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x.

Lucrările Congresului
BS

în cursul zilei de marți au conti
nuat lucrările Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia.

în cadrul ședinței de dimineață, 
desfășurată în plen, a fost aleasă în 
unanimitate comisia de propuneri 
pentru candidații în Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și Comisia centrală 
de cenzori. Congresul a aprobat ca 
în Consiliul Central al U.G.S.R. să 
fie aleși un număr de 231 membri 
și 84 membri supleanți, iar in Co
misia centrală de cenzori — 35 de 
membri.
1 în cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul tovarășii Lina Ciobanu, mi
nistrul industriei ușoare, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, Si- 
inon Danciu, miner la exploata
rea minieră Cavnic-Maramufeș. Va
sile Păcuraru, președintele Cons'- 
liului județean al sindicatelor Ba
cău. Willman Iolana, președinte
le Consiliului orășenesc al sindi
catelor Sfîntu-Gheorghe, Marius Co

jocaru, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Mehedinți. 
Constantin Gib, 
Ograda, județul 
vram, ministrul 
țiilor de mașini, 
giner proiectant . _ 
a Institutului de cercetări-proiectări 
mecanică fină. Stanca Iliuță, preșe
dintele Comitetului sindicatului din 
învățămînt, județul Vilcea, Viorica 
Maxim, președintele comitetului 
sindicatului de la Întreprinderea 
„Mondiala" — Satu-Mare, Constan
tin Sinoaica, președintele comitetu
lui sindicatului de la Șantierul na
val Giurgiu, loja Martin Vasile. pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la întreprinderea „Electromureș" — 
Tg. Mureș, Ion Hodișan, președinte
le Consiliului municipal al sindica
telor Oradea. Mihail Florescu. mi
nistrul industriei chimice, David La- 
zăr, președintele Consiliului județean 
al sindicatelor Hunedoara, Petre Co- 
dreanu, directorul Operei Române

director al I.A.S. 
Ialomița, Ioan A- 
industriei construc- 
Wiserner Matei, in
ia filiala din Sibiu

din București. Szoke Ester, președin
tele comitetului sindicatului de la 
întreprinderea de ață și filatură O- 
dorheiul Secuiesc, Constantin Mîn- 
dreanu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ion Popovici. secre
tar al comitetului sindicatului de la 
întreprinderea de rulmenți Bîrlad, 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist. Mihai Pa
săre, președintele comitetului sindi
catului de la întreprinderea minieră 
Rovinari.

în continuarea lucrărilor, delegații 
și invitații au fost informați că pe 
adresa congresului au sosit un mare 
număr de telegrame din întreprin
deri industriale, de construcții, 
transporturi, din agricultură, institu
ții, unități social-culturale, prin care 
colectivele de oameni ai muncii 
urează succes deplin lucrărilor aces
tui forum, își reafirmă adeziunea lor

(Continuare în pag. a V-a)
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IN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

ÎNTRECEREA
în realizări

tone economii de
întreprinderile industriale

150 
metal, 
din județul Alba au obținut în acest 
an rezultate deosebite în acțiunea de 
economisire a metalului. Astfel, nu
mai la întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb din Alba Iulia și 
întreprinderea de prefabricate din 
beton Aiud au fost economisite, in 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, 150 tone 
de metal, prin extinderea unor teh
nologii moderne, care permit redu
cerea adaosurilor de prelucrare, 
croirea combinată a pieselor, valo
rificarea deșeurilor ș.a. (Ștefan Di- 
nică)

Industria județului Su
ceava a îndeplinit planul 
pe patru luni la producția- 
marfâ industrială. Angajate în 
ampla întrecere socialistă în întîm
pinarea celei de-a 55-a aniversări a 
partidului și a zilei de 1 Mai. harni
cele colective de întreprinderi din 
industria județului Suceava au ra
portat la 27 aprilie realizarea planu
lui la producția-marfă industrială pe 
primele patru luni din acest an. Ca 
urmare a avansului cîștigat, potrivit 
estimărilor, pină la finele lunii apri
lie unitățile industriale sucevene vor 
obține o producție suplimentară în 
valoare de 140 milioane lei, reprezen- 
tînd, între altele, 8 300 tone minereu 
de mangan marfă, mașini-unelte, 
utilaje și piese de schimb insumînd 
aproape 16 milioane lei, 17 300 mc' 
lemn pentru celuloză, 2 000 mc che
restea de rășinoase, 2 500 tone plăci 
din așchii de lemn, mobilă In va
loare de 4,5 milioane lei și produse 
alimentare, cum ar fi carne și pre
parate din carne, lapte și bere. 
(Gheorghe Parascan)

La export: transformato
rul cu nr. 1 500. In
rea aniversării partidului și a zilei 
de 1 Mai, tînărul colectiv al între
prinderii de transformatoare mici 
din Filiași înscrie noi succese în cro
nica întrecerii. Astfel, în aceste zile, 
a fost livrat partenerilor externi cel 
de-al 1500-lea transformator din 
planul pe acest an la export. Prac
tic, aproape 50 la sută din producția 
de transformatoare a acestei unități 
este destinată exportului. (Nicolae 
Băbâlău)

„în fiecare lună să de
pășim sarcinile planifica
te". Aceasta este deviza sub care ac
ționează colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai Grupului de 
șantiere pentru construcții forestiere 
din Buzău. Rezultatele obținute pînă 
Icum confirmă strădania constructo-

rilor de a-și onora angajamentele. 
Astfel, pînă la sfîrșitul celei de-a 
doua decade a lunii aprilie, planul 
producției globale a fost îndeplinit 

proporție de 110 la sută, cu toa
că sarcinile au fost suplimentate 
parcurs. (Mihai Bâzu).

Sub deviza „Aprilie — 
luna recordurilor în mun- 
£țj" întrecerea , socialistă desfășu
rată în întîmpinarea aniversării parti
dului și a zilei de 1 Mai se ridică 
și in județul Dîmbovița Ia'cote tot 
mai înalte. Cimentiștii din Fieni au 
realizat în prima jumătate a lunii 
curente 4 100 tone ciment peste plan. 
La rîndul lor, petroliștii din Moreni, 
care și-au propus să extragă peste 
prevederile, planului importante can
tități de țiței, gaze și gazolină, și-au

in 
te 
pe

ÎNSÂMÎNTAREA 
PORUMBULUI

■

Producție sporită, 
de calitate, cu 

cheltuieli materiale 
mai reduse

Punerea 
în funcțiune 
Ia termen 

a noilor capacități 
productive

onorat în prima parte a lunii peste 
50 la sută din angajamentele asu
mate în întrecere. (Alexandru Dumi- 
trache).

Cu 11 zile mai devreme. 
Colectivul de la Combinatul meta
lurgic din Tulcea întîmpină glorioasa 
aniversare a partidului și ziua de 1 
Mai cu noi și semnificative realizări. 
Ca urmare a exploatării la parametri 
superiori a utilajelor din dotare, or
ganizării mai bune a producției și a 
muncii, creșterii randamentelor pro
ductive în fiecare din instalațiile în
treprinderii de alumină, planul pri
melor patru luni de activitate a fost 
îndeplinit cu 11 zile mai devreme, 
în perioada rămasă pînă la finele 
acestei luni, muncitorii, inginerii și 
maiștrii întreprinderii s-au angajat 
să livreze suplimentar 5 500 tone alu
mină calcinată. (Vasile Nicolae).
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Tn ziua de 27 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
delegația parlamentară liberiană, 
condusă de Richard A. Henries, pre
ședintele Camerei Reprezentanților 
a Republicii Liberia, care face o vi
zită oficială în țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale. Din 
delegație fac parte Jackson F. Doe, 
senator, președintele Comisiei per- , 
manente pentru învățămînt și servi
ciu civil a Senatului, James 
Y. Gbarbea, deputat, președintele 
Comisiei pentru muncă, tineret și 
sport a Camerei Reprezentanților, 
Irohoe S. Kparghai, asistent al mi
nistrului afacerilor externe pentru 
problemele europene^ Victor D. Hne, 
secretarul delegației. ’

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului-de Stat, Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ioan Pop D. Popa, președintele Co
misiei M.A.N. pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale și protecția me
diului, Ilie Șalapa, președintele Co
misiei M.A.N. pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară, Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, Decebal 
Urdea, deputat al M.A.N.

A fost de față Henry T. Hoff jr.. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Liberiei la București.

Conducătorul delegației a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Liberia, William 
Tolbert jr., reafirmînd dorința ca, 
pe baza importantelor măsuri stabi
lite cu prilejul convorbirilor de la 
București și Monrovia, să se reali
zeze o colaborare cit mai largă și mai 
rodnică între țările și popoarele 
noastre.

în numele său și al membrilor 
delegației, președintele Camerei Re
prezentanților a mulțumit călduros 
pentru invitația de a vizita țara 
noastră și pentru cinstea deosebită 
de a fi primiți de șeful statului 
român, pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște înfăptuirile de seamă 
ale României socialiste și de a putea 
explora noi posibilități de amplifi
care a conlucrării româno-liberiene.

. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, evo- 
cînd cu plăcere întîlnirile și con
vorbirile avute cu șeful statului li
berian, a rugat pe oaspete să adre
seze un salut prietenesc președintelui 
William Tolbert jr. și să-i transmită 
că împărtășește pe deplin dorința ca 
relațiile dintre România și Liberia 
să cunoască o dezvoltare mereu as
cendentă și fructuoasă, în spiritul în
țelegerilor convenite.

în cursul întrevederii a fost re
levată hotărîrea ambelor țări de a 
acționa pentru întărirea colaborării

pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, pentru adincirea 
cooperării reciproc avantajoase, in 
folosul statelor și popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale. în acest cadru a fost 
evidențiat interesul comun pentru in
tensificarea legăturilor dintre cele 
două parlamente, subliniindu-se 
aportul lor însemnat la dezvoltarea 
prieteniei și a colaborării multilate
rale româno-liberiene.

în același timp a fost reafirmată 
voința României și Liberiei, de a 
conlucra strîns în domeniul vieții in
ternaționale, pentru promovarea unei 
politici noi. bazată pe egalitate, res
pect al independenței și suveranită
ții tuturor statelor, pentru instaura
rea noii ordini politice și economice 
mondiale, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune. S-a apre
ciat, în context, că parlamentele tre
buie să-și aducă o contribuție actiyă 
la statornicirea unui climat de secu
ritate, destindere și cooperare inter
națională. la înfăptuirea aspirațiilor 
de pace și progres ale popoarelor.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis parlamentului 
și poporului liberian prieten urări de 
succes în activitatea consacrată dez
voltării independente a țării, pe ca
lea propășirii economice și sociale.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă de caldă cordialitate și 
tenie. ‘

prie-

8 MAI 1W6
Ce născut din acest pămint

acestei glii aparține
Ori de cîte ori vom măsura vîrsta 

Partidului Comunist Român, ori ds 
cite ori ii vom evoca anii începutu
rilor, nu se va putea obține, tabloul 
complet, arborele genealogic netrun
chiat al marii familii socialiste și co
muniste decit prin izvodirea rădă
cinilor adine înfipte în tradiția pa
triotică românească, in 
ctitorilor de vise, și nu 
vise, ci, mai ales, de 
luptă, ale acelor nobile conștiințe a- 
parținînd veacului trecut.

Un Teodor Diamant, cel ce a con
stituit în 1835 
fourrierist de 
la Scăeni-Pra-

le SS Carte de citire cu ochii sufletului (ii) 
fericire și a a- ------------------------ -—
proapelui, pă
trunși de adevărul și de folosurile 
acestei .sisteme să o puie și in lucra
re, prin care atunci acest binecuvîn- 
tat pămint de natură al Tării Româ
nești și Moldovii să poată a se face 
lăcașul fericirii și poate și pildă al
tor neamuri ce se fălesc cu civiliza
ția". Un Cezar Bolliac scria în 1845 : 
„Proletarul.. cel lipsit... să se ridice 
la demnitatea de om... să facă a în
ceta interesul cel privat al unei di
nastii regale, domnitoare ; să înceteze 
privilegiurile castelor de, trîntori, pa- 
raziți și privilegiați, și tot poporul și 
dezvoltarea lui în toate părțile sta- 
tului să alcătuiască un stat și o na
ție, să facă ca cultura pămîntului, in
dustria și științele să fie comune în
tinse și dezvoltate...".

în 1849, C. A. Rosetti scria : 
„Suntem datori să creăm o patrie, 
să pregătim mijloacele dezrobirii, și 
apoi mijloacele de a întemeia, de a 
sădi libertatea...". Iar un an mai 
tirziu, în 1850, Nicolae Bălcescu con
tinua să cheme la luptă : „Stăpînii. 
nu dau fără numai aceea ce le smulg 
popoarele. Fiți gata, dar. a vă lupta

generațiile 
numai de 

acțiune, de

falansterul de tip

bărbătește, căci, prin lucrare și jert
fire. prin sîngele vărsat, poporul do- 
bindește conștiința drepturilor și da
toriilor sale. Ziua izbîndirii. ziua 
dreptății se apropie, in care se vor 
ridica popoarele ca să măture rămă
șița tiranilor de pe fața pămîntu- 
lui...“.

Da, deși încă departe, ziua drep
tății se apropia implacabil. Emines- 
cu, in ..împărat și proletar", clama 
cu avînt de tribun : „Sdrobiți orîn- 
duirea crea crudă și nedreaptă, / Ce 
lumea o împarte in mizeri și bo- 
gați La mijloc de veac apăru-

Frumoasa neodihnă a datoriei
Cu patru ani în urmă, a- 

proape de capătul Șoselei 
Pantelimon, ale cărei căsu
țe vechi mai aduceau amin
te de cine știe ce tirg de 
provincie de odinioară, ră
sărise parcă peste noapte 
clădirea nouă a ceea ce de 
atunci avea să se numeas
că spitalul clinic .,23 Au
gust". O construcție cu cî- 
teva etaje. într-o arhitec
tură modernă fără stri
dente, prin vecinătatea că
reia trecusem deseori cu a- 
cea sfiiciune care pe noi 
toți ne determină să avem 
grija de a nu deranja de la 
treburile ei miraculoasa 
lume a oamenilor în alb.

Intuiam, fără îndoială, că 
și aici, ca peste tot în insti
tuțiile noastre sanitare, zi
lele și nopțile de muncă, de 
veghe reprezintă. în timp, 
adevărate cîmpuri ale lup
tei, uneori mai calmă, alte
ori furtunos agitată, pentru 
sănătate, pentru viață, dar 
despre ceea ce se petrecea 
înăuntru știam prea puțin, 
îmi ajunsese totuși la u- 
reche o cifră : spitalul cli
nic „23 August" cu toate 
unitățile sale însumează 
o mie de angajați, ceea ce 
mă ducea cu gîndul la o a- 
devărată „uzină albă", pusă 
la dispoziția unui sector (3) 
cunoscut prin marile sale 
șantiere, uzine metalurgice 
sau întreprinderi textile.

Cite lucruri interesante, 
spectaculoase, unele atin- 
gînd treapta înălțătorului e- 
roism cotidian nu se pot

mun-povesti reconstituind
ca a o mie de oameni, pe 
durata a cîtiva ani ? Aces
ta fusese, desigur, și moti
vul pentru care .recent, pri
misem cu bucurie invitația 
de a participa la o adunare 
a comitetului de partid din 
spital și poate că reporta
jul de fată si-ar fi 
tocmai o aseme
nea prezentare 
dacă în cuvîntul 
de încheiere a 
dezbaterilor un 
alt medic, tova- 
rășul Ion Lemne- 
te, secretar al 
comitetului de 
partid „Sănătate", 
n-ar fi făcut o 
apreciere
pentru reporter 
avea valoarea u- 
nei adevărate descoperiri.

— Ce mult ati evoluat în 
acești patru ani de existen
tă a clinicii !.... le-a spus 
doctorul Lemnete — sim
plu, scurt, colegial, poate 
ușor sentimental, celor nre- 
zenti la dezbatere, după 
ii ascultase cu atenție.

...Cînd se constituie 
colectiv nou. în special
asemenea dimensiuni, exis
tă. practic, două posibilități. 
Una, ideală, ar fi să se re
unească numai oameni bine 
pregătiți, cu experiență, cu 
mare grad de responsabili
tate socială. Caz rar, aproa
pe niciodată întîlnit. Mult 
mai frecventă este a doua 
posibilitate : colectiv for-

nronus

mat din oameni adunați 
printr-o mie si una de de
terminări. Colectiv în care 
aproape totul trebuie luat 
de la început.

— Așa a fost. într-o mare 
măsură, si în cazul spita
lului clinic ..23 August", 
spunea doctorul Nicolae 
Amărăscu. secretarul orga-

care

ce

un 
de

nizației de partid. Putini 
medici lucraseră împreună 
înainte de a veni aici, ca
drele medii ne-au fost re
partizate direct de pe băn
cile școlii, iar majoritatea 
sarcinilor de conducere au 
fost încredințate unor oa
meni care promovau pentru 
prima dată 
funcții.

E ușor să 
directionezi
colectiv ? Uneori, greutățile 
organizării 
par insurmontabile, 
dacă strălucesc 
materiale.

Cu ce trebuia 
put ? Doctorul 
Iorgulescu își 
foarte bine : în

în care i s-a încredințat 
funcția de director al spita
lului i s-a dat un sfat pe 
care azi îl apreciază drept 
cel mai prețios. Chiar dacă 
se putea vorbi de lipsa de 
omogenitate a colectivului, 
nu trebuia să uite că acolo, 
printre medici și între ca
drele medii, mulți sint 

membri ai parti
dului. La ajuto
rul, 
tea lor politică, 
la 
tatea 
organizației 
partid în general 
trebuia apelat 
cu prioritate. 

Comuniști .
P. Simici, 
Ciortoloman, 
rel Mareș, 

O. Minea, 
Miloș, G. 

Baloescu, 
M. 

Gheorghe, 
Constantinescu

la capacita-

responsabili
lor și a 

de

ca
N.

Au-
D. 

Gh. 
Co- 
El. 

Ha- 
Ci-

și

în respectivele

stăpînesti si să 
un asemenea

și acomodării 
chiar 

condițiile

deci înce- 
Alexandru 
amintește 
momentul

Pietraru, 
Vereș, N. 
mănescu, R.
Constantinescu, 
giu, Mihai 
rus 
mulți alții au fost, într-a- 
devăr, cu consecvență men
ționați in toți acești ani 
între cei ce și-au asu
mat răspunderea de a ac
ționa în scopul bunei func
ționări a unității in care 
lucrează.

De un excepțional ajutor 
s-a dovedit. înainte de toa
te, buna colaborare, activi
tatea „la unison" a tovară
șilor din conducerea spita
lului și comitetul de partid, 
împreună au hotărît că 
pentru o unitate tînără ca

a lor primul cuvînt care 
trebuie să stea pe buzele 
tuturor este cuvîntul „or
dine". Ordine — în asi
gurarea și respectarea pre
zentei la muncă a celor o 
mie de medici si, cadre 
medii. Ordine — în acope
rirea teritoriului sau în a- 
sigurarea serviciilor. Ordine
— în desfășurarea cursuri
lor de pregătire si reciclare 
profesională. Ordine — în 
prescrierea si distribuirea 
medicamentelor. în utiliza
rea bazei materiale. Ordine
— la primirea bolnavilor, 
ba chiar și la intrarea 
spital a vizitatorilor...

Prin spital începuse 
umble, din primul an,

în

să 
o 

vorbă : doctorul Iorgulescu 
„se face foc" dacă desco
peră că ai sosit, cumva, la 
lucru după ora normală de 
semnare a condicii ! Unii 
n-au privit, poate, prea 
bine această exigentă a di
rectorului. despre care se 
spunea în unele cazuri că 
„parcă nu mai are somn", 
venind la spital ..înainte de 
răsăritul soarelui". Această 
„lipsă de somn" însemna, 
în fapt, responsabilitatea 
unui comunist care știe că 
ritmul de muncă într-o in
stituție. ca si într-o între
prindere. este determinat de 
punctualitatea personalului. 
Intervenția și ajutorul or
ganizației de partid au

Eugen FLORESCU
(Continuare în pag. a V-a)

seră deja primii muguri ai organiză
rii proletare, care aveau să îniloreas- 
că in primăvara timpurie a anului 
1893. Aceștia și încă multi alții erau 
patrioții români în 
plecăm cu respect, 
glia strămoșească 
care, peste decenii, 
valnica și impetuoasa recoltă a vre
murilor noi.

S-a spus atunci, la pragul dintre 
veacuri, și s-a repetat și mai tirziu 
de ideologii burgheziei cu o osten
tație pe cit de acerbă, pe atit de 
sterilă in neputința argumentării ei, 
că ideea socialismului in România ar 
fi o „floare exotică", o plantă „de 
import", care nu va prinde rădăcini 
aici, in țara blindei și pașnicei mă
măligi care nu explodează. Că Româ
nia de atunci, cea preponderent „a- 
gricolă", avea o țărănime împăcată 
cu soarta și care, chiar dacă se mai 
minia uneori, se găseau metode și 
procedee ca să fie repusă pe „făgaș". 
La minie extremă — ca in 1907 — 
procedee extreme : tunurile, execu
țiile sumare; unsprezece mii de mor
minte in numele „coexistentei" între 
clase, cu orice preț, chiar cu prețul 
rușinii de a deține în istoria începu
tului celui de-al XX-lea veac tristul 
„record" — neegalat nicăieri la acea 
epocă, nici măcar in țările coloniza
te — de a „pacifica" un popor răs
culat, căruia cuțitul îi ajunsese la 
os, cu prețul a 11 000 de morți ! Afir
marea noii clase proletare, care își 
crease propria ei ideologie, propriul 
partid, amesteeîndu-se tot mai „je
nant" în treburile „discrete" ale 
ocirmuirii, organizînd masele mun
citoare, ridicindu-le la luptă, începuse 
să provoace derută. Trebuie s-o re
cunoaștem : deruta clasei stăpînitoa- 
re, obtuzitatea liderilor săi poli
tici aveau unele „temeiuri". Abia 
plămădit din lupta proletariatului 
român, Partidul Social-Democrat al 
Muncitorilor din România proclama 
în programul său de activitate adop
tat la congresul de constituire : 
„Adine pătrunsă de solidaritatea in
ternațională a tuturor popoarelor 
muncitoare, social-democrația ro
mână va îndeplini toate îndatoririle 
ce urmează din această solidaritate".

fața cărora ne 
cei ce sădeau in 
mirabila sămință
avea să dea nă

Citesc această frază-cheie dintr-un 
program de partid datat din 1893, 
inscrisă sub fotografia celor 54 de de
legați la congresul P.S.D.M.R., și re
găsesc în esența ei sensul unei ati
tudini manifestate cu tărie de-a lun
gul întregii istorii a mișcării munci
torești din țara noastră și aplicată în 
modul cel mai consecvent cu putință 
in cei 55 de ani de cînd există Parti
dul Comunist Român. Asta nu se 
putea „înțelege" și asta dădea cea 
mai mare bătaie de cap ideologilor 
burgheziei : internaționalismul pro
letar, aportul fiecărei mișcări la 

tezaurul general 
de gindire. 
tocmai iii 
au excelat 
mai de 
militanți 
ponenți 

comuniste 
intereselor vita

le ale clasei muncitoare din Româ
nia, ale poporului ai cărui fii erau, 
in respingerea tendinței de a se ne
socoti condițiile specifice ale țării, 
în pledarea neabătută pentru drep
tul ca fiecare mișcare muncitoreas
că. fiecare partid muncitoresc, res- 
pectind și împărtășind experiența 
altora, să se bucure de dreptul de
plin de a hotărî de sine stătător pro
pria sa linie, tactica și strategia pro
prie.

Astfel, partidul muncitorilor, format 
în 1893, de la care își trage in mod 
direct obirșia Partidul Comunist Ro
mân. s-a evidențiat ca partid „na
țional și democrat" în înțelesul cel 
mai adine al cuvintului. adică de ex
ponent și apărător al intereselor tu
turor claselor oprimate ale națiunii. 
„Cînd cerem deci îmbunătățiri și re
forme, lumină și bunăstare — arăta 
un militant de frunte — noi luptăm 
nu numai pentru realizarea interese
lor unei clase, ci luptăm pentru țara 
întreagă, pentru întărirea națională". 
Tocmai în această neabătută conti
nuitate de spirit, de credință și de
votament față de destinele patriei, 
în patriotismul său stenic, funciar, 
nedezmințit, aflăm sensul major al 
cuvintelor rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ziua de 28 februarie 
1973, la plenara C.C. al P.C.R. cu 
prilejul Împlinirii unui sfert de se
col de la realizarea unității organi
zatorice și politice a clasei noastre 
muncitoare : „Partidul Comunist Ro
mân, încercat și călit în nenumăra
te bătălii revoluționare 
unei istorii glorioase de 
mătate de secol", este 
rul direct al mișcării 
revoluționare, socialiste 
nia, cu o vechime de aproape un se
col".

...Nenumărate bătălii revoluționare. 
Oare dimensiunile cărei Epopei na
ționale le-ar putea cuprinde la ade-

dirii socialiste și 
noi : in apărarea

Or, 
asta 

cei 
seamă 

și ex- 
ai gin- 
de la

de-a lungul 
peste o ju- 
„continuato- 
muncitorești 
din Româ-

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

In județul Brăila s-a terminat

insămințarea porumbului
Oamenii muncii din 

agricultura județului 
Brăila, recent distinși 
pentru ocuparea locului 
1 pe țară în îndeplini
rea și depășirea sarcini
lor de plan pe anul 1975 
la principalii indicatori 
din agricultură, acțio- 
nînd cu fermitate pen
tru realizarea unor lu
crări de calitate 
timpul optim, au 
iat la 27 aprilie 
natul porumbului 
tru boabe pe 
113 450 hectare planifi
cate în unitățile agri-

$i la 
înche- 
semă- 

pen- 
cele

cole de stat și coopera
tiste.

în prezent — se arată 
în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
de către comitetul ju
dețean de partid — toa
te forțele mecanice sînt 
concentrate la semăna
tul culturilor de soia, 
sorg, orez, fasole și al
tele, pentru ca și aces
te lucrări să fie încheia
te pînă la sfîrșitul lunii. 
Concomitent, 
cu eforturi 
erbicidarea griului, în-

continuă 
susținute

treținerea culturilor pră
sitoare și legumicole.

Animați de dorința 
fierbinte de a obține și 
în acest an producții a- 
gricole vegetale și ani
male sporite, vă asigu
răm, mult Iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pen
tru mobilizarea tuturor 
forțelor mecanice și u- 
mane la executarea de 
bună calitate și în limi
tele perioadelor optime 
a lucrărilor din «grie»J» 
tur A.



PAGINA 2 SCÎNTEIA — miercuri 28 aprilie l?76 A

iNSAMlNȚAREA PORUMBULUI
Specialiștii recomanda, starea timpului impune, experiența fruntașilor arată

județean 
Buțincu.

— ne spunea ing. 
director adjunct al

plantele furajere, 
Analizind situația,

Săveni, 
aflau la 

5,30

Tînârul colectiv al întreprinderii „Electrocontact Botoșani se afirmâ prin noi rezultate de prestigiu
in producție Foto : S. Cristian

lucrările pot fi și trebuie terminute in citeva iile
GALAȚI. în județul Galați, insă- 

mînțarea porumbului a intrat în 
faza finală. Luni, 26 aprilie, între
prinderile agricole de stat au înche
iat această lucrare, iar în cooperati
vele agricole semănatul se executase 
pe 85 la sută din suprafață, adică pe 
66 500 ha din cele 78 500 ha planifi
cate. Numeroase cooperative agricole 
au terminat această lucrare : Schela, 
Pechea, Movileni, Foltești, Suhurlui 
etc. Pentru încheierea grabnică a 
semănatului s-au luat măsuri de re
grupare a forțelor mecanice, de ac
celerare a ritmului în unitățile din 
nordul județului, care au început lu
crarea mai tirziu. Un recent raid prin 
citeva cooperative agricole din județ 
a evidențiat și modalitățile prin care 
se acționează pentru a se încheia 
lucrările în toate unitățile.

Ne aflăm pe o solă a cooperativei 
agricole Schela. Se însămînțau ulti
mele hectare. „Lucrăm de la 6 dimi
neața la 7 seara — ne-au spus meca
nizatorii — adică atît cit permite 
lumina. Cu discurile lucrăm în schim
buri prelungite, mult către miezul 
nopții". La Slobozia Conachi, o altă 
unitate din cadrul aceluiași consiliu 
intercooperatist, am întîlnit formații 
de lucru în care se lucra grupat. 
„Aceasta ne permite — spunea meca- 

. nizatorul Gheorghe Irimia — să ob
ținem cu toții viteze zilnice mari, 
desigur fără a neglija deloc calitatea 
lucrărilor".

în unitățile agricole care fac parte 
din consiliile intercooperatiste Tudor 
Vladimirescu, Nicorești, Cudalbi. 
Chiraftei, Suceveni, Bălăbănești și 
altele mai sînt de însămînțat supra
fețe apreciabile cu porumb. „Pe 
baza măsurilor stabilite de comanda-

mentul
Victor ...
direcției agricole, pentru încheierea 
semănatului s-au trimis mașini în 
zonele unde există încă suprafețe de 
insămînțat. Dacă timpul ne va per
mite vom încheia lucrările cel mai 
tîrziu joi seara".

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANI. In condiții normale 
de temperatură și umiditate semă
natul porumbului în județul Boto
șani se face cu aproape 20 de zile 
mai tîrziu decît în zonele sudice ale 
țării. O săptămină bogată în precipi
tații a prelungit și mai mult această 
întîrziere, punînd probleme deosebite 
unităților în ce privește organizarea 
muncii și folosirea întregului parc de 
mașini, întrucit trebuiau însămînțate, 
în același timp, atît sfecla de zahăr.

floarea-soarelui, 
cît și porumbul, 
comandamentul județean a acționat 
energic în vederea recuperării res
tanțelor, stabilind măsuri ferme de 
intensificare a ritmului lucrărilor, cu 
responsabilități concrete pentru or
ganele agricole județene și co
mandamentele comunale. Accentul 
principal s-a pus pe sporirea vitezei 
zilnice la semănat, în care scop în 
unități au fost revizuite planificările 
inițiale, găsindu-se noi posibilități 
de a prelungi timpul de lucru al 
mașinilor. Acum, semănătorile func
ționează cît este lumină pe cimp, 
grupate pe tarlale ; cooperativele 
agricole au pus la dispoziția secții
lor de mecanizare mijloace de trans
port pentru efectuarea operativă a 
unor reparații, alimentarea tractoa
relor se face numai seara, iar în 
anumite situații — chiar pe cimp.

Ca urmare a acestor măsuri și a 
altora, ritmul însămințării porumbu
lui a crescut. Procentul de efectuare 
a lucrării a ajuns la 
cooperativele agricole 
sută în întreprinderile 
stat. . .

La fermele I.A.S. 
exemplu, mașinile se 
cru de la ora 5,30 dimineața. 
Și în cooperativele agricole se lu
crează cu spor. In cele din localită
țile Flăminzi. Trușești. Mihăîășeni și 
altele, lucrarea este executată pe 50 
pînă la 70 la sută din suprafață, deci 
cu mult peste media po județ, fapt 
care ilustrează grăitor eforturile ce 
se fac aici pentru grăbirea semăna
tului. Trebuie spus totuși că in uncie 
unități, ca cele din Văculești, Li- 
veni, Dumbrăvița, Vorniceni, semă
natul s-a desfășurat pină acum cu o 
încetineală nejustificată. Pentru a 
preveni diminuarea frontului de lu
cru pentru semănători in următoa
rele zile, întrucit în unele unități 
pregătirea terenului nu a fost core
lată corespunzător cu însămințatul, 
s-au luat măsuri ca discuitul și gră- 
patul terenului să se facă în două 
schimburi, fiind folosiți la aceste lu
crări și elevii tractoriști, mecanicii 
de la secțiile de mecanizare. Condu
cerea direcției agricole ne-a asigurat 
că, pe baza acestor măsuri, și a rea
lizării unei -viteze zilnice la semă
nat de 
data de 
agricole 
termina

27 la sută în 
și peste 55 îa 

agricole

Producție sporită, de calitate,
7

cu cheltuieli materiale mai reduse

E. NAZARKE 
corespondentul „Scînteii'

• ■

peste 6 000 hectare, pînă 4a 
1 mai în toate cooperativele 
de producție din județ se va 
însămînțarea porumbului.

însâmînțatul porumbului pe ogoarele C.A.P. Frumușani (județul Ilfov)

PUNEREA IN FUNCȚIUNE LA TERMEN
A NOILOR CAPACITĂȚI PRODUCTIVE

lucru a comitetelor județene de partidUn obiectiv prioritar pe agenda de
în cadrul anchetei „Scînteii11 refe

ritoare la preocupările comitetelor 
județene de partid pentru îndeplini-

rea planului de investiții pe acest an. 
publicăm astăzi în continuare răs
punsuri la întrebările :

1. Comparînd realizările cu sarcinile din primul tri
mestru al acestui an în domeniul investițiilor, cum apre- 
ciați activitatea desfășurată pe șantierele noilor capa
cități ?

2. Mai mult decît în orice alt sector, în investiții este 
valabil principiul: „ajută-te singur”. Cum este aplicat 
în vederea intensificării lucrului pe șantiere ?

3 Ce anume considerați că este necesar să întreprin
dă proiectanții, furnizorii de utilaje, ministerele pentru 
intensificarea ritmului de construcții și montaj și pu
nerea în funcțiune la termen a capacităților planificate ?

1. Recent au fost analizate In ple
nara comitetului județean de partid 
problemele legate de îndeplinirea 
sarcinilor din domeniul investițiilor 
în primul trimestru și măsurile 
ce se cer luate, în continuare, pen
tru realizarea în cele mai bune con
diții a prevederilor de plan pe 1976. 
Este firesc, intrucit însăși îndeplinirea 
planului de producție pe 1976 este 
strîns condiționată de intrarea în 
funcțiune a unor importante capaci
tăți de producție. Trăgind învăță
mintele cuvenite din unele neajun
suri existente in trecut pe șantiere, 
pentru investițiile din acest an co
mitetul județean de partid a acționat 
din vreme în scopul asigurării docu
mentației, utilajelor și instalațiilor, a 
forței de muncă, mai bunei organi
zări a muncii pe șantiere, astfel in
cit să se garanteze obținerea unui 
ritm înalt de lucru, recuperarea res
tanțelor și punerea în funcțiune ia 
termen și chiar înainte de termen 
a noilor capacități. Aș aminti una 
dintre măsurile ce au fost apli
cate : repartizarea membrilor birou
lui și ai comitetului județean de par
tid. ca și ai comitetelor municipal și 
orășenești pentru a răspunde de a- 
numite obiective sau grupe de obiec
tive, răspundere înțeleasă nu atit in 
sensul de „a controla", de a sesiza 
neajunsurile, ci, mai ales, de a par
ticipa activ, împreună cu beneficia
rul și constructorul, 
problemelor ce se 
cursul execuției. Ca urmare.
cinile de investiții planificate în pri
mul trimestru a.c. au fost îndeplini
te. în această perioadă au fost puse 
în funcțiune fonduri fixe in valoare 
de aproape o jumătate dc miliard de 
lei la combinatul petrochimic, trus
tul petrolului, C.E.T. și in alte intre
prinderi.

Dacă la unele lucrări sarcinile au 
fost îndeplinite și chiar depășite, la 
altele s-au înregistrat restanțe, ca. 
bunăoară, pe șantierele întreprin
derii „Electrocentrale" din Curtea 
de Argeș, direcției generale de 
drumuri și poduri, întreprinderii 
miniere Cîmpulung. în afară de 
aceasta, nu poate fi omis faptul 
că în primul trimestru s-a rea
lizat numai 21 la sută din planul 
anual de investiții, realizare, desi
gur, aproximativ bună pentru lunile 
de iarnă, dar care atrage totodată 
atenția că greul de-abia acum începe. 
Iată de ce, în plenara comitetului 
județean de partid s-a insistat 
mod deosebit asupra necesității 
ganizării temeinice a muncii pe 
care șantier, Întăririi ordinii și 
ciplinei. folosirii cu maximum 
productivitate a timpului de lucru, a 
utilajelor din dotarea constructorilor, 
preoonizindu-se intre altele organiza
rea lucrului și pe timp de noapte. 
Vom face totul pentru ca la încheie
rea acestui semestru să realizăm cel 
puțin jumătate din planul anual de 
investiții.

2. înțelegem prin acest principiu 
necesitatea de a rezolva in județ tot 
ce se poale rezolva. Și, într-adevăr, 
se pot soluționa multe. Iată, de pil
dă, pină anul trecut, panourile pre
fabricate din beton armat pentru lo
cuințe și prefabricatele pentru eoni-

plexele zootehnice și alte capacități 
și obiective se aduceau în mare par
te din alte județe, ceea ce, pe lingă 
cheltuieli suplimentare cu transpor
tul, provoca și intîrzieri în execuție. 
Incepînd din acest an, 
fost astfel organizată 
întreaga cantitate din 
riale să fie fabricată 
producție ale unităților 
ții din județ. Avantajele sînt nume
roase. Realizăm, de asemenea, cu 
forțe proprii, o serie de proiecte care 
altfel n-ar putea fi asigurate la timp. 
Mă refer, îndeosebi, la complexele 
zootehnice de tip industrial, ale că
ror proiecte sint elaborate în între
gime de către Trustul de construcții 
industriale și Trustul de construcții 
Argeș. In acest fel ciștigăm cel pu
țin 4—5 luni de zile față de cazul în 
care am fi apelat la alte institute de

activitatea a 
incit aproape 
aceste mate- 
in bazele de 
de construc-

specialitate. Un teren, practic, nelimi
tat, pe care se poate manifesta iniția
tiva locală îl reprezintă cooperarea 
intre organizațiile de construcții. 
Noi folosim deseori și cu rezultate 
bune acest procedeu. în funcție de 
nevoi, unitățile se ajută între ele, pe 
baza unei coordonări în ordinea ur
gențelor cu forță de muncă specia
lizată, utilaje de transport și ridicat 
de mare capacitate, schimb de mate
riale ș.a. Așa am procedat în 
privință alimentării cu gaze a unor 
obiective din Curtea de Argeș, dez
voltării capacității C.E.T. ș.a. Am mai 
da încă un exemplu, dintre multe 
altele, care demonstrează că princi
piul „ajută-te singur" are ca efect 
intensificarea ritmului de lucru pe 
șantiere. Este vorba de lucrările pe 
care beneficiarii le execută în regie 
proprie. Așa se prezintă situația la 
unele unități industriale, ca C.P.L., 
„Argeșeana", C.A.T.C.. în ce privește 
dezvoltarea lor și, îndeosebi, la con
strucțiile de amploare mai mică din 
agricultură.

3. Punerea in funcțiune a unor ca
pacități de talia celor care se con
struiesc în Argeș necesită conlucra
rea mai multor factori. Numeroase 
probleme nu pot fj rezolvate de că
tre județ, oricîtă strădanie s-ar de
pune. De aceea, se simte intr-ade
văr nevoia sprijinului mai activ, mai 
operativ din partea unor institute de 
proiectare, a unor furnizori de utila
je. din partea unor ministere. Mă 
refer la faptul că obiective a că
ror construcție trebuia să înceapă 
sau urmează să înceapă în curînd

n-au asigurate condițiile corespun
zătoare. Aceste condiții se referă, in 
primul rind, la studiile tehnico-eco- 
nomice, care n-au fost încă elabo
rate sau aprobate. Și în ce privește 
utilajele se ridică, in continuare, o 
serie de probleme care influențează 
ritmul de lucru și întîrzie punerile 
in funcțiune. Doresc să insist mai 
mult, sub acest aspect, asupra nece
sității de a se aborda mai frontal 
problema utilajelor pentru platforma 
petrochimică. Ar fi foarte bine 
dacă Ministerul Industriei Chimice 
și întreprinderile de comerț exterior 
ar rcanaliza situația fiecărei furnituri 
in parte și ar interveni la furnizorii 
externi, precum și la cei din țară. O 
însemnătate cu totul deosebită are in
stalația de normal-parafine, care con
diționează punerea în funcțiune a 
instalației de proteine. Deși lucrările 
ar trebui încheiate la sfîrșitul anului 
acesta — proiectele de execuție nu 
sint întocmite in întregime ; mai e- 
xistă. de asemenea, utilaje și ma
teriale necontractate, iar altele sînt 
contractate cu termene necorespun
zătoare. Ceea ce dorim să subliniem 
în mod deosebit este faptul că. dacă 
sînt asigurate din vreme proiecte și 
utilaje, unitățile de construcții din 
județ au capacitatea să realizeze fie
care obiectiv în parte la termenul 
stabilit.

Ing. Gheorghe NICOLAE 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R.

Atunci cind a lansat chemarea la 
întrecere pentru depășirea planului 
pe 1976 — către toate unitățile de 
exploatare, prelucrare a lemnului, 
celuloză și hârtie -— colectivul Com
binatului de prelucrare a lemnului 
din Rîmnicu-Vîlcea s-a bazat pe 
trei ațuuriîndeplinirea cincinalului 
trecut- cu două luni mai devreme, 
eforturile pentru adincirea laturilor 
calitative ale activității economice 
(productivitate superioară, cheltuieli 
mai reduse ș.a.) și preocuparea stărui
toare pentru a-și valorifica mai bine 
capacitatea de 
creație tehnică și 
de inițiativă.

Cum se înfăp
tuiesc angajamen
tele din chemare, 
cu cc rezultate 
sînt intimpinate 
aniversarea parti
dului și ziua de 
1 Mai?

Timp de cîte- 
va ore, împreună cu 
combinatului, ing. Mihai Groza, in- 
ginerul-șef, Octavian Fota, alți fac
tori de răspundere, dar mai ales 
în secțiile de producție, aveam 
să confruntăm realizările cu sarci
nile de plan, succesele în întrecere 
cu obiectivele asumate. La produc
ția fizică, la toate, sortimentele, în 
lunile ce au trecut din acest an, 
rezultatele au ajuns aproape la ni
velul angajamentelor pentru întregul 
an, sau chiar peste acesta — 130 mc 
placaj (200 mc angajamentul anual), 
70 000 mp plăci aglomerate din lemn 
(50 000 mp), 230 000 mp furnire este
tice (135 000 mp) ș.a. Exportul — de
pășit (s-au livrat suplimentar 202 mc 
placaj. 10 000 mp panel, 67 000 . mp 
furnire estetice) ; la fondul pieței 
s-au depășit, de asemenea, angaja
mentele. Productivitatea muncii este 
mai mare față de. nivelul propus, 
cheltuielile totale sînt mai mici cu 
405 000 lei (1.5 milioane lei pe anul 
întreg), beneficiile — firesc — se 
află în continuă creștere.

— Angajamentele sint mări — ne 
spunea directorul combinatului — 
dar resursele colectivului sint și mai 
mari...

...Pe tovarășul Constantin Ilinca, 
secretarul comitetului de partid al 
combinatului, l-am întîlnit în fabri
ca de mobilă. Discuta cu un grup 
de tineri muncitori despre ordine, 
curățenie și disciplină, despre înca
drarea lor mai rapidă in ritmul inalt 
al producției.

— Cu acești tineri muncitori, marea 
lor majoritate avind calificarea nece
sară — aprecia secretarul comitetului 
de partid — ne îndeplinim pla
nul, dăm mobilă de calitate. 
Ei sînt viitorul combinatului. De 
aceea, prin toate mijloacele mun
cii politico-educative. îi formăm 
și ca buni muncitori, și ca 
oameni. Ne interesează și cum lu
crează în cele 8 ore. dar și cum tră
iesc. In curind vor avea la dispo
ziție tin nou cămin, cu 240 de locuri, 
pentru nefamlliști. Planul și angaja
mentele- se înfăptuiesc mai bine 
atunci cind te interesezi și de modul 
cum este fructificat timpul de lu
cru, dar și de masa și casa tinerilor.

si

privind diminuarea 
specifice de ma- 
materiale, energie

preocupările 
consumurilor 
terii prime, 
electrică și combustibil. La energia 
electrică, de pildă, în primul tri
mestru s-au economisit 597 000 kWh, 
față de 1.5 milioane kWh — anga
jament anual ; s-au economisit, de 
asemenea, 537 tone combustibil con
vențional și importante cantități de 
lemn. Nu întîmplător în sec
țiile combinatului se obțin aseme
nea rezultate, întrucît deviza de 
muncă este : „Totul trebuie valori-

văzut funcționînd în 
E drept, ultima dintre 

circa

Colectivul de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Rîmnicu-Vîlcea demonstrează: 
ANGAJAMENTELE S1NT MARI, DAR RESUR
SELE SINT ȘI MAI MARI.

directorul

Demne de remarcat sînt

la rezolvarea 
ivesc pe par- 

sar-

în 
or- 
fie- 
dis- 

de

Cercetările clinice din 
ultimii ani. ca și statisti
cile medicale au dovedit 
fără putință de tăgadă că 
zgomotul și trepidațiile sint . 
dăunătoare sănătății. Atee* 

. tează auzul, inima, siste
mul nervos, provoacă sau 
agravează hipertensiunea 
arterială, accelerează pro
cesul de oboseală, reduc 
capacitatea de muncă.

Cum se combat zgomo
tul și trepidațiile în între
prinderile județului Bra
șov ?

O primă constatare : în 
mai toate unitățile a spo
rit în ultimul timp preocu
parea conducerilor acesto
ra, a organizațiilor de 
partid și sindicale pentru 
depistarea și combaterea 
acestor noxe. La întreprin
derea de tractoare au fost 
efectuate numeroase deter
minări, stabillndu-se locu
rile de muncă cele mai ex
puse. Apoi s-a trecut la 
aplicarea unor măsuri care 
au dus la diminuarea in
tensității și a efectelor zgo
motului asupra organismu
lui uman. Astfel, în atelie
rul de 
bancurile 
fixate pe 
sprijinite 
pereții și 
capitonați 
noabsorbante.

rodaj motoare, 
de probă au fost 
blocuri din beton 

pe arcuri, iar 
plafonul au fost 
cu materiale fo- 

Efectul : o 
reducere a intensității zgo
motului și trepidațiilor cu 
circa 25—30 la sută. La 
turnătorii, mașinile de bă
tut forme, producătoare de 
zgomot, au fost înlocuite 
cu mașini hidraulice, mai 
silențioase. In mod simi
lar s-a acționat șl la alte 
locuri de muncă, unde zgo
motul și trepidațiile depă
șeau limitele admise.

— De curind — ne-a spus 
inginerul Stelian Nan, șe
ful atelierului de proiectări 
energetice — am reușit să

eliminăm o altă sursă pu
ternică de zgomot. Este 
vorba de înlocuirea com- 
presoarelor cu piston, unde 
zgomotul atingea pînă la 
120 decibeli, cu compresoa- 
re centrifugale. Unele din
tre acestea sînt prevăzute 
chiar din fabricație cu ca
bine fonice. La alte citeva 
compresoare aflate în curs 
de montaj, care nu dispun

izolație fonică pentru tur- 
bosuflante. La întreprinde
rea de stofe din Brașov, 
războaiele de țesut au fost 
coborite de la etajele trei 
și doi la parter și la eta
jul intii, executindu-se tot
odată și unele lucrări de 
izolare fonică. Șirul exem
plelor ar putea continua.

In ciuda realizărilor înre
gistrate, specialiștii de la

la atelierul de rodaj al 
bricii de autocamioane, 
și la elevatorul cu bile 
la fabrica „Rulmentul", 
materialele fonoabsorbante 
și pernele din pislă și cau
ciuc n-au fost întreținute 
cum trebuie, pierzîndu-și 
eficacitatea.

Doctorul Paul Sabău, șe
ful laboratorului de medi
cina muncii din cadrul in-

fa- 
ca 
de

Mediul de muncă, sănătatea 
și randamentul în muncă

PREOCUPĂRI, CU BUNE REZULTATE, PENTRU ELIMINAREA 
ZGOMOTULUI ÎN ÎNTREPRINDERI DIN BRAȘOV

de asgmenea cabine, le vom 
executa noi. în plus, și pe 
unele și pe altele le echi
păm cu atenuatoare de 
zgomot.

Măsuri asemănătoare s-au 
luat și la întreprinderea dc 
autocamioane. Aici a fost 
schimbată tehnologia de 
nituire cu ciocane pneu
matice a caroseriei autoca
mioanelor S.R., prin nitui- 
rea hidraulică. Totodată, o 
serie de mașini universale, 
caro formau linii 
au fost înlocuite 
sau două mașini agregat, 
eliminîndu-se. astfel, o 
bună parte din sursele de 
zgomot. Preocupări de a- 
ceeași natură sînt de re
marcat și la alte intre
prinderi. La „Hidromecani
ca" se află în curs de fi
nalizare lucrările la un 
hou atelier de rodaj cu

întregi, 
cu una

centrul sanitar antiepide
mic și de la inspectoratul 
județean pentru protecția 
muncii ne informează că 
problema combaterii zgo
motului și trepidațiilor in 
întreprinderile brașovene 
rămîne deschisă. în alte 
unități economice există 
încă zone în care surplusul 
de decibeli afectează sănă
tatea și munca oamenilor. 
Deși statul a investit, in 
ultimii ani, sume impor
tante pentru combaterea 
zgomotului, nu în toate ca
zurile eficiența măsurilor 
luate a fost cea scontată, 
fie datorită faptului că 
încă de la început, din fază 
de proiect, nu s-au utilizat 
soluțiile cele mai bune, fie 
că, după executarea lucră
rilor de izolații, acestea 
n-au mai fost întreținute 
de nimeni. Spre exemplu,

spectoratului sanitar jude
țean, și inginerul Mircea 
Băiceanu, din cadrul in
spectoratului județean pen
tru protecția muncii, sînt de 
părere că una din princi
palele cauze ale ineficien
tei o constituie faptul că 
activitatea desfășurată pen
tru combaterea zgomotului 
nu are un caracter siste
matic, organizat, perma
nent.

— Normal ar fi — ne-a 
spus dr. Paul Sabău — ca 
determinările nivelului de 
zgomot și trepidații să fie 
făcute de către birourile de 
protecția muncii și cabine
tele de medicina muncii din 
întreprinderi. Or, în ac
tualele condiții, cînd unele 
întreprinderi nu dispun de 
aparatele necesare — sono- 
metre — nici de cadre 
pregătite, iar Inspectoratul

ficat !". în secția furnire, bunăoară, 
se valorifică și furnirul de dimen
siuni mici, nimic nu se aruncă; aici, 
precum și în celelalte secții, iniția
tiva „Fiecare sector cu cont de 
economii 1“ dă rezultate pozitive. 
Subliniem, totodată, că de Ia începu
tul anului s-au asimilat tipuri noi 
de mobilier, placaj pentru export, 
furnire din larice, panouri din ma
terial lemnos pentru construcții, fur
nire estetice din rășinoase pentru 
fabricile de mobilă din alte localități 
— acestea fiind realizate întîia dată 

, .în țara noastră.
-l Evident, sînt multe lucruri de 

spus despre munca și realizările în 
întrecere ale colectivului combinatu
lui. Dar inscripția : „Fabricat la 
C.P.L. Rîmnicu-Vîlcea" exprimă o 
realizare care le întrece pe toate. 
Nu este vorba doar de eforturile d ■ 
a produce cu forțe proprii 5 
de repere și piese de schimb, 
nuindu-se simțitor 
autentice instalații 
te prin autoutilare.
trei sînt executate

tipuri 
dimi- 
ci de 
crea- 

prese,

importul, 
industriale 
Din patru 
pe baza autodo-

tării. Le-am 
secția placaj, 
ele, de 4 500 tone-forță, a costat 
două milioane lei, dar s-au econo
misit circa 1,2 milioane lei valută. 
Tot prin autoutilare s-au fabricat 
transportoarele pentru furnire, ben
zile transportoare de la placaj, ma
șinile de turnat lac și tunelurile de 
uscare din secția finisaj ș.a.

Am reținut că eforturile pentru 
autoutilare merg mină în mînă cu 
cele privind perfecționarea tehnolo
giilor, pe baza concepției proprii, în 

strînsă legătură 
cu cerințele pro
ducției, cu înnoi
rea și moderni
zarea sortimente
lor. De pildă, 
pentru asimilarea 
și producerea lem
nului stratificat 
— după cum ne 
spunea tînărul 
muncitor Dan 

Nemțeanu, student la subingineri — 
s-au pus la punct noi procedee și s-a 
fabricat o instalație specială. Calita
tea și însușirile noului produs ? De 
înalt nivel, lemnul stratificat urmînd 
să înlocuiască fonta, metalul in ge
neral, în producția unei mari între
prinderi ca „Electroputere" din Cra
iova, la diferite mașini electrotehnice.

— Lucrătorii combinatului de pre
lucrare a lemnului — aprecia ing. 
Nicolae Ionescu, secretar al Comite
tului județean Vîlcea al P.C.R. — 
muncesc cu spirit de inițiativă și 
înaltă răspunderjșț, Există, gici, o. pu
ternică ,organizație jdet partid,' uri. g?r 
mitet al oamenilor muncii bine în
chegat, cu 
nădejde — 
de omenie.
tem siguri 
Vîlcea se va situa printre unitățile 
fruntașe in întrecerea socialistă din 
primul an al cincinalului.

Petre NEDELCU 
Ion STANCIU

cadre de conducere de 
și conducători, și oameni
Prin toate acestea sîn- 
că C.P.L. din Rîmnicu-

Înnoirea producției bunurilor 
de uz casnic in fața unor 

practici învechite

l<<

a»

'.5*

din 
co-

de protecția muncii 
Brașov execută doar la 
mahdă asemenea determi
nări pe raza a patru jude
țe și numai citeva zile pe 
lună — este limpede că 
treburile nu merg cum tre
buie.

în timpul investigației 
s-au conturat mai multe 
propuneri pe care le supu
nerii atenției organelor de 
resort : dat fiind că la ora 
actuală nu există cadre 
pregătite în acest domeniu, 
so propune să se organize
ze cursuri de perfecționare 
a unor specialiști de la in
spectoratele județene, de la 
compartimentele de protec
ția muncii sau de la dife
rite institute de proiectări 
și cercetări. Este, de ase
menea, necesar să fie re
vizuită tehnologia de fabri
cație a actualelor căști de 
protecție a auzului (căști 
fonice), dat fiind faptul că 
sînt incomode, greoaie. Să 
se organizeze mai multe 
expuneri, consfătuiri și 
schimburi de experiență pe 
tema combaterii zgomotu
lui. Deoarece în multe ca
zuri surse importante de 
zgomot și trepidații se pot 
elimina sau diminua cu 
fonduri și mijloace mate
riale minime, se propune 
organelor de resort să o- 
blige unitățile industriale 
să acționeze, în acest sens, 
cu forțe proprii. în ce pri
vește noile obiective, să nu 
se 
in 
la

autorizeze intrarea lor 
funcțiune și să se tragă 
răspundere cei vinovați 
începind cu proiectarea 

terminînd cu execuția —și
de nerespectarea prevede
rilor legale privind asigu
rarea unor condiții propice 
de muncă.

N. MOCANII
corespondentul „Scînteii1

An de an magazinele comerțului, 
unitățile de prezentare ale întreprin
derilor producătoare lansează pe 
piață numeroase produse noi, apre
ciate de publicul cumpărător. Se 
realizează astfel diversificarea sorti
mentului de bunuri, satisfacerea la 
un nivel superior a cerințelor popu
lației. Fie că e vorba de un nou pro
dus alimentar, de un nou articol de 
uz casnic sau gospodăresc, fiecare în 
parte are meritul să asigure condiții 
îmbunătățite de aprovizionare, de 
hrană sau confort casnic — ceea ce, 
în ultimă instanță, înseamnă condiții 
mai bune de trai.

Analizînd statistic procesul de În
noire a mărfurilor din sectorul bu
nurilor de uz casnic, situația este 
următoarea : în 1975 s-au asimilat 
912 sortimente noi, iar pentru acest 
an sint contractate 1 290 articole noi. 
O evoluție, desigur, imbucurătoare. 
Ce se constată insă dincolo de aceas
tă creștere cantitativă ?

In primul rind, faptul că ponderea 
numerică a noilor produse în totalul 
sortimentelor este extrem de mică: in 
jur de 3 la sută, cu mult sub nivelul 
cerințelor și al posibilităților. Spu
nem acest lucru avind in vedere, pe 
de o parte, diversitatea de nevoi gos
podărești ale populației, neacoperite 
incă. iar pe de altă parte potențialul 
productiv ridicat al întreprinderilor 
din ramura bunurilor de larg con
sum, dotarea lor tehnică în continuă 
modernizare, capacitatea de creație a 
colectivelor de lucrători din respecti
vele unități. Avind în vedere aceste 
lucruri, nu poți să nu constați 
o ciudată lipsă de preocupare și 
interes pentru înnoirea produc
ției în industria locală, Concret : 
pentru anul in curs, industria lo
cală din 15 județe (Bistrița, Boto
șani, Buzău. Dîmbovița, Ialomița, 
Mehedinți, Mureș, Neamț. Olt, Pra
hova, Satu-Mare, Sălaj, Vaslui. Vil- 
cea și Vrancea) nu șl-au propus să 
asimileze nici un produs nou ! In 
alte județe, numărul sortimentelor 
noi contractate este infim : Galați — 
3 sortimente. Dolj — 2. O mostră din
tre cele mai evidente ale lipsei de 
preocupare pentru asimilarea de noi 
produse ne-o oferă situația din ju
dețul Olt, relatată de corespondentul 
nostru Emilian Rouă : industria lo
cală de aici susține că nu a omolo
gat nici un nou sortiment deoare
ce... comerțul nu a solicitat acest lu
cru, iar comerțul afirmă că nu a 
contractat nici un nou produs, în- 
trucit industria locală... nu a oferit 
nici un nou produs. Criticabil este 
și procedeul acelor întreprinderi pro
ducătoare — de interes local sau 
republican — care nu realizează 
în totalitate nici măcar puține
le articole noi promise și contractate 
cu unitățile comerciale. Astfel, in 
1975 au rămas nerealizate 254 arti
cole noi. restantele cele mai impor
tante înregistrîndu-le întreprinderile 
din cadrul Ministerului Industriei

Ușoare — 174 articole, UCECOM — 
21, Ministerul Industriei Construcții- 
lor de Mașini — 20, Ministerul Eco- ... 
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții — 20 etc. In același con
text, al interesului scăzut față de 
soarta noilor produse contractate cu 
unitățile comerciale, se circumscrie și 
practica unor intreprinderi de a re- 
programa de la un an la altul noile 
produse, fără a le asimila la data an
gajată, astfel incit respectivele pro
duse îmbătrinesc în scriptele între
prinderilor încă înainte de a apărea 
in magazine. Astfel, întreprinderile 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini trebuiau să realizeze încă 
din 1971 rîșnița de cafea pe care au 
reprogramat-o an de an pînă în... 
1976 (să sperăm că acum o vor asi
mila) ; lustruitorul de parchet cu 
termen de asimilare în 1974 a fost 
reprogramat pentru... 1979 ; fierul de 
călcat cu vaporizator care trebuia 
asimilat în 1971 a fost reprogramat 
pentru 1976 etc. Identic se petrec lu
crurile și în cazul unor articole pro
mise de cooperația meșteșugărească, 
de unele întreprinderi din cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare (ar
ticole de sticlă presată, soba de în
călzit cu ardere in strat subțire) etc.

Din informațiile primite de la Mi
nisterul Comerțului Interior am aflat 
că nici pentru acest, an situația pină 
la ora actuală a noilor produse nu 
este, prea strălucită : din totalul pro
duselor npi prezentate la contractase, 
un număr de 205 articole nu sint pre
gătite pentru a apărea pe piață șl 71 
deci nu sint incluse in contractele 
de livrări pe acest an, iar alte citeva 1 
sute de articole de uz casnic și gos
podăresc solicitate de comerț nici "î 
măcar nu sint incluse in planurile 
de asimilări ale întreprinderilor, lată 
de ce recentele măsuri stabilite de. 
Consiliul central de coordonare și 
îndrumare a activității de apro'vizio- .i» 
nare și prestare de servicii către 
populație sint binevenite. Amintim 
aici, între altele, că s-a stabilit cu -' 
acest prilej să se întocmească pro- A’ 
grame comune do asimilare pentru i 
perioada 1976—1980. programe înche
iate intre ministerele producătoare șl 
M.C.I. — cu termene și răspunderi 
precise —1 care să cuprindă o gamă 
largă de bunuri, iar pentru produsele 
prevăzute a se livra la fondul pieței 
în anul 1976 s-a indicat să se sta
bilească date de omologare și în
tocmire a documentațiilor de preț, 
precum și pentru începerea fabrica-' 
ției de serie. Rămîne acum în sar
cina factorilor vizați — întreprinderi 
producătoare și comerciale — de a 
respecta sarcinile și termenele stabi
lite, iar consiliile județene de aprovi
zionare să urmărească îndeaproape 
modul de îndeplinire a măsurilor 
prevăzute. Ritmul de înnoire a bunu
rilor de uz casnic și gospodăresc poa
te și trebuie să fie mult accelerat.

Mihai IONESC® S



SCINTEIA — miercuri 28 aprilie 1976 PAGINA 3

CONGRESUL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMANIA 
Raportul Consiliului Central asupra activității desfășurate 

de la congresul precedent și sarcinile ce revin sindicatelor în înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român

Raportul, subliniind că In Istoria 
milenară a patriei noastre, în conști
ința generațiilor de astăzi și a celor 
viitoare, Congresul al Xl-lea al 
partidului s-a înscris și va rămîne 
pentru totdeauna ca un moment de 
mare strălucire, marcat de adopta
rea de către comuniști a Programu
lui Partidului Comunist Român, se 
referă în continuare la succesele 
dobîndite in cincinalul 1971—1975 în 
dezvoltarea economiei naționale, a 
științei și culturii, în creșterea 
bunăstării materiale și spirituale, la 
adîncirea continuă a democrației 
socialiste, exprimată în participarea 
tot mai largă și efectivă a maselor 
la conducerea societății. în acest 
context, este evocată contribuția sin
dicatelor, relevîndu-se că activitatea 
acestora a fost puternic stimulată de 
orientările date de conducerea parti
dului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a definit cu clarviziune științi
fică rolul și atribuțiile sindicatelor 
în viața economică și socială a pa
triei. „De la tribuna congresului 
nostru — se spune în raport — în 
numele celor peste 6 milioane de 
membri ai sindicatelor, exprimăm 
recunoștința profundă față de Parti
dul Comunist Român, hotărîrea fer
mă a tuturor oamenilor muncii de 
a înfăptui neabătut grandiosul său 
program, Întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, expresie strălucită a aplicării 
creatoare a marxism-leninismului la 
condițiile din România. Permiteți-ne 
să dăm glas sentimentelor de stimă 
și fierbinte recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președin
tele republicii noastre socialiste, 
pentru activitatea neobosită și apor
tul inestimabil la elaborarea și în
făptuirea acestei politici, la obține
rea tuturor marilor realizări ale în
tregului popor, pentru creșterea 
continuă a prestigiului României în 
lume, pentru contribuția adusă la 
promovarea păcii și colaborării in
ternaționale. în lumina analizei și a 
indicațiilor de o deosebită însemnă
tate teoretică și practică cuprinse în 
magistrala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la congresul nos
tru, avem datoria să dezbatem cu 
toată exigența și răspunderea acti
vitatea desfășurată de organele și 
organizațiile sindicale de la congre
sul precedent, să stabilim, pe baza 
atribuțiilor ce ne revin, măsurile 
cele mai corespunzătoare pentru in
tensificarea participării sindicatelor 
la realizarea sarcinilor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. a Pro
gramului Partidului Comunist Român 
de făurire a socialismului și comu
nismului în patria noastră".

Analizind activitatea desfășurată 
în perioada care a trecut de la con
gresul anterior al U.G.S.R., raportul 
evidențiază că, pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, sindicatele 
s-au străduit să îndeplinească in mai 
bune condiții sarcinile ce le re
vin, să asigure, sub conducerea or
ganizațiilor de partid. participarea 
tuturor oamenilor muncii, în dubla 
calitate de proprietari ai mijloace
lor de producție și producători ai 
bunurilor materiale, la dezbaterea 
și rezolvarea sarcinilor construcției 
socialiste. Responsabilitățile cu care 
au fost învestite, alături de comite
tele oamenilor muncii, în organiza
rea adunărilor generale din între
prinderi, din centrale și alte unități 
economice, reprezentarea lor în or
ganele de conducere colectivă, la 
toate nivelurile, inclusiv în guvern, 
au oferit sindicatelor noi posibilități 
de a participa la elaborarea decizii
lor, de a acționa pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în domeniile 
economic, social și cultural-educativ.

îmbunătățirea compoziției și struc
turii organelor sindicale la toate ni
velurile, prezența în acestea a unui 
mare număr de oameni ai muncii 
care lucrează nemijlocit în produc
ție, întărirea rolului și responsabili
tății sindicatului din întreprindere, 
precum și alte măsuri în direcția 
dezvoltării democrației muncitorești 
au asigurat o participare mai largă 
a celor ce muncesc la luarea hotă- 
rîrilor, au contribuit la îmbunătăți
rea muncii de masă a sindicatelor.

Prezentind un amplu tablou al 
dezvoltării economiei naționale în 
anii 1971—1975 — expresie elocventă 
a politicii partidului de continuare 
cu consecvență a industrializării so
cialiste — raportul evidențiază că, 
participînd la organizarea marii în
treceri socialiste, sindicatele au des
fășurat o susținută activitate politi
că și organizatorică de mobilizare a 
tuturor celor ce muncesc în indus
trie, agricultură, construcții, trans
porturi, institutele de cercetare și 
proiectare și în celelalte sectoare, la 
îndeplinirea și depășirea planurilor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării.

Stimulînd spiritul creator al mase
lor, sindicatele au organizat in între
prinderi peste 1 200 cercuri ale 
inovatorilor, concursuri anuale, ex
poziții, schimburi de experiență și 
alte acțiuni care au contribuit la 
modernizarea unor utilaje, procese 
tehnologice și produse. Prin aplica
rea invențiilor și inovațiilor s-au 
obținut în cincinalul trecut economii 
post-calculate de circa 6 miliarde 
lei. Din multitudinea de inițiative 
apărute în întrecerea socialistă, sin
dicatele au întreprins măsuri pentru 
generalizarea celor cu largă aplica
bilitate, care și-au dovedit eficiența 
în producție. Aplicarea unor aseme
nea inițiative a contribuit la reali
zarea, numai în municipiul Bucu
rești, a unor economii care in anul 
trecut s-au ridicat la circa 500 mili
oane lei. Totuși, rezultatele econo
mice ale multor întreprinderi ar fi 
fost superioare dacă în organizarea 
și desfășurarea întrecerii socialiste 
nu s-ar fi manifestat neajunsuri ; 
sint comitete ale sindicatelor și con
duceri ale întreprinderilor care nu 
se ocupă de organizarea corespun
zătoare a întrecerii în secții, ate
liere, la locurile de muncă ; în mul
te întreprinderi întrecerea nu vizea
ză cu prioritate laturile calitative, 
de eficiență ale activității economi
ce. In acest context, raportul atrage 
atenția asupra unor lipsuri în mun
ca organelor și organizațiilor sindi
cale din întreprinderi industriale, in
dustria locală, I.A.S. și S.M.A. pri
vind preocuparea față de utilizarea 
rațională a capacităților de produc
ție. calitatea produselor și reduce- 
l»a cheltuielilor materiale.
'împreună cu conducerile lntre- 

trinderilor, sindicatele au inițiat, 
icepind cu primul trimestru al a- 
estui an, noi măsuri care urmăresc 

atragerea unul număr cît mai mare 
de muncitori, ingineri, economiști și 
alți specialiști la studierea și solu
ționarea problemelor de organizare 
superioară a producției și a muncii.

în continuare, raportul analizează 
participarea sindicatelor la realiza
rea planurilor de asigurare a forței 
de muncă, calificarea cadrelor prin 
școlile profesionale, tehnice, liceele 
de specialitate, ucenicia la locul de 
muncă și cursurile de scurtă durată. 
Consiliul Central și comitetele uniu
nilor sindicatelor au conlucrat cu 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui, Ministerul Muncii, ministerele 
economice și organele U.T.C. la 
elaborarea și aplicarea reglementări
lor privind îmbunătățirea învăță- 
mîntului profesional, a nomenclatoa
relor de meserii și specialități, au 
organizat concursuri pe profesii în
tre strungari, forjori, croitori în 
piele, țesători, zidari, tîmplari, ope
ratori chimiști etc., la care au par
ticipat peste 600 000 de oameni ai 
muncii.

Raportul apreciază însă că pregă
tirea cadrelor necesare economiei și 
perfecționarea pregătirii profesio
nale în pas cu tehnica nouă, pro
blemă de o deosebită importanță 
economică și socială, nu a stat în a- 
tenția tuturor organelor sindicale ; 
în unele ramuri, cum sint construc
țiile de mașini, construcțiile, trans
porturile auto, s-a manifestat o 
slabă preocupare pentru calitatea 
pregătirii cadrelor, pentru asigurarea 
condițiilor necesare bunei desfășu
rări a practicii în producție în vede
rea însușirii temeinice a meseriei.

în legătură cu sarcinile ce revin 
sindicatelor în cincinalul 1976—1980, 
perioadă care marchează o etapă ca
litativ nouă în construcția societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ra
portul subliniază hotărîrea sindicate
lor de a participa tot mai activ, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
la mobilizarea energiei creatoare a 
tuturor oamenilor muncii pentru 
realizarea exemplară, înainte de ter
men și la un înalt nivel de eficien
ță, a sarcinilor pe anul 1976 și pe 
întreaga perioadă pînă în 1980.

Raportul cere ca sindicatele, îm
preună cu organele de conducere 
colectivă, să ia toate măsurile pen
tru organizarea științifică a produc
ției și a muncii în fiecare între
prindere, în fiecare secție și la 
fiecare loc de muncă în scopul valo
rificării cît mai depline a rezerve
lor existente, creșterii eficienței eco
nomice. Atragerea maselor la orga
nizarea superioară a producției tre
buie să contribuie la organizarea 
rațională a fluxurilor tehnologice și 
a locurilor de muncă, scăderea sub
stanțială a ponderii muncii manuale 
și reducerea efortului fizic, îmbună
tățirea activității de normare a mun
cii și extinderea acordului global, 
stabilirea unui raport just între 
personalul din producția materială 
și cel care lucrează în alte activități, 
aplicarea formelor înaintate de con
ducere și organizare, desfășurarea 
ritmică a procesului de producție.

Raportul subliniază datoria sindi
catelor de a acționa cu întreaga lor 
capacitate pentru realizarea sarcini
lor de creștere a productivității 
muncii — prin introducerea progre
sului tehnic și organizarea superi
oară a producției și a muncii. Avem 
datoria — arată raportul — să aju
tăm pe fiecare muncitor, inginer, 
tehnician să înțeleagă necesitatea 
participării active la îndeplinirea 
exemplară a programelor de creș
tere a productivității muncii, să îm
bunătățim activitatea sindicală în 
sectoarele de concepție, tehnologice 
și în sculării. Inițiativa „Fiecare in
giner și tehnician să rezolve în plus 
față de sarcinile cuprinse în planul 
tehnic cel puțin o problemă tehni
că" trebuie să-și găsească o largă 
extindere. Să organizăm și mai bine 
în toate întreprinderile mișcarea de 
masă a inventatorilor și inovatorilor, 
să atragem un număr mai mare de 
oameni ai muncii la activitatea de 
modernizare continuă a producției, 
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație, introducerea pe scară largă a 
mecanizării, dezvoltarea activității 
de autoutilare, la aplicarea în 'pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Relevînd importanța creșterii gra
dului de utilizare a mașinilor, rapor
tul critică comitetele uniunilor și 
sindicatele din. unele unități din in
dustria construcțiilor de mașini, din 
chimie, industria ușoară, construc
ții, agricultura de stat, unde, din 
cauza deranjamentelor, a întrerupe
rilor în funcționarea mașinilor și in
stalațiilor, s-au pierdut importante 
cantități de producție. Raportul 
cere sindicatelor să pună cu re
gularitate și operativ în discuția 
colectivelor de muncă, în gru
pele sindicale modul cum sint uti
lizate mașinile, calitatea întreține
rii și a reparațiilor, să extindă mal 
larg experiența fruntașilor cate ser
vesc mai multe mașini, precum și 
a acelora care obțin indiei ridicați de 
folosire a utilajelor și instalațiilor.

O sarcină centrală a tuturor sindi
catelor — subliniază raportul — este 
să militeze pentru introducerea unei 
discipline ferme la toate locurile de 
muncă, să cultive cel mai adine res
pect pentru regulile de ordine și dis
ciplină, să determine o poziție com
bativă față de orice încălcare a aces
tora. Respectarea întocmai a regulilor 
de ordine interioară coincide cu inte
resele clasei muncitoare, căreia or
dinea și disciplina îi sînt caracteristici 
dominante de comportare în muncă și 
în viață.

Pornind de la sporirea exigențelor 
consumatorilor interni și de la parti
ciparea tot mai amplă a țării noastre 
la schimbul de valori materiale pe 
plan internațional, raportul cere sin
dicatelor să mobilizeze pe toți oame
nii muncii la realizarea unor produse 
de înalt nivel calitativ, la aplicarea 
unor tehnologii capabile să asigure 
parametri constructivi și funcționali 
competitivi, folosirea la maximum a 
resurselor indigene, efectuarea unui 
control riguros al calității produselor. 
Realizarea sarcinilor de export con
stituie o înaltă îndatorire, care 
impune organelor și organizațiilor 
sindicale acțiuni permanente de 
întărire a spiritului de răspun
dere al tuturor celor ce au sarcini în 
acest domeniu. In același timp, sin
dicatele trebuie să întreprindă largi 
acțiuni, cu caracter permanent, pen
tru mobilizarea muncitorilor, tehnici
enilor și specialiștilor din întreprin
derile economice, a cadrelor din 
cercetare-proiectare și învățămîntul 
tehnic superior, în vederea asimilării 

cu forțe proprii a unor materiale și 
subansamble pentru activitatea de 
producție și investiții, piese de schimb 
și alte produse pentru reparații și în
treținere, în vederea reducerii impor
tului.

In raport se subliniază că, începînd 
de la Consiliul Central pînă la grupa 
sindicală, trebuie să se acționeze pen
tru mobilizarea tuturor oamenilor; 
muncii la realizarea de economii, în
deosebi de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, să se dezvolte 
la fiecare om al muncii spiritul de 
bun gospodar al averii obștești, să se 
organizeze atragerea oamenilor mun
cii din întreprinderi la aplicarea unor 
tehnologii care să permită diminuarea 
deșeurilor, valorificarea acestora. Ra
portul cheamă sindicatele să facă din 
reducerea consumurilor specifice un 
obiectiv principal al întrecerii socia
liste, o acțiune de masă în toate în
treprinderile, șantierele, institutele de 
proiectare și cercetare științifică.

Pornind de la obiectivele mari sta
bilite pentru perioada 1976—1980 pri
vind dezvoltarea intensivă a agricul
turii, raportul subliniază că realizarea 
acestora impune sindicatelor din în
treprinderile agricole de stat, de me
canizare a agriculturii, de îmbunătă
țiri funciare și de irigații, precum și 
uniunii sindicatelor pe ramură să 
situeze în centrul activității lor mo
bilizarea lucrătorilor pentru realizarea 
programelor de dezvoltare a zoo
tehniei, de îmbunătățiri funciare ți 
de combatere a eroziunii solului, 
organizarea superioară a producției și 
a muncii, mecanizarea proceselor de 
muncă, ridicarea permanentă a nive
lului de cunoștințe profesionale, pen
tru obținerea unor producții superioare 
atît în sectorul vegetal, cît și în zo
otehnie, la un preț de cost cit mai 
scăzut.

Relevînd importanta orientării pre
văzute în Directivele Congresului al 
Xl-lea de a se acorda 33—34 la sută 
din venitul național pentru investiții 
destinate dezvoltării economico-so- 
ciale, — ca bază a creșterii accelerate 
a venitului național și ridicării bună
stării celor ce muncesc — raportul cere 
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sindicatelor să desfășoare o susținută 
muncă politico-organizatorică în rân
durile colectivelor din întreprinderile 
de construcții, din institutele de pro
iectări, din unitățile producătoare de 
utilaje tehnologice, în vederea reali
zării integrale, Ia termen și în condi
ții de eficiență sporită, a obiectivelor 
de investiții.

Evidențiind că participarea tot mai 
intensă a tării noastre la circuitul e- 
conomic mondial, în concordanță cu 
cerințele accelerării progresului eco- 
nomico-social al României, cu poli
tica de colaborare și cooperare inter
națională promovată consecvent de 
către partidul și statul nostru, își gă
sește expresie în puternica dezvoltare 
a comerțului, raportul cere Con
siliului Central, comitetelor uniunilor, 
consiliilor teritoriale și comitetelor 
sindicatelor să participe activ la apli
carea prevederilor legii privind pre
gătirea și perfecționarea profesională 
a cadrelor, să acționeze împreună cu 
conducerile întreprinderilor, ministe
relor și organizațiile U.T.C. pentru 
pregătirea necesarului de muncitori 
calificați, pentru buna desfășurare a 
practicii în producție, organizarea 
sprijinirii tinerilor în însușirea mese
riei.

O mare atenție acordă raportul ne
cesității ca sindicatele să îmbunătă
țească organizarea întrecerii socialis
te, pentru realizarea exemplară a indi
catorilor calitativi și de eficiență 
economică, a tuturor sortimentelor 
planificate, pentru depășirea produc
ției la acele produse care au desfa
cerea asigurată, valorificarea cît mai 
deplină a rezervelor interne. în or
ganele de conducere colectivă ale în
treprinderilor, centralelor și ministe
relor, sindicatele să-și aducă în
treaga contribuție la aplicarea măsu
rilor care să asigure toate condițiile 
materiale, tehnice și organizatorice 
ca oamenii muncii să-și poată înde
plini ritmic sarcinile de plan și an
gajamentele asumate în întrecerea 
socialistă.

Evidențiind că vastul program de 
ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, prevă
zut în Directivele Congresului âl 
X-lea al partidului și materializat 
în viața fiecărei familii, a fiecărui 
cetățean al țării, demonstrează încă 
o dată că tot ceea ce se înfăptuiește 
în țara noastră este destinat creșterii 
bunăstării poporului — scopul fun
damental al politicii partidului — 
raportul exprimă sentimentele de 
adîncă recunoștință ale sindicatelor, 
ale milioanelor de oameni ai muncii, 
față de politica profund umanistă a 
partidului nostru, față de grija pe 
care conducerea sa, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o mani
festă neabătut pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de viață materială 
și spirituală al clasei muncitoare, al 
întregului popor.

In continuare, raportul, pornind 
de la faptul că una din principalele 
atribuții ale sindicatelor este înfăp
tuirea politicii sociale a partidului, 
arată că, în perioada care a trecut 
de la congresul precedent. Consiliul 
Central, organele și organizațiile sin
dicale au participat activ la reali
zarea ansamblului de măsuri luate 
de conducerea partidului și statului 
privind îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de lucru și de viață ale 
oamenilor muncii. Consiliul de Mi
niștri și Consiliul Central al U.G.S.R. 
au adoptat programe de măsuri pen
tru îmbunătățirea protecției muncii, 
prin care s-au stabilit sarcini con
crete, termene și responsabilități pre
cise pentru întreprinderi, centrale 
industriale, ministere, organele și or
ganizațiile sindicale. Importantele 
fonduri utilizate în acest scop, ac
țiunile întreprinse s-au materializat 
în micșorarea numărului total al acci
dentelor de muncă și al bolilor pro
fesionale. In același timp, raportul 
apreciază că organele sindicale se 
preocupă încă insuficient de cunoaș
terea și respectarea cu strictețe de 
către toți muncitorii a normelor de 
protecție a muncii ; se acționează în 
mică măsură pentru crearea opiniei 
de masă împotriva acelora care ne
socotesc obligațiile ce le revin din 
legislația în vigoare. Controlul 
obștesc nu se exercită în mod exi
gent și la timp de către toate sin

dicatele pentru a putea preveni și 
înlătura cauzele care generează acci
dente și îmbolnăviri. Este necesar 
ca împreună cu Ministerul Muncii 
și Ministerul Sănătății să se stabi
lească și să se aplice măsurile cele 
mai eficiente pentru folosirea deplină 
a bazei materiale și a cadrelor me
dicale în scopul intensificării activi
tății preventive, îmbunătățirii conti
nue a asistenței sanitare a persoa
nelor încadrate în producție.

Consiliul Central al U.G.S.R. va 
acorda și în viitor o atenție deose
bită organizării trimiterii oamenilor 
muncii și membrilor lor de familie 
la tratament și odihnă, construirii 
din fondurile proprii a noi sanatorii 
balneare ; totodată, se cere sindica
telor o poziție mal fermă față de 
respectarea prevederilor din contrac
tele încheiate cu conducerile stațiu
nilor aparținînd Ministerului Turis
mului, pentru eliminarea cauzelor 
care au generat, în anii trecuți, 
prestarea unor servicii de slabă cali
tate. In colaborare cu Ministerul Tu
rismului și celelalte ministere șl or
ganizații centrale de resort, vor 
trebui luate măsuri pentru îmbunătă
țirea calității și creșterea eficienței 
tratamentului balnear.

Arătînd că sindicatele au adus o 
contribuție însemnată la aplicarea 
prevederilor legii privind organiza
rea cantinelor, raportul cere sindi
catelor să acorde o atenție mai mare 
acestei probleme de larg interes 
social. Referindu-se la sarcina încre
dințată sindicatelor de a organiza și 
conduce activitatea caselor de ajutor 
reciproc, raportul cere organelor 
sindicale să acționeze mai ferm pen
tru dezvoltarea numărului caselor 
de ajutor reciproc și al membrilor 
acestora, să vegheze mal atent la 
respectarea normelor financiare ; 
este util să se studieze adoptarea 
unor forme de organizare corespunză
toare și elaborarea unui nou statut, 
mai adecvat stadiului actual de dez
voltare a caselor de ajutor reciproc.

Cunoscută fiind importanța deo
sebită pe care în mod constant con

ducerea partidului o acordă afirmă
rii femeii în societatea noastră, ra
portul U.G.S.R. subliniază necesita
tea ca organele sindicale de la toate 
nivelurile să se ocupe cu mai multă 
răspundere de aplicarea programului 
de măsuri elaborat in lumina hotă
rârii Plenarei C.C. al P.C.R. din 1973, 
să urmărească îndeaproape atragerea 
femeilor la prestarea unor munci 
calificate în toate sectoarele econo
miei și, îndeosebi, în cele specifice 
femeilor, asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de muncă și de pro
tecția muncii, aplicarea legislației 
care reglementează ocrotirea mamei 
și copilului, organizarea și funcțio
narea creșelor și grădinițelor, dez
voltarea acestor instituții în funcție 
de cerințele actuale și de perspec
tivă. împreună.cu Consiliul Națio
nal al Femeilor, cu Ministerul Co
merțului, cu CENTROCOOP și 
UCECOM, Consiliul Central, comite
tele uniunilor sindicatelor pe ra
muri trebuie să se ocupe de înde
plinirea măsurilor stabilite pentru 
ușurarea muncii femeilor, dezvolta
rea producției de bunuri care să 
ducă la modernizarea unor activități 
casnice, extinderea rețelei de desfa
cere a produselor preparate și semi- 
preparate, pentru ca femeile să-și 
poată consacra o mai mare parte a 
timpului ridicării nivelului lor pro
fesional și cultural, vieții de familie.

Este datoria noastră, continuă ra
portul, să asigurăm, împreună cU 
organizațiile U.T.C., condiții bune de 
muncă și de viață tineretului, reali
zarea investițiilor pentru construcții 
de cămine de locuit destinate tine
rilor, aplicarea cu strictețe a regle
mentărilor privind repartizarea și 
folosirea judicioasă a locurilor și 
educarea tinerilor in spiritul deplinei 
responsabilități față de gospodărirea 
bunurilor date în folosință.

In perioada la care ne referim 
— se spune in raport — Consiliul 
Central a participat la elaborarea 
unor acte normative și legi, cum sînt 
Codul Muncii, Legea retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii și al
tele. S-a acordat o mai mare atenție 
cunoașterii și aplicării legilor țării, 
în special a celor care regle
mentează raporturile de muncă, 
funcționării comisiilor de judecată 
ca organe de influențare obștească, 
în vederea prevenirii abaterilor de 
la normele de conviețuire socială. 
Totuși, apreciază raportul, activita
tea sindicatelor pe această linie n-a 
avut întotdeauna eficiența scontată, 
datorită lipsei de combativitate și 
îngăduinței manifestate de unele 
sindicate. De aceea sindicatele tre
buie să urmărească permanent res
pectarea întocmai a prevederilor le
gale privind încadrarea și promova
rea. răspunderea disciplinară și 
materială, să manifeste o grijă deo
sebită pentru aplicarea corectă a re
glementărilor privind timpul de 
muncă și de odihnă, pentru întări
rea ordinii și disciplinei în toate co
lectivele.

Raportul menționează necesitatea 
de a se pune, în continuare, un ac
cent deosebit pe perfecționarea con
tractului colectiv de muncă, pe a- 
tragerea maselor largi de muncitori, 
ingineri și tehnicieni la îndeplinirea 
în bune condiții și la termenele 
fixate a angajamentelor reciproce.

în cadrul Frontului Unității Socia
liste, la activitatea de control ob
ștesc participă 40 (100 de echipe, cu- 
prinzînd aproape 170 000 de persoane, 
din care 130 000 sînt membri de sin
dicat. Avind în vedere rolul deose
bit de important al controlului ob
ștesc in exercitarea dreptului demo
cratic de participare directă a ma
selor largi populare la conducerea 
vieții sociale, raportul cere sindica
telor să participe mai activ la buna 
organizare a echipelor de control, la 
rezolvarea operativă a propunerilor 
cetățenilor.

Referindu-se la munca politică și 
cultural-educativă a sindicatelor 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, pentru edu
carea lor în spiritul eticii și echității 
socialiste, pentru înfăptuirea Pro
gramului ideologic elaborat din ini
țiativa și sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ra
portul evocă activitatea sindicatelor 

pentru propagarea largă în mase a 
ideologiei partidului nostru, a poli
ticii sale marxist-leniniste ; în cele 
25 000 lectorate, în grupele sindicale, 
în instituțiile culturale, sindicatele 
au desfășurat o intensă activitate de 
informare politică pentru cunoaș
terea și însușirea hotărîrilor adop
tate de cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului, a documentelor plenare
lor Comitetului Central al P.C.R., 
a cuvîntărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

O preocupare majoră a consti
tuit-o educarea oamenilor muncii, a 
tineretului în spiritul dragostei față 
de partid, față de patrie. In între
prinderi și instituții, în cluburi șl 
case de cultură, sindicatele au orga
nizat acțiuni pentru cunoașterea tre
cutului de luptă al poporului nostru, 
a eroismului și jertfelor date de îna
intași pentru libertate și neatirnare, 
ca și a mărețelor realizări dobîndite 
în anii construcției socialiste. De a- 
semenea, s-a acordat o deosebită a- 
tenție cultivării sentimentelor de 
unitate și frăție dintre oamenii mun
cii români și cei aparținînd naționa
lităților conlocuitoare, în opera de 
înflorire continuă a patriei comune
— România socialistă. Sindicatele 
organizează acțiuni în scopul însu
șirii de către mase a concepției re
voluționare despre lume și viață,
— materialismul dialectic și istoric — 
în sprijinul ridicării nivelului gene
ral al cunoașterii, răspîndirii noilor 
cuceriri ale științei contemporane, 
combaterii concepțiilor idealiste, re
trograde. Sînt folosite cu rezultate 
tot mai bune cele 37 case de cultură 
ale sindicatelor, cluburile muncito
rești, universitățile populare, miile 
de biblioteci, mișcarea artistică da 
amatori.

Relevînd că analiza activității po
litico-educative desfășurate de sindi
cate pune în evidență, alături de 
realizări, un șir de neajunsuri, ra
portul critică faptul că multe din ac
țiunile organizate de sindicate la 
locurile de muncă nu sint axate pe 
realitățile și cerințele vieții colecti

velor respective, nu răspund preocu
părilor majore ale acestora, au un 
caracter formal ; rezultatele activită
ții artistice de amatori, forța edu
cativă a acesteia sînt încă sub nive
lul cerințelor actuale. Este necesar, 
subliniază raportul, să imprimăm 
acțiunilor noastre un caracter dife
rențiat, un conținut bogat, prezentat 
în forme variate, la care oamenii 
muncii să vină cu plăcere, să gă
sească în manifestările cultural-edu
cative organizate de sindicate un 
mijloc reconfortant de instruire și 
recreare, să consacram o atenție mai 
mare educării noilor încadrați in fa
brici, uzine, pe șantiere, mai ales în 
județele care vor cunoaște în acest 
cincinal o puternică dezvoltare in
dustrială, să-i ajutăm pe tineri, îm
preună cu organele U.T.C., să-și în
sușească spiritul de ordine și disci
plină caracteristic clasei muncitoare 
în rândurile căreia au intrat, să de
punem eforturi mult mai susținute 
și sistematice pentru cuprinderea în 
sfera activității noastre politico- 
educative a navetiștilor.

In desfășurarea activității politico- 
educative este necesar să se urmă
rească mai insistent realizarea sar
cinilor de plan, a obiectivelor eco- 
nomico-sociale stabilite de partid ; 
sindicatele să acționeze cu mai mul
tă fermitate pentru dezvoltarea u- 
nei puternice opinii de masă împo
triva superficialității și lipsei de răs
pundere, încercărilor de sustragere 
de la îndatoririle sociale.

Pornind de la faptul că cincinalul 
afirmării revoluției tehnico-științifi
ce va imprima un puternic avînt ști
inței, tehnicii, învățămîntului și cul
turii, raportul cere sindicatelor să 
desfășoare o acțiune permanentă în 
cursul întregului cincinal, sub gene
ricul „tehnică — economie — orga
nizare", care să cuprindă mase largi 
de muncitori, tehnicieni, ingineri, 
tineri și vîrstnici din întreprinde
rile aparținînd tuturor ramurilor e- 
conomice.

Raportul cere sindicatelor ca, pe 
baza concluziilor care s-au desprins 
din analiza întreprinsă în toate or
ganele și organizațiile sindicale asu
pra activității politico-ideologice și 
cultural-educative în pregătirea Con
gresului educației politice și cul
turii socialiste, a hotărîrilor adopta
te, să ridice la nivelul exigențelor 
actuale calitatea și să lărgească aria 
de cuprindere a tuturor manifestă
rilor pe care le organizează, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor. In context, se subliniază 
necesitatea de a se lărgi și perfec
ționa conlucrarea tot mai strânsă cu 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Comitetul Central al U.T.C., 
Consiliul Național al Femeilor, uni
unile de creație, cu ceilalți factori 
educaționali, pentru conceperea și 
organizarea în comun a unor acțiuni 
cu un profund conținut educativ, 
destinate diferitelor categorii de 
oameni ai muncii, pentru atragerea 
mai activă a oamenilor de știință, 
artă și cultură la procesul de edu
cație socialistă a oamenilor muncii.

Referindu-se la activitatea de edu
cație fizică și sport, raportul arată 
că sindicatele, asociațiile și cluburile 
sportive din întreprinderi și institu
ții. în colaborare cu organizațiile 
U.T.C. și cu sprijinul Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, s-au ocupat de extinderea 
formelor simple de practicare a e- 
xercițiilor fizice, a gimnasticii la lo
cul de muncă, a manifestărilor spor
tive și turistice la sfirșit de săptă- 
mînă, a competițiilor pe ramuri de 
producție, campionatelor asociațiilor 
sportive și complexului polisportiv 
„Sport și sănătate" ; totodată, s-au 
întreprins acțiuni de consolidare a 
unor cluburi sportive, a secțiilor de 
performanță, acordîndu-se prioritate 
ramurilor sportive cu perspective 
reale de afirmare. în același timp, 
raportul arată că în vederea bunei 
desfășurări atît a sportului de masă, 
cît și a celui de performanță sînt 
necesare intensificarea muncii de e- 
ducație a sportivilor, folosirea mai 
eficientă a bazei materiale existente, 
lărgirea continuă a acesteia, atît prin 
colaborare între sindicate, cît și prin 
contribuția unităților economice și 
folosirea inițiativelor oamenilor 
muncii și ale tineretului.

Raportul relevă preocuparea con
secventă a Consiliului Central al 
U.G.S.R. pentru traducerea în viață 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind îmbunătățirea 
muncii organizatorice, perfecționarea 
structurii sindicatelor, a stilului și 
metodelor lor de muncă în vederea 
creșterii capacității de acțiune a or
ganizațiilor sindicale. La actualul 
congres, Uniunea Generală a Sin
dicatelor numără 6 milioane de 
membri — cu un milion mai mult 
decît în 1971 — organizați în peste 
11 000 de sindicate, ceea ce îi conferă 
posibilitatea să desfășoare o cuprin
zătoare activitate de unire și mobili
zare a eforturilor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea Programului Par
tidului Comunist Român.

Analiza muncii noastre, subliniază 
raportul, demonstrează cu tărie că 
rezultatele pozitive obținute de sindi
cate își au izvorul în conducerea șl 
sprijinirea permanentă de către 
partid. îndrumarea și controlul sis
tematic din partea organelor de 
partid, atragerea membrilor organe
lor sindicale la numeroase acțiuni ini
țiate de organizațiile de partid au 
contribuit la îmbunătățirea activității, 
a stilului și metodelor de lucru ale 
sindicatelor.

în lumina sarcinilor mari stabilite 
de Congresul al Xl-lea al partidului, 
arată raportul, este necesar să ne 
preocupăm și mai intens de îmbună
tățirea muncii în unitățile de bază, 
să acordăm o mal mare atenție în
tăririi în continuare a sindicatului din 
întreprindere, creșterii rolului aces
tuia în viața și activitatea colective
lor de muncă. Accentul trebuie pus 
pe ridicarea nivelului activității la 
locurile de muncă, pe lichidarea cau
zelor care fac ca numeroase grupe 
sindicale să manifeste o slabă recep
tivitate față de cerințele producției, 
ale ordinii și disciplinei. Să dezvol
tăm preocupările pentru întărirea 
vieții de organizație, a muncii de e- 
ducare a noilor angajați, îndeosebi 
a tinerilor, în spiritul tradițiilor 
muncitorești, al conștiinței că ade
ziunea la organizație implică drep
tul și obligația de a participa 
la întreaga ei viață și activitate. 
Să asigurăm afirmarea deplină a 
democrației muncitorești în activita
tea tuturor sindicatelor, astfel îneît 
oamenii muncii să simtă efectiv că 
aceste organizații sînt ale lor. repre- 
zentînd cadrul In care sînt chemați 
să-și spună cuvîntul în mod organi
zat., să ia parte la dezbaterea, adop
tarea și înfăptuirea tuturor măsurilor 
necesare bunului mers al activității 
unităților în care muncesc.

în spiritul democrației socialiste, ne 
revine sarcina încredințată de partid 
de a participa cu toată răspunderea 
la activitatea organelor de conducere 
colectivă. Examinarea critică relevă 
că unii reprezentanți ai sindicatelor 
în consiliile de conducere ale minis
terelor și centralelor industriale, în 
comitetele oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții n-au contri
buit întotdeauna cu competența nece
sară la adoptarea deciziilor și la or
ganizarea activității pentru îndepli
nirea acestora, n-au manifestat com
bativitate față de lispuri. Avem, 
totodată, datoria să dovedim mai 
multă exigență și responsabilitate în 
pregătirea și desfășurarea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, în 
asigurarea condițiilor ca această in
stituție democratică să-și îndepli
nească pe deplin rolul de conducere 
a activității economico-sociale, ca 
oamenii muncii să ia parte efectivă 
la dezbaterea și soluționarea tu
turor problemelor care privesc bu
nul mers al întreprinderilor.
. Rpferindu-se la atenția acordată 
îmbunătățirii muncii de cadre, rapor
tul relevă sprijinul permanent și 
prețios din partea partidului, organi
zațiile sindicale puțind asigura ast
fel promovarea in organele de condu
cere a unor oameni cu bună pregă
tire profesională, politică și ideolo
gica, cu autoritate și prestigiu în rân
dul maselor. Activitatea de selecțio
nare, promovare și educare a cadre
lor trebuie să constituie și în viitor 
o preocupare de prim ordin a tutu
ror organelor și organizațiilor sindi
cale.

Pornind de la faptul că în activi
tatea organelor sindicale de la toa
te nivelurile s-au manifestat și ne
ajunsuri, raportul evidențiază ce
rința de cea mai mare importan
tă. subliniată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu' la Congresul al Xl-lea al 
partidului, privind creșterea răspun
derii in muncă a organelor sindicale 
de la toate nivelurile, îndeplinirea 
de către acestea cu mai multă exi
gentă și competență, cu fermitate 
revoluționară a rolului și atribuțiilor 
ce le revin în societatea noastră so
cialistă.

în continuare. raportul se ocupă 
de unele completări și modificări la 
statutele-cadru ale sindicatului și 
uniunii pe ramură de activitate, la 
statutul Uniunii Generale a Sindi
catelor din România și cel al consi
liilor teritoriale, vizînd punerea de 
acord a atribuțiilor sindicatelor cu 
sarcinile ce le revin din documentele 
adoptate de Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. Organizarea și desfășurarea 
întregii activități în lumina preve
derilor statutare, respectarea cu cea 
maj mare strictețe a acestora, se a- 
rată în raport, trebuie să constituie 
o preocupare de bază a tuturor or
ganelor și organizațiilor sindicale, a 
tuturor membrilor sindicatelor.

Analizind activitatea internațio
nală a U.G.S.R., în raport se reafir
mă adeziunea deplină și sprijinul 
total al sindicatelor din România 
față de politica externă a partidului 
și statului nostru. Acest atașament 
profund își are izvorul în faptul că 
în activitatea internațională a P.C.R., 
cași în cea internă, se reflectă acea 
trăsătură de bază ce a caracterizat 
mișcarea muncitorească din România 
de-a lungul întregii sale existențe, 
strânsa îmbinare a sarcinilor națio
nale cu solidaritatea internațională, 
a patriotismului cu internaționalis
mul. Realizările pe care oamenii 
muncii din țara noastră le obțin în 
edificarea socialismului asigură pro
gresul și înflorirea continuă a patri
ei și se înscriu, totodată, ca o con
tribuție efectivă la întărirea forțe
lor revoluționare, progresiste de pre
tutindeni.

Raportul exprimă înalta apreciere 
și întreaga gratitudine a milioanelor 
de membri ai sindicatelor față de 
rolul determinant ce revine în ela
borarea și înfăptuirea politicii ex
terne a României socialiste tovară
șului Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat fi internaționalist consec

vent, promotor neobosit al aspira
țiilor de libertate, pace și progres în 
lume.

în continuare, raportul relevă că, în 
lumina orientărilor și principiilor 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, U.G.S.R. desfășoară o 
intensă activitate internațională, a- 
vînd în prezent legături de prietenie 
și colaborare cu peste 500 de cen
trale naționale și organizații sindi
cale de ramură din 118 țări,

U.G.S.R. acordă o atenție deosebi
tă dezvoltării legăturilor de prietenia 
frățească și cooperare cu sindicatele 
din toate țările socialiste. An de an 
au fost realizate numeroase schim
buri de delegații, vizite de studiu, 
consfătuiri, întîlniri cu organizațiile 
sindicale, acțiuni care au prilejuit 
un rodnic schimb de experiență șl 
informații, au contribuit la Întărirea 
prieteniei frățești dintre popoarele 
țărilor noastre, in Interesul cauzei 
unității și socialismului.

în ultimii cinei ani, U.G.S.R. și-« 
lărgit mult relațiile de prietenie și 
solidaritate cu organizațiile sindicale 
din țările în curs de dezvoltare din 
Africa, America Latină și Asia, cu 
mișcările de eliberare națională, a 
sprijinit activ, moral și material, 
lupta lor pentru cucerirea și conso
lidarea independenței naționale, 
pentru progres economic și social. 
La cursurile și seminariile organiza
te de U.G.S.R. la Școala centrală 
sindicală din cadrul Academiei „Ște
fan Gheorghiu" în sprijinul organi
zațiilor sindicale a participat, un 
mare număr de activiști sindicali din 
62 de țări.

U.G.S.R. întreține bune relații cu 
organizații sindicale din toate țările 
Europei, cu organizații centrale sau 
de ramură din țări capitaliste de pe 
alte continente, indiferent de afilie
rea lor internațională.

Arătînd că, împreună cu întregul 
nostru popor, sindicatele au salutat 
cu deplină satisfacție încheierea cu 
succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, rapor
tul subliniază că U.G.S.R. va milita 
și în viitor în cadrul mișcării sin
dicale mondiale pentru transpunerea 
în viață a principiilor înscrise în 
Actul final semnat la Helsinki, pen
tru realizarea de măsuri practice da 
dezangajare militară pe continent și 
intensificarea cooperării pe toate 
planurile, intr-un climat de înțele
gere și securitate.

Raportul adresează un fierbinte a- 
pel tuturor organizațiilor sindicale 
din lume ca. împreună cu celelalte 
forțe progresiste, democratice, popu
lare, să acționeze hotărât pentru a- 
dîncirea destinderii și colaborării, 
pentru dezangajare militară și dezar
mare, lichidarea focarelor de încor
dare și conflicte, reglementarea pe 
căi politice a problemelor interna
ționale litigioase.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România, se arată în continuare 
în raport, exprimă aprobarea sa de
plină față de poziția României cu 
privire la necesitatea instaurării u- 
nei noi ordini economice și politice 
internaționale și cheamă mișcarea 
sindicală, pe toți oamenii muncii să 
acționeze pentru lichidarea subdez
voltării, a împărțirii lumii în țări 
sărace și bogate, a decalajelor dintre 
ele, pentru o cooperare internațio
nală fructuoasă, bazată pe egalitate 
și echitate, care să permită dezvol
tarea tuturor națiunilor, progresul 
întregii umanități.

Sindicatele noastre susțin întru to
tul poziția României cu privire Ia 
îmbunătățirea și democratizarea acti
vității O.N.U., astfel incit aceasta să 
devină un instrument mai puternic 
și mai eficace în eforturile pentru 
menținerea și întărirea păcii, reali
zarea colaborării intre toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială, 
de mărime și potențial.

Raportul arată că U.G.S.R. va mi
lita in continuare, neabătut, pentru 
unitatea de acțiune a mișcării sindi
cale în vederea înfăptuirii aspirații
lor înaintate ale omenirii, subliniind 
că unitatea a constituit întotdeauna 
izvorul de tărie și cheia succeselor 
în lupta oamenilor muncii, că in so
cietatea contemporană — in care ro
lul clasei muncitoare se manifestă 
tot mai puternic, în care noi și noi 
forțe sociale se pronunță pentru li- , 
bertate, independență, democrație și 
progres — chezășia realizării aces
tor aspirații și idealuri rezidă in uni
tatea de acțiune, pe planul fiecărei 
țări și pe plan internațional, a oa
menilor muncii, a detașamentelor 
clasei muncitoare, a organizațiilor 
saie politice și profesionale, a celor
lalte forțe revoluționare, progresiste 
și democratice.

Ca membră a Federației Sindicale 
Mondiale, U.G.S.R. va acționa in 
continuare pentru a contribui la îm
bunătățirea activității F.S.M. și re
flectarea in mai mare măsură în ac
țiunile sale a tuturor obiectivelor de 
interes vital ale maselor muncitoare, 
la lărgirea colaborării acesteia cu 
celelalte organizații sindicale inter
naționale. U.G.S.R. subliniază nece
sitatea respectării cu strictețe a au
tonomiei fiecărei centrale, a dreptu
lui ei inalienabil de a-și elabora 
de sine stătător programul și orien
tarea, în funcție de condițiile con
crete în care își desfășoară activita
tea, fără nici un amestec din afară.

în cadrul Organizației Internațio
nale a Muncii, U.G.S.R. va acționa 
pentru adaptarea permanentă a 
structurii și activității acesteia la ce
rințele actuale ale oamenilor muncii, 
corespunzător dezideratelor majore 
ale maselor muncitoare de pretutin
deni.

In încheiere, raportul subliniază că 
transpunerea neabătută in viață a 
politicii generale a partidului consti
tuie cheia de boltă a întregii activi
tăți sindicale, datoria supremă față 
de popor, față de interesele vitale ale 
maselor muncitoare, a căror bună
stare materială și spirituală, demni
tate și fericire își găsesc expresia și 
împlinirea în modul strălucit în care 
Partidul Comunist Român conduce 
țara pe drumul progresului social, 
îi asigură destinul luminos și pros
per în cadrul națiunilor lumii.

De la tribuna congresului, sindi
catele din România se angajează 
solemn în fața partidului, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să acționeze cu înaltă res
ponsabilitate și pasiune revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea al partidului, pentru a face 
din România socialistă o țară mereu 
mai bogată, mai puternică, asigurând 
înaintarea ei fermă spre zările luni» 
noase ale comunismului.
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CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE
Realizări, dar si întîrzieri

* 1 nejustificate
în cadrul recentei plenare a C.C. al P.C.R. au fost apreciate re

zultatele remarcabile cu care, pe ansamblu, s-a încheiat primul tri
mestru și, totodată, s-au formulat sarcini precise în vederea lichidării 
tuturor răminerilor în urmă, pentru realizarea integrată a prevederilor 
de plan, pe 1976. Asemenea aprecieri și recomandări găsesc și în dome
niul construcțiilor școlare o arie largă de referință. Pentru că și în 
acest important sector de investiții, unde se prevede darea în folosință 
pentru acest an a mai mult de 2 760 săli de clasă și ateliere-școală eu 
peste 10 000 tocuri, 110 săli de gimnastică, internate școlare cu peste 
25 000 locuri, școli speciale și case de copii cu mai mult de 3 500 locuri, 
rezultatele primului trimestru se înfățișează cu realizări remarcabile, 
dar și cu unele întîrzieri în mare parte nejustificate.

De pildă, din datele operative pri
mite la Ministerul Educației și în- 
vățămîntului rezultă că, in primele 
trei luni din acest an. într-o serie 
de județe, planul anual a fost înde
plinit în proporție de circa 25 la 
sută, pe alocuri chiar 
mai mare, iar în arte 
de procentul stabilit 
24,6 la sută, Constanța 
Maramureș — 25,7 Ia 
24,6 la sută etc.). Tocmai de aceea 
surprinde faptul că în alte locuri 
realizările nu depășesc citeva pro
cente (Vrancea — 2.4 la sută, Arad 
— 5,6 la sută, Harghita — 7,2 la sută, 
municipiul București — 7.5 la sută, 
Tulcea — 8,6 la sută ș.a.m.d.).

Cum se explică marile diferențe 
semnalate ?

SI în acest an, ca si în anii trecuți, 
lntirzierile în domeniul construcțiilor 
școlare sînt generate fie de unele ne
ajunsuri in stabilirea amplasamente
lor și în asigurarea documentației 
tehnice, fie de anumite carențe in 
asigurarea forței de muncă și în a- 
provizionarea ritmică cu materiale pe 
șantiere. Din aceste cauze îndeosebi, 
termenele de deschidere a șantiere
lor și graficele de execuție (pe care 
nu alții, ci înseși consiliile populare 
locale, ca titulari de investiții. le-au 
propus și le-au definitivat) nu sint 
respectate și atunci, pînă la urmă, 
se recurge la munca în asalt, care 
nu promite nimic bun pentru calita
tea execuției. Din aceste cauze în
deosebi, lucrările pentru construirea 
unui liceu cu opt săli de clasă și o 
sală de gimnastică în Reșița încă nu 
Începuseră la sfirșitul primului trimes
tru ; două localuri de grădinițe, cu 
240 locuri Ia Suceava și 120 locuri la 
Vatra Dornei nu aveau asigurate lu-

in proporție 
zone aproape 
(Ialomița — 

— 24 la sută 
sută. Cluj —

crările de fundații, în 
tru o seamă de mari 
județul Botoșani, cum 
16 săli de clasă pe teritoriul muni
cipiului, prevăzută să fie dată in 
folosință la 1 septembrie, și pentru 
multe alte obiective din județele 
Bistrița-Năsăud, Dîmbovița, Sibiu, 
Teleorman ele. abia dacă șantierele 
au fost deschise.

De fapt, caracterul local al cau
zelor acestor rămineri în urmă est? 
cu atît mai evident cu cit, de multe 
ori, rezultate net diferențiate se fac 
simțite nu numai între județe, ci și 
intre localități. Este cazul județului 
Ilfov, unde procentul apreciabil al 
realizărilor globale (aproape 20 ia 
sută) „acoperă" serioase manifestări 
de... nepăsare. Consiliul popular al 
municipiului Giurgiu, de pildă, nu 
este inclus în amplul program jude
țean de construcții școlare decît cu 
un singur obiectiv : o sală de gim
nastică pentru Liceul nr. 1. al cărei 
termen de dare în folosință orga
nele locale l-au fixat pentru 1 sep
tembrie. De fixat l-au fixat, dar lu
crările nu le-au început. Să fie oaie 
vorba de mutarea accentului pe pre
gătirea unor obiective de perspecti
vă ? Greu de presupus, din moment 
ce două dintre acestea, și singurele 
prevăzute să fie date în folosință in 
1977 (un internat de 308 locuri și un 
atelier-școală de 100 locuri), sînt de 
asemenea neîncepute, cu toate că și 
aici se prevăzuse deschiderea șan
tierelor încă din trimestrul I a.c. 
Și atunci ? Atunci la Giurgiu, 
ca și în alte părți unde se adoptă 
părerea superficială că obiectivele 
construcțiilor școlare pot suferi a- 
minări, uneori chiar repetate, în
seamnă că se uită importanța deo-

timp ce pen- 
obiective din 

este școala eu

sebită pe care o au noile obiective 
pentru bunul mers al învățămîntu- 
lui. Se uită că extinderea continuă 
a învățămintului preșcolar, 
incit toți 
urma un 
gătire in 
toare Ia _ _
tei 1 a liceului, diversificarea și sub- 
stanțializarea activității practico- 
productive în cuprinsul atelierelor 
și laboratoarelor școlare impun ho
tărit ea invățămintul să primească 
riguros, in termenul și la parametrii 
de calitate prevăzuțî, întreaga bază 
materială ce i s-a repartizat prin 
plan.

Este 
ca toți 
nă cu 
urgență 
piară

astfel 
copiii de 5 ani să poală 
program sistematic de pre
vederea activității lor vii- 
școală, generalizarea trep-

Invitație la stațiunea Vilcele

de așteptat, tocmai de aceea, 
titularii de investiții, impren- 
constructorii, să acționeze de 

pentru organizarea exem- 
a șantierelor, să manifeste 

mai multă răspundere în utilizarea 
optimă a materialelor, astfel incit 
să fie recuperate toate restanțele, 
iar lucrările să se înscrie în ritmul 
prevăzut in grafice. Problema se 
pune la fol de acut pentru toți cei 
implicați în organizarea și desfășu
rarea lucrărilor de construcții șco
lare ; ea se pune și mai acut pentru 
ministerele economice „corigente" la 
construcții școlare, între altele și 
pentru că importanța acestora este 
in mod greșit apreciată doar după 
ponderea pe care o au in ansamblu! 
planului departamental de investiții: 
ca și pentru acele consilii populare 
care, în privința noilor construcții 
școlare, lasă impresia că nu-și cu
nosc interesul — de parcă obiectivele 
noilor construcții școlare n-ar avea o 
hotăritoare importanță pentru pre
gătirea foiței de muncă necesare 
tocmai dezvoltării economice a zo
nelor respective. In acest cadru, 
problema se pune cel mai acut 
— se ințelege de la sine — pentru 
județele și ministerele care au pășit 
în 1976 cu restanțe in îndeplinirea 
cincinalului 1971—1975 la capitolul 
construcțiilor școlare. Județele Arad, 
Bistrița-Năsăud. Brăila, Buzău, Ca- 
raș-Severin, Covasna, 
București împreună cu
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Energiei Electrice, Minis
terul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, Ministerul 
Industriei Ușoare, Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare sînt 
doar citeva dintre acestea.

Importanța realizării la termen și 
în condiții calitativ superioare a con
strucțiilor școlare prevăzute pentru 
anul 1976 impune adoptarea și apli
carea de urgență a celor mai potri
vite măsuri pentru recuperarea ne- 
întirziată a răminerilor în urmă, pen
tru îndeplinirea exemplară a pianului 
de investiții în acest domeniu.

municipiul 
Ministerul

Mihai IORDANESCU

Pentru actorii și pentru 
spectatorii secției germane 
a Teatrului de stat din 
Sibiu, stagiunea 1975—1976 
este o stagiune jubiliară : 
recent s-au împlinit 20 de 
ani de la semnarea actului 
de naștere al acestui co
lectiv teatral. Sibiul, ca 
și Timișoara, oraș în care, 
de asemenea, există un co
lectiv teatral de acest fel, 
Teatrul german de stat, 
are vechi tradiții teatrale 
în limba germană. (Aici a- 
păruse în secolul al XVIII- 
lea prima publicație 
teatru de 
României : 
chenblatt"). Crearea și dez
voltarea celor două teatre 
reprezintă — alături de 
atitea alte realități simila
re — o concretizare a poli
ticii consecvente a partidu
lui și statului nostru care 
asigură deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetă
țenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate. De 
altfel, însăși împrejurarea 
că aceste instituții — ca și 
acelea de limba maghiară 
— au fost create în aceeași 
perioadă în care se înfiin
țau noi teatre românești in 
orașe unde nu existaseră 
colective profesioniste este 
cit se poate de semnifi
cativă.

De-a lungul stagiunilor, 
cele două colective și-au 
cucerit un loc distinct in 
peisajul vieții teatrale ro
mânești, cu funcții precise 
in ansamblul sistemului 
culturii 
Ele au 
locească spectatorilor con
tactul cu valorile drama
turgiei autohtone 
versalc, să-i facă părtași 
la tensiunea de idei și de 
trăiri din care se con
stituie conținutul formativ 
al oricărui spectacol tea
tral. Din această misiune 
rezultă și un anume spe
cific comun celor două 
scene germano la Sibiu și 
Timișoara ; ele sint, în
tr-un fel, și „teatre de 
turneu". Pe lingă specta
colele susținute la sediu, a- 
cestea iși prezintă reperto
riul în lungi deplasări prin 
acele orașe și sate din 
Ardeal și Banat in care 
trăiește marea majoritate 
a oamenilor muncii de na
ționalitate germană din 
țara noastră, duci nd me
sajul vibrant al artei tea
trale pînă în cea mai în
depărtată localitate. Acest 
contact intim cu cele mai 
diverse categorii de spec
tatori (de consemnat că 
publicul celor două teatre 
nu este format 
din cetățeni de 
tate germană) își 
prenta asupra 
celor două colective 
constituie o contribuție e- 
fectivă la realizarea dezi-

de 
pe teritoriul 
„Theatral-Wo-

ansambiul
noastre socialiste, 
menirea să mij-

și uni-

exclusiv 
naționali • 
pune am- 
activității

Și

(Urmare din pag. I)

O sugestie pentru un concediu 
reconfortant : stațiunea Vilcele din 
județul Covasna, situată într-un 
minunat peisaj submontan. Argu
mente în favoarea unei asemenea 
opțiuni sint multe. Peisajului ine
dit al acestor locuri i se adaugă 
binecunoscuta ospitalitate a gazde
lor, confortul din vilele moderne și 
faima bucătăriei locale.

In stațiunea Vilcele se poate face 
o cură balneară în cazul afecțiu
nilor digestive, cardiovasculare și 
neurorenale, sub permanenta su

praveghere a personalului medical 
de specialitate. Amatorii de dru
meție vor putea face excursii pe 
numeroasele trasee din județ și din 
zonele montane apropiate : Tușnad, 
lacul Sf. Ana, Poiana Brașov. în 
extrasezon, pentru serviciile oferi
te se percep taxe reduse, iar pose
sorii de bilete de tratament sau 
odihnă beneficiază de 50 la sulă 
reducere la transportul pe C.F.R. 
Biletele se pot obține de la toate 
oficiile județene de turism și de la 
filialele I.T.H.R. București.

vărata, la profunda și Ia răscolitoa- 
rea lor amploare ? Străbat sălile mu
zeelor Capitalei noastre așa cura, ori 
de cîte ori am prilejul s-o 
cetez tezaurele de amintiri 
elor din diferitele județe
Sint adevărate comori de inspirație, 
surse de studiu pentru oricine vrea 
să retrăiască pagini dintre cele mai 
fierbinți din trecutul mai îndepărtat 
sau mai apropiat al neamului, din 
letopisețul luptelor revoluționare. 
Cite frămîntări sociale, ce procese de 
cristalizare s-au consumat pentru ca, 
aproape cu un veac în urmă. Ghe- 
rea să răspundă net la întrebarea pe 
care o punea în fruntea studiului 
său — „Ce vor socialiștii români?" : 
„De a lumina poporul muncitor de 
la sate și orașe asupra stării lui, de 
a organiza poporul în jurul unor ce
reri practice, care ating interesele 
lui... Trebuie să luptăm... pentru a 
crea o partidă a muncitorilor care 
singură să ceară să realizeze cereri
le sale...".

O extraordinară filă de epopee ar 
putea constitui anii de lupte evocați 
de Constantin Miile ca premergători 
creării partidului muncitorilor, așa 
cum o spunea in ziarul ..Drepturile 
omului" din 25 august 1885 : „Des-

fac, cer
ate muze
ale țării.

deratuluj societății 
ca valorile culturii 
vină 
Cum 
acest

La 
cute, 
torul 
stat din Timișoara, arăta in
tr-un articol-bilanț că de la 
înființarea sa. acest teatru 
a prezentat 2 314 spectacole 
la sediu și peste 3 500 in 
turnee. In „replică", Hanns 
Schuschnig, regizorul și 
coordonatorul secției ger
mane a Teatrului de stat 
din Sibiu, sublinia, într-un 
interviu apărut în pragul 
stagiunii jubiliare : „Am

noastre, 
să de- 

tuturor. 
concret,

un bun al 
este împlinit, 
deziderat ?

sfirșitul stagiunii tre- 
Hans Linder, direc- 
Teatrului german de

pisici" de Istvăn Orlseny, 
„Discipolul diavolului" 
G. B. Shaw, stagiunea 
mînd să se 
„Cititorul de 
Paul Everac.
portăm premierele acestei 
stagiuni la lista 
care au apărut 
mieră pe afișul 
precedente (Hans 
Lorca, Peter 
kespeare, Lessing, Jan 
Drda, la Timișoara și Ger
hart Hauptmann, Ibsen, 
Rudi Strahl, Petru Vint.ilă, 
Aurel Baranga, la Sibiu), 
devine elocventă preocupa
rea sporită pentru promo
varea unei dramaturgii de

încheie 
contor" 
Dacă

de 
ur-
cu 
de 

ra-

autorilor 
în pre- 
stagiunii 
Kehrer, 

■ Hacks, Sha- 
Lessing,

Succese ale
mișcării teatrale

romanești
Din preocupările scenelor de expresie 

germană din Sibiu și Timișoara

vizitat peste 150 de loca
lități, 
drept 
cele 
colectivului nostru".

O altă preocupare con
stantă a celor două teatre 
o constituie alcătuirea unui 
repertoriu echilibrat, care 
să satisfacă gusturile unui 
public cit mai variat. Chiar 
și o sumară trecere în re
vistă a pieselor apărute pe 
afișul stagiunii 1975—1976 
poate ilustra această pre
ocupare. La Timișoara, 
undo premierele stagiunii 
aii și avut loc, ele au fost, 
in ordine cronologică : 
..Moartea unui artist" de 
Horia Lovinescu, „Gotz 
von Berlichingen" de Goe
the, „Celebrul 702“ de Al. 
Mirodan, „Cred în dra
goste" de Braghinski și 
Riazanov, un basm al fra
ților Grimm în adaptarea 
lui Raimund Binder, „Der 
Zerrissene" de Nestroy și 
„Sărutul" de Dan Tărchilă. 
Lista trebuie completată cu 
cele două piese propuse de 
studioul tinerilor actori : 
„Năpasta" și o piesă a unui 
autor german contemporan. 
La Sibiu, stagiunea a de
butat cu o nouă comedie a 
actorului și poetului Chris
tian Maurer ; au urmat : 
„Omul care a văzut moar
tea" de Victor 
„Arhipelagul 
Armând

Considerăm aceasta 
una din realizările 

mai importante ale

Eftimiu, 
Renoir" de 

Salacrou, „Joc de

calitate, variate, instructi
ve și educative.

în cadrul acestei preocu
pări, care desigur trebuie 
văzu.l intr-un context mai 
amplu și intr-o perspecti
vă mai largă (de pildă, 
este de consemnat faptul 
că de-a lungul anilor pe 
afișul celor două teatre 
au apărut multe nume re
prezentative ale dramatur
giei românești clasice și 
contemporane), un loc a- 
parte îl ocupă interesul 
pentru promovarea dra
maturgiei originale în lim
ba germană, a unor opere 
inspirate din realitățile 
contemporane ale patriei 
noastre. Este de consemnat 
că dacă, cu ani în urmă, în 
această direcție s-a mani
festat uneori tendința de a 
face rabat de calitate, pro- 
punîndu-se spectatorilor și 
cite o piesă facilă sau prea 
puțin consistentă, în ulti
mele două-trei stagiuni — 
în consens cu evidentele 
ciștiguri calitative alo în
tregii producții dramatur- 
gice din România — s-a 
manifestat o exigență spo
rită față de piesele oferite 
celor două teatre de către 
autorii români de expresie 
germană.

Firește, această evolu
ție nu se petrece și 
nu are Ioc fără sinuozi
tăți. De pildă, cronicarii

dramatici ai ziarelor și re
vistelor românești de lim
bă germană au fost una
nimi în aprecierea că noua 
comedie a lui Christian 
Maurer (la Sibiu) este net 
inferioară piesei „La Pa- 
loma" de același autor, 
prezentată de același tea
tru in 1973 și care, deși 
controversată și ea, a fost 
o încercare, în bună parte 
reușită, de a aduce pe sce
nă probleme ale tinere
tului de astăzi și aspecte 
din viața cotidiană a unui 
sat transilvănean în care 
conviețuiesc români și 
sași. Fără îndoială însă 
că, prin piesa „Narrcnbrot" 
(aproximativ „Piinea ne
bunilor") a lui Hans Keh
rer, dramaturgia noastră 
românească, și nu numai 
cea de expresie germană, a 
obținut o reușită certă. Pe 
fondul unor evenimente 
reale petrecute in septem
brie 1944 in Banat, piesa 
propune o dezbatere densă 
asupra ideii de patriotism 
în cadrul unei acțiuni dra
matice care se desfășoară 
într-un timp încă plin de 
incertitudini și dominat de 
o înverșunată încleștare de 
forțe. Opțiunea piesei își 
trage forța de convingere 
tocmai din autenticitatea 
acțiunii, din caracterul ei 
de document îmbinat cu 
măiestrie, cu ficțiunea ar
tistică.

Sub aspectul realizării 
scenice — chiar dacă nu 
fiecare stagiune ne va re
leva un spectacol de ex
cepție. cum a fost acela 
cu „Omul cel bun din 
Sî-ciuan" de Brecht, în 
care colectivul sibian s-a 
întrecut pe sine — putem 
spune că fiecare stagiune 
își are momentele ei de 
virf, spectacole de ținu
tă artistică indiscutabilă. 
In această stagiune, ase
menea spectacole au fost 
semnate de Raimund Bin
der, Mauritius Sekler și 
Ion Oltcanu, la Timișoara 
și de Horvath Bela și 
Hanns Schuschnig la Sibiu. 
Și dacă ne amintim că, nu 
cu prea multă vreme în 
urmă, colectivul timișorean 
a repurtat un deosebit 
succes în fața publicului 
din țară și din R.D.G. 
(prezentind. chiar la Wei
mar, „Urfaust". versiunea 
inițială a capodoperei lui 
Goethe), vom putea con
chide că și din punctul de 
vedere al artei spectacolu
lui aceste două colective 
se prezintă cu realizări 
certe, reprezentative pen
tru nivelul atins de teatrul 
din România, pentru pres
tigiul internațional al miș
cării teatrale românești.

Emmerich 
REICH RATH
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FAPTUL
DIVERS
„Pușculița 
cu idei“

„Pușculița" este, de fapt, un 
registru în care se notea
ză cele mai valoroase idei 
care vizează perfecționarea pro
ducției și introducerea progresu
lui tehnic. Pînă acum, „pușculi
ța" a colectat peste 200 de pro
puneri. Autorii lor : muncitori, 
ingineri și tehnicieni din toate 
cele trei mari uzine ale Combi
natului petrochimic din Bor- 
zești. După toate calculele, se 
estimează că eficiența econo
mică a propunerilor adunate în 
„pușculița" cu idei, de la în
ceputul anului și pînă acum, se 
ridică la 150 milioane lei. Straș
nice idei I

Scopul scuză 
| mijloacele

de
transport ?

Traseul Drumul Taberei — 
Casa Scinteii. Sau invers. Auto
buzul de pe linia 105 (33—B— 
7656) circula fără barele de sus
ținere pentru călători. Echili
bru precar. Pasagerii, clătinin- 
du-se precum boabele de ma
zăre într-o cutie, făceau cas- 
cadorie. La fel și în autobuzul 
34—B—1956 (linia 31 R, turul 31). 
Recordul îl dețin însă unele 
troleibuze, cum ar fi cele de pe 
linia 93. Unele circulă cu scau
nele rupte, altele cu barele atît 
de șubrede, că le plîngî 
milă. Dar pe noi, călătorii, 
ne plinge 7

de 
cine

Rareori se pot găsi în 
comunele din județul 
Teleorman loca'uri publi
ce de consum atit de rău 
întreținute, lipsite de 
igienă, ca acelea din orașul 
Zimnicea. Cu puțin timp 
în urmă, în grădina ce
lui mai mare restaurant 
din oraș erau aruncate 
claie peste grămadă ce 
nu-ți trece prin minte : 
butoaie 
lemn și 
mese și 
doane 
butuci de roți pentru ca
mioane... Se pare că fe
țele de masă din restau
rante. tejghelele din ma
gazine și de la „Gospodi
na" n-au mai fost spălate 
de la „decada curățeniei" 
de anul trecut ; vitrinele 
sint prăfuite, iar în unele 
localuri geamurile par 
mate din cauza fumului 
neșters cu decadele. De 
curind. inspecția sanitară 
a închis, pentru motive 
de igienă, chiar... labora
torul de cofetărie al ora
șului. „Să știți, ne spunea 
tov. Constantin Catană, 
președintele cooperativei 
zonale de consum Zim
nicea, că impresia de 
dezordine o dau și amba
lajele (in valoare de două 
milioane lei — n.n.),
care sînt Împrăștiate prin 
tot orașul, nu numai în

hodorogite de 
de fier, cartoane, 
scaune rupte, bi- 
turtite, scinduri.

și pemagazine, dar 
străzi".

Am 
ipoteza 
ședințe 
totodată, ce se petrece cu 
ploaia aceea de ambalaje 
care, într-adevăr. a inun
dat orașul. Aflăm că nu 
le mai primește ICOOP-

acceptat 
tovarășului 
și l-am întrebat,

spu-

imediat 
pre-

perioară — ne mai
nea tovarășul președinte. 
Avem in construcție un 
mare complex de servire 
publică".

Am vizitat și noi com
plexul. Intr-adevăr, e o 
unitate mare, dar se lu
crează la ea așa de în
cet, incit în cei cîțiva ani

Deci la complex lucră
rile merg încet. Au oare 
de gind responsabilii co
merțului din Zimnicea să 
nu mai dea cu mătura 
prin magazine și restau
rante pînă ce, totuși, nu 
devine 
etalon 
„Nu,

Matura
sau chitanțierul ?

Alexandria. De ce nu le 
mai primește ? Pentru că, 
în loc să mai fie trans
portate tocmai la centrul 
județului, s-a hotărit ca 
ambalajele să fie depozi
tate la Zimnicea. Și de ce 
nu sînt atunci adunate 
din localuri și de pe 
străzi ? Pentru că (de șase 
luni) cooperația, inundată 
de ambalaje, posesoare 
de spațiu pentru depozit, 
n-are magaziner !

„Altfel vor arăta unită
țile noastre comerciale 
cînd vom avea și noi uni
tăți de categorie su-

de cînd s-au turnat 
fundațiile abia dacă s-au 
realizat 50 la sută din lu
crările necesare. Localni
cii ne-au informat că zi
darii și ceilalți meseriași 
de la întreprinderea de 
construcții a cooperației 
de consum din Ilfov (an
treprenorul lucrării) cind 
lucrează par filmați cu 
încetinitorul. Nu-i con
trolează nimeni. Anul a- 
cesta, directorul și ingi- 
nerul-șef al întreprinde
rii de construcții amintite 
nu și-au făcut încă apa
riția la Zimnicea.

noua construcție 
al curățeniei ? 

a răspuns pre
ședintele. Oamenii noștri 
fac ordine și curățenie și 
atunci cind vine în con
trol inspecția comercială 
și sanitară (!), cînd con
trolăm noi, membrii con
ducerii cooperativei. Le e 
teamă de... chitanțierele 
inspectorului".

Cu alte cuvinte, în uni
tățile comerciale din 
Zimnicea sc face curățe
nie și ordine mai ales 
atunci cînd vino inspec
ția, ca să „iasă bine" res
ponsabilii la control, să 
nu dea cu ochii de chi
tanțierele pentru amenzi.

Atunci totul devine mai 
simplu. Dacă în unități 
nu se mătură atit din 
convingere, cit de teamă 
că vin inspectorii, să vină 
inspectorii mai des. Și — 
dacă așa stau lucrurile 
— Să treacă chiar și pe la 
sediul cooperativei zona
le. Cu... chitanțierele !

Gh. GRAURE

• AGENDA REȘIȚEANA. 
„Perfecționarea conducerii de 
către partid a tuturor dome
niilor de activitate — premisă 
esențială în realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R." — este tema 
unei sesiuni de comunicări 
științifice organizate de Comi
tetul municipal de partid Reșița 
în cinstea aniversării creării 
P.C.R. La galeriile de artă 
„Paleta" a fost deschisă ex
poziția pictorului Helmuth 
Scheibling, unul dintre membrii 
Asociației artiștilor plastici din 
județul Caraș-Severin, care re

cent a expus și la galeriile 
„Tribuna" din Cluj-Napoca. La 
Combinatul siderurgic, din ini
țiativa întreprinderii județene 
cinematografice Caraș-Severin 
și a comitetelor de partid, sin
dicat și U.T.C. din combinat, a 
avut loc o întilnire pe tema 
„Conștiința socialistă și noi" în
tre un grup de creatori de fil
me documentare de la studioul 
„Alexandru Sahia" din Capi
tală. oameni ai muncii din com
binat și iubitori de film reși- 
țeni. • DECADA CULTURII 
SIGHEȚENE reunește în aceste 
zile ample manifestări dedicate

aniversării partidului ți zilei de 
1 Mai : „Partid — cuvînt fru
mos ca o baladă", întîlniri cu 
vechi membri de partid, dezba
terea „Comunistul — modelul 
la care ne raportăm", expoziții 
de artă, spectacole cinematogra
fice. de poezie patriotică, de 
teatru și folclor, acțiuni de în
frumusețare sub titlul „Orașul 
meu. grădina mea". • „LAUDĂ 
PARTIDULUI ȘI ROMÂNIEI 
SOCIALISTE". In întîmpinarea 
aniversării partidului, a zilei de 
1 Mai, și în pregătirea Congre
sului educației politice și cultu
rii socialiste, la Teatrul Națio
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moșteniții 
partid cu 
aibă nici 
partidele 
lorilor ! Iată ținta imediată a socia
liștilor...". S-ar înscrie apoi in fi
lele acestei epopei oglindirea unora 
dintre evenimentele pline de adinei 
semnificații ale începutului de veac 
— debarcarea și primirea de către 
masele muncitoare din țara noastră 
a răsculaților ruși de pe crucișătorul 
..Potemkin", semnificativ act de so
lidarizare revoluționară, marile răs
coale din lumea satului românesc 
care au culminat cu acel teribil an 
de pîrjoluri și singe, 1907, cînd a- 
lianța dintre țărănime și clasa mun
citoare și-a primit botezul de foc și 
cind un ziar proletar bucureștean 
clama : „Țărănimea găsește în parti
dul clasei muncitoare pavăza cea 
mai sigură, protectorul ei natural, 
acela care să ridice revendicări pen
tru dinsa și să abată de la ea sama
volnicia și ilegalitatea !“.

...Nenumărate bătălii revoluționare. 
Da, adevărata Epopee națională a 
acestui neamJ nu s-ar putea dovedi 
completă fără oglindirea marilor în
cleștări și lupte de clasă care au stră
bătut cu suflul lor revoluționar pri
mele două decenii ale acestui veac, 
pînă în istorica zi de 8 mai 1921, 
cind, intr-o casă de pe strada Aca
demiei, astăzi dispărută din fiziono
mia modernizată a centrului Capita
lei noastre, se deschidea Congresul 
ele constituire a Partidului Comunist 
Român. Cite n-ar fi de evocat ?

A cui este această istorie dacă nu 
a poporului și a partidului care îi 
întruchipează idealurile ca un stejar 
cu adinei rădăcini in glia patriei ? A 
pune actele începuturilor mișcării 
muncitorești, socialiste și comuniste 
din România în adevărata lor lumi
nă și, prin asta, în drepturile lor 
ca emanații ale istoriei făuritoare de 
istorie și nu ca o „idee de import", 
nu este decit firescul gest de echita
te, de respect față de un mare și 
incontestabil adevăr : ceea ce s-a 
născut din acest pămint — acestei 
glii aparține. Sînt actele de conștiin
ță și de voință ale clasei care își 
afla cîrmaciul născîndu-1 din sinul 
ei și din acest pămint prin continua
rea puternicelor tradiții de luptă 
prin menținerea vie a înaltului 
triotism al înaintașilor.

Ne vor 
talent pe 
înscris în 
le file de 
va trebui

trebuie să formeze un 
totul deosebit, care să nu 
in clin, nici in minecă cu 
burgheze. Partidul munci-

?> 
pa

și
au

trebui, desigur, putere 
măsura faptelor care 
istoria acestui popor mari- 
aur ale începuturilor. Ne 
tot ce inimile noastre sînt 

capabile să dea mai emoționant și 
mai convingător pentru pagina con
sacrată în această epopee prezentu
lui — care continuă luptele înainta
șilor și împlinește cele mai înalte 
năzuințe din istoria poporului ro
mân. Și ne va trebui nețărmurită 
putere de vis pentru zilele de miine 
alo patriei noastre, pe care am înce
put de mult să Ie clădim sub condu
cerea celor ce și-au asumat cea mai 
grea și cea mai responsabilă misiu
ne în istoria României : comuniștii.

Vezi „Sclnteia" nr. 10469 din ÎS 
aprilie 1976.

nal din Craiova s-a desfășurat 
sub acest generic un festival 
literar-a rtistic. Organizată sub 
egida Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, de 
Uniunea scriitorilor din Repu-

CULTURAL

blica Socialistă România și Co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă Dolj, mani
festarea s-a bucurat de un fru
mos succes. Au citit din creația 
lor : acad. Eugen Jebeleanu, vi

— Bucuroși 
de oaspeți ?

— Acum, da I
In orice ocazie, omul 

este îndreptățit să 
pretindă ca, in schim
bul banilor pe carc-i 
plătește, să fie ser
vit prompt și con
știincios. Această ce
rință capătă parcă 
valențe deosebite a- 
tunci cînd, in conce
diu de odihnă fiind, te 
afli într-o stațiune, la 
mare ori la munte, 
pentru tratament sau, 
pur și simplu, pentru 
recreerc. Cu această 
convingere a plecat și 
Iosif Tomuș din Lu- 
peni — după cum ne-a 
informat într-o scri
soare — la frumoasa 
Eforie. N-a avut insă 
parte de un concediu 
plăcut, reconfortant, 
din cauza unor lucră
tori ai complexului 
„Meduza", care parcă 
au fost puși acolo a- 
nume să le facă zile 
fripte oaspeților. Mi
nisterul Turismului 
ne-a răspuns că În
treprinderea de hote
luri și restaurante E- 
forie-Nord a cercetat 
sesizarea cititorului 
nostru și a luat mă
suri : in primul rind, 
a organizat prelucra
rea scrisorii cu toți 
lucrătorii din cadrul 
complexului ; s-a sta
bilit apoi ca in per
manență să li se ofe
re turiștilor două va
riante de meniuri, la 
alegere, și o variantă 
de regim; s-au inten
sificat acțiunile de în
drumare și control din 
partea sectorului de 
prestări hoteluri și 
producție culinară, 
privind prepararea și 
servirea meniurilor o- 
ferite, precum și com
portarea personalului, 
respectarea normelor 
generale de comerț, a 
regulilor igienico-sani- 
tare, ținuta persona
lului etc. ; cazul res
pectiv a fost prelucrat 
și in cadrul unei șe
dințe de producție pa 
întreprindere, cu șefi 
de U.A.P. și șefii de 
complex ; s-a luat mă
sura ca administratorii

de hotel să verifice 
zilnic caietul privind 
consemnarea defecțiu
nilor tehnice, astfel ca 
acestea să fie reme
diate in termen.

Mulțumim pentru 
sprijinul acordat prin 
semnalarea acestor
deficiențe — se subli
niază în încheierea răs
punsului, și conside
răm că măsurile luate 
vor preveni manifes
tarea lor în viitor.

Semnalul a fost 
recepționat

Eugen Nussbacher 
din Tg, Mureș semna
la redacției că în des
fășurarea transportului 
în comun în munici
piu au existat și exis
tă unele neajunsuri, 
îndeosebi în timpul 
orelor de virf. Recep- 
ționind semnalul, Con
siliul popular al mu
nicipiului Tg. Mureș, 
în răspunsul său adre
sat redacției, precizea
ză din capul locului : 
„Criticile formulate în 
scrisoare la adresa 
activității, de transport 
in comun sînt juste. 
In urma verificărilor 
întreprinse de către 
organele competente, 
s-au luat o serie de 
măsuri, dintre care a- 
mintim : mutarea șe
filor de coloană la cap 
de linii. în vederea 
asigurării controlului 
direct și permanent 
asupra circulației au
tobuzelor ; înființarea 
unei noi coloane de 
transport ; școlarizarea 
a 30 de conducători 
auto pentru obținerea 
categoriei „D“ a per
misului de conducere ; 
pregătirea și instruirea 
personalului de bord, 
cu accent pe modul 
de comportare față de 
călători"... Se sublinia
ză apoi in răspuns că 
în cursul acestui an 
secția de transport în 
comun din cadrul 
I.J.G.C.L. Mureș va 
beneficia de o bază 
nouă de întreținere ; 
pe traseele municipiu
lui vor circula 30 de 
autobuze noi, de mare 
capacitate, vor fi in
troduse noi îmbunătă
țiri in sistemul de cir

culație. In încheierea 
răspunsului se preci
zează că, prin măsu
rile care au fost și 
vor fi luate in conti
nuare, activitatea de 
transport in comun se 
va îmbunătăți.

Orâdenii 
vor avea 

mai multă apă
Răspunzind unei scri

sori referitoare la lip
sa apei la etajele su
perioare ale locuințe
lor din oraș. Consiliul 
popular al municipiu
lui Oradea ne-a infor
mat că, in urma sece
tei din toamna anului 
1975 și a timpului fri
guros din această iar
nă, s-a simțit lipsa 
apei. Pentru îmbună
tățirea situației s-au 
luat măsuri : distri
buirea apei după un 
program judicios la 
toate locuințele : e- 
xecutarea în această 
primăvară a supra- 
înălțării și reparării 
unor praguri de fund 
în albia Crișului, în 
zona captării, care vor 
duce la sporirea debi
tului. Avindu-se în 
vedere că industria 
consumă o mare parte 
din debitul de apă al 
orașului, sint în curs 
de realizare o serie de 
captări locale de apă 
(prin puțuri forate) la 
unitățile mari consu
matoare de apă, unde 
în procesul tehnologic 
se poate înlocui apa 
potabilă cu apă in
dustrială. în acest an 
sînt în curs de execu
ție două rezervoare a 
cite 10 000 mc de apă, 
cu termen de predare 
în luna decembrie a.c. 
Acestea vor contribui 
la o mai bună exploa
tare a capacității de 
pompare și de capta
re a uzinei de apă, în 
perioada de noapte.

Pentru cincinalul cu
rent este prevăzută în 
planul de investiții 
realizarea unor noi 
lucrări de captare care 
vor spori debitul ac
tual de apă cu 37 la 
sută.
Neculal ROȘCA

| Inscripții
După cum ne asigură St. 

meo Ghioc, Craiova oferă vizi
tatorilor citeva inscripții al că
ror 
dată 
ți a 
Calea București, 
cărie pretinde că 
tenție ! — „deșteptătoare de 
masă, de mină și de... buzunar". 
Ultimele afișe care anunțau o 
etapă obișnuită de fotbal au 
fost completate cu o știre cum 
că etapa nu-i chiar așa de o- 
bișnuită, întrucit ea e organiza
tă. de... l.G.O. Craiova. Lingă 
Piața veche, pe strada Matei Ba- 
sarab. un panou metalic cit casa 
te vestește in rime săltărețe : 
„Tinăr dacă vrei să fii / Bea in 
fiecare zi !“ Citești și t.e-ntrebi : 
„Ce să bei ? Cit ?“ Te pome
nești că o fi vorba de vreun 
elixir al tinereții ..Made în 
Bănie". Să fie, dar să se știe I
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Ro

„tîlc“ rămine 
misterios, 

bulevardului

deocam- 
La intersec- 
Republicii cu 
o ceasorni- 

repară — a-

Părea un om
serios...

El — șofer ; ca — lucrătoare 
la întreprinderea integrată de 
lină Constanța. Au muncit, au 
strîns bani și-au cumpărat un 
apartament confortabil intr-unui 
din blocurile de pe șoseaua Fi- 
limon Sîrbu din Constanța. A- 
poi, au mai strîns alți bani și, 
in urmă cu o lună, au cumpă
rat mobilă nouă și alte obiecte 
trebuitoare in casă, in valoare 
de vreo 15 000 lei. Erau „oameni 
harnici și serioși" — spuneau 
vecinii. Iată însă că. Intr-o sea
ră, venind acasă pe trei cărări 
și cu sămînță de scandal, el a 
căutat nod în papură și a ridi
cat mina asupra soției. Din cau
za loviturilor, soția a fost inter
nată în spital, iar copiii lor, doi 
la număr, au dispărut, de frică, 
prin vecini. In loc să se dezme
ticească, a strîns toate lucrurile 
în mijlocul casei și le-a dat foc. 
Au sărit vecinii, au venit și 
pompierii, dar pagubele sînt 
mari nu numai in apartamentul 
respectiv, ci și în cele din jur. 
De, ce-și face omul cu mina 
lui...

Lașitate
Pe șoseaua dintre Cluj-Napo- 

ca și Oradea circula camionul 
21—Cj—2183. La volan — loan 
Toth, șofer la Exploatarea mi
nieră Căpuș. Din cauza vitezei 
excesive, camionul a derapat și 
s-a răsturnat într-un șanț de pe 
marginea șoselei. înainte de de
rapare, camionul a izbit o bi
cicletă. Biciclistul a fast rănit. 
Și încă destul de grav. în loc să 
oprească și să-i acorde victimei 
ajutor, primul lucru pe care l-a 
făcut șoferul a fost să apese pe 
accelerator ------- 
cu) faptei, 
fugă acum

și să fugă de la lo- 
Dar nu mai poale
de răspundere.

| N-a scăpat 
de paznicI

șă

cepreședinte al F.U.S., Ioana 
Diaconescu, Marin Sorescu, Tra
ian Iancu, Teodor Balș, Vlaicu 
Bîrna, Ilarie Hinoveanu, Mihai 
Duțescu. In încheierea festiva
lului actori ai Naționalului cra- 
iovean și soliști ai Filarmonicii 
de stat „Oltenia" au prezentat 
un spectacol de versuri șl cin- 
teee patriotice. • CONCURSUL 
DE PICTURA „DIMITRIE 
GHIAȚA", pe tema „Să ne cu
noaștem județul", deschis tine
rilor din județul Mehedinți, se 
află în plină desfășurare. Cele 
mai reușite lucrări vor fi pre
zentate într-o expoziție. • ZI

LELE CULTURII MUNICIPIU
LUI CĂLĂRAȘI programează, 
între 26 aprilie și 2 mai. un bo
gat program de manifestări : 
vernisajul expoziției de pictură 
a profesorului pensionar Ionel 
Constantin „Flori pentru orașul 
meu". tribuna adolescentului 
„Prezent de azi pentru viitorul 
patriei", concursul „Ialomița — 
istorie și perspectivă", numeroa
se spectacole cultural-artistice. 
• AGENDA ARGEȘEANA. La 
Cimpulung, în grădina publi
că, au fost dezvelite bustu- 
rile scriitorilor Ion Barbu (Bar-

bilian) ți Tudor Mușatescu. Tot 
aici, în sala „Arta" s-a deschis 
o expoziție a membrilor cena
clului plastic „I.D. Negulici". La 
Pitești, la Casa de cultură a 
elevilor și studenților a avut loc 
simpozionul „Cucerirea inde
pendenței de stat — început de 
eră nouă în afirmarea națiunii 
române", iar la Palatul de cul
tură — un concert simfonic sus
ținut de orchestra de cameră a 
Liceului de muzică și arte 
plastice.

Corespondenții „Scinteii"

în drum spre întreprinderea 
de autocamioane din Brașov, 
unde lucra, Alec Z. Curtean s-a 
oprit la un bufet și, după ce s-a 
„încălzit" cu citeva pahare, s-a 
dus la întreprindere. Ajuns la 
poartă după începerea progra
mului. paznicul l-a „mirosit" și 
l-a sfătuit că e mult mai cumin
te să se întoarcă acasă. Dar 
A. Z. C., simțindu-se „jignit", 
l-a făcut pe paznic K.O. N-a 
apucat să-și „savureze" victoria, 
pentru că a fost prins de cetă
țeni, dus la miliție, de aici la 
tribunal, judecat și condamnat 
pentru șase luni. Si de paznic 
tot n-a scăpat.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" I
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Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV,
Secretar general al Comitetului 

al Partidului Comunist al Uniunii
Central
Sovietice

Comunist Român și alîn numele Comitetului Central al Partidului
meu personal, transmit profundele noastre condoleanțe Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Andrei Antonovici Greciko, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.R.S.S., militant de seamă de 
partid și de stat, care și-a consacrat întreaga energie și activitate întăririi 
forțelor armate ale statului sovietic, operei de construire a comunismului 
în U.R.S.S.

Vă rugăm, totodată, să exprimați familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

întîlnire la C. C. al P. C. R.
Marți 27 aprilie a.c., tovarășii Ilie 

Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., au avut 
o întîlnire cu Naphtali Feder, secre-

Partidului Mapam dintar politic al 
Israel.

Cu prilejul 
schimb de păreri cu privire la căile 
de realizare a unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu și referi
tor la dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și Partidul Mapam.

întîlnirii a avut loc un

Plenara Consiliului Politic
Superior al Armatei

Lucrările Congresului
Uniunii Generale a Sindicatelor

(Urmare din pag. I)

Gală de film la Ambasada
R. P. D. Coreene

Marți a avut loc Plenara Consi
liului Politic Superior al Armatei cu 
activul, care a analizat activitatea 
desfășurată în armată pentru apli
carea în viață a sarcinilor rezultate 
din Programul pentru îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii și educa
ția socialistă a maselor, pentru așe
zarea relațiilor din societatea noas
tră pe baza principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste.

La lucrările plenarei au participat 
general de armată Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, general-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al minis
trului și șef al Marelui Stat Major, 
general-maior Constantin Olteanu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., adjuncții ministrului apărării 
naționale, comandanți și activiști de 
partid.

Pe marginea raportului prezentat 
de general-maior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litie Superior, au luat cuvîntul nu
meroși participanți. Plenara a adop
tat un plan de măsuri pentru inten
sificarea în continuare a activității 
de propagandă, ideologice și cultu- 
ral-artistice din armată.

în încheierea dezbaterilor, minis
trul apărării naționale a subliniat 
sarcinile ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid, tuturor cadrelor 
militare pentru creșterea permanen
tă a aportului muncii politico-edu
cative la educația politică, revolu
ționară a fiilor țării ce-și servesc 
patria sub drapel, la ridicarea capa
cității combative a unităților și ma
rilor unități, la îndeplinirea irepro
șabilă de către armată a misiunii 
încredințate de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comandantul su- 
prem al forțelor noastre armate.

fermă la politica internă și externă 
a partidului, hotărîrea neabătută de 
a acționa cu toată energia pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile ~ 
P.C.R., a 
societății 
voltate și 
comunism.

Pe marginea problemelor înscrise 
la ordinea de zi au mai luat cuvîntul 
tovarășii Ilie Gorgan, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor 
Sălaj, Panaita Saridache, președin
tele comitetului sindicatului al 
I.A.S. Niculițel, Alexandru Filiorea- 
nu, director general al Direcției re
gionale C.F.R. Iași, Ilie Cîșu, adjunct 
al ministrului muncii. Mihai Pleșa. 
sondor la Schela de extracție Videle.

După-amiază, lucrările congresului 
s-au desfășurat în următoarele opt 
comisii : pentru activitatea sindica
telor din unitățile industriale, de 
construcții și transporturi ; pentru 
problemele privind participarea sin
dicatelor la organizarea superioară a 
producției și a muncii ; privind 
contribuția sindicatelor la pregătirea 
profesională și perfecționarea califi
cării oamenilor muncii ; pentru ac
tivitatea sindicatelor din agricultură, 
industria alimentară și ape ; pentru 
problemele de protecție a muncii, 
asigurări sociale și control obștesc ; 
pentru activitatea politică, cultural- 
educativă și sportivă a sindicatelor : 
pentru problemele muncii organiza
torice, dezvoltarea democrației mun
citorești și participarea reprezentan
ților sindicatelor Ia activitatea or
ganelor de conducere colectivă ; pen-

Congresului al XI-lea al 
Programului de făurire a 
socialiste multilateral dez- 
înaintare a României spre

tru relațiile internaționale 
U.G.S.R. cu sindicatele din alte ....

în acest cadru au luat cuvîntul 285 
participanți, care au dezbătut pe larg 
problemele înscrise pe ordinea de zi 
a congresului.

Atît în ședințele plenare din prima 
și a doua zi a lucrărilor, cit și în co
misiile de lucru, dezbaterile s-au 
desfășurat sub semnul profundului 
ecou al cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, docu
ment programatic de o excepțională 
însemnătate pentru politica internă 
și externă a partidului nostru, care 
deschide largi orizonturi activității 
sindicatelor, tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră.

Dînd expresie voinței clasei noas
tre muncitoare, a oamenilor muncii 
români. maghiari, germani și de 
alte naționalități, de a nu-și precu
peți eforturile pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului, delegații la congres au 
dezbătut, în lumina orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, modalitățile de ridicare 
pe un plan superior a întregii munci 
a sindicatelor, de creștere a rolului 
lor în elaborarea și realizarea po
liticii interne și externe a partidu
lui, în întreaga viață economică și 
socială, pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a îndatoririlor 
față de clasa muncitoare — clasă 
conducătoare a societății noastre — 
față de întregul popor, față de cauza 
socialismului, a progresului și bună
stării națiunii noastre. în acest spirit, 
vorbitorii au dezbătut pe larg sarci
nile ce revin sindicatelor în dez
voltarea în ritm intens și moderniza
rea continuă a forțelor de producție,

ale 
țări.

creșterea productivității muncii, di
minuarea costurilor de producție, au 
analizat acțiunile și măsurile ce tre
buie întreprinse pentru mobilizarea 
capacității creatoare a oamenilor 
muncii, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru afirmarea unui 
spirit de înaltă răspundere în vede
rea îndeplinirii exemplare a pre
vederilor cantitative și calitative ale 
planului de stat.

într-o unanimă aprobare, delegații 
au dat glas satisfacției profunde a 
poporului nostru pentru activitatea 
internațională și politica externă de 
pace și colaborare a României so
cialiste, adeziunii depline a oameni
lor muncii din țara noastră la con
cluziile profundei analize a situației 
internaționale și poziția partidului și 
statului nostru față de principalele 
probleme ale lumii contemporane, 
exprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
deschiderea lucrărilor Congresului 
sindicatelor. Participanții la dezba
teri au asigurat conducerea partidu
lui, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că sindicatele din țara 
noastră vor milita cu fermitate pen
tru înfăptuirea orientărilor stabilite 
de Congresul al XI-lea, a politicii 
internaționaliste a partidului și sta
tului nostru, pentru întărirea solida
rității active cu oamenii muncii, cu 
organizațiile sindicale de pretutin
deni, în lupta împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, pentru progres social, pentru o 
nouă ordine economică 
internațională, pentru o 
dreaptă și mai bună.

Lucrările congresului 
urmînd a fi reluate în p'ien miercuri 
dimineața. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 64-a ani
versări a zilei de naștere a tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, și 
al celei de-a 44-a aniversări a creă
rii Armatei revoluționare populare 
coreene, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, Pak Zung Guc, a or
ganizat marți o gală de film, urmată 
de un cocteil.

A fost prezentat filmul „30 de ani 
glorioși sub steagul partidului", reali
zare a studiourilor coreene, care în
fățișează principalele momente le
gate de înființarea Partidului Mun
cii din Coreea de lupta eroică a po
porului pentru independență, suve
ranitate națională, pentru unificarea 
pe cale pașnică a Coreei, pentru con
strucția societății socialiste.

Au participat Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Catrinescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu șl Dumitru Turcuș, ad
junct! de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., general-colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

și politică 
lume mai

continuă.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. D. GERMANA

Porțelanurile Thuringiei

La București au inceput marți di
mineață lucrările celei de-a IlI-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Turcia.

Delegația română este condusă de 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, iar cea turcă 
de Halii Bașol, ministrul comerțului.

In cadrul primei ședințe de lucru 
s-a examinat modul în care se înde
plinesc prevederile sesiunii prece
dente privind colaborarea economică 
și schimburile bilaterale. Agenda 
lucrărilor cuprinde convorbiri în le-

gătură cu dezvoltarea cooperării e- 
conomice, industriale și tehnice, di
versificarea schimburilor comerciale, 
precum și extinderea cooperării în 
domeniile tehnico-științific, transpor
turi și turism.

Delegația economică turcă a avut, 
în cursul zilei, întrevederi cu mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram.

*
In aceeași zi, șeful delegației turce 

a vizitat uzinele „Semănătoarea" și 
întreprinderea de mașinî-unelte și 
agregate din București.

(Agerpres)

Cronica
In perioada 19—27 aprilie, un grup 

de lectori ai C.C. al P.C.U.S., format 
din tovarășii L. K. Șepetis, A. I. 
Smirnov și A. P. Lukaș, a efectuat 
o vizită în țara noastră, cu prilejul 
căreia au prezentat în Capitală și 
într-o serie de județe expuneri pe 
teme ale politicii P.C.U.S. în lumina 
sarcinilor trasate de cel de-al 
XXV-lea Congres al partidului.

La încheierea vizitei, oaspeții au 
fost primiți de tovarășul Corne! Bur
tică, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

★
Marți, însărcinatul cu afaceri ad- 

interim al Republicii Liberia la 
București, Henry T. Hoff jr„ a ofe
rit o recepție în onoarea delegației 
parlamentarilor liberieni. condusă de 
Richard A. Henries, președintele Ca
merei Reprezentanților a Republicii 
Liberia, care, Ia invitația Marii A- 
dunări Naționale, se află într-o vi
zită în țara noastră.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 

„M,A..N., Ștefan Nicolae, prim-adjunct 
ăl rhinistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Cornel Pacoste, adjunct ăl ministru
lui afacerilor externe, președinți de 
comisii ale M.A.N., deputați, precum 
și Petrache Trofin. ambasadorul 
României în Liberia.

Au fost 
diplomatice 
tră.

prezenți șefi 
acreditați în

*
de armată

zii i

de misiuni 
tara noas-

Ion Ioniță,Generalul
ministrul apărării naționale al Re-

publicii Socialiste România, a adre
sat Ministerului Apărării al U.R.S.S. 
o telegramă prin care exprimă cele 
mai sincere și profunde condolean
țe în legătură cu încetarea din viață 
a mareșalului Uniunii Sovietice An
drei Antonovici Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S.

★
Delegația Grupului român din U- 

niunea Interparlamentară, care a 
participat la sesiunea de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare desfă
șurată la Ciudad de Mexico, s-a îna
poiat, marți seara, în Capitală.

★
în Capitală a fost inaugurat marți 

„Centruî internațional zonal pentru 
formația arhitectului", organizat sub 
egida Uniunii internaționale a arhi- 
tecților. în cadrul centrului își vor 
desfășura activitatea cadre de spe
cialitate din Bulgaria, Cehoslovacia. 
Cipru. Grecia, Iran, Irak, Israel, Iu
goslavia. Liban, Polonia, R.D. Ger
mană, România, Siria, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

★
Marți dimineața a început în Ca

pitală reuniunea Grupei de lucru 
pentru construcții industriale a Uniu
nii internaționale a arhitecților. La 
lucrări participă reprezentanți ai 
secțiilor naționale din Austria. Bul
garia. Franța, Italia, Olanda. Polo
nia, România. Spania. Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. arh. Cezar Lăzărescu. pre
ședintele Uniunii arhitecților din 
România. (Agerpres)

De la Ministerul 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
Direcția generală de resort din 

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor informează că pe dru
mul național nr. 1, București—Bra
șov, in zona serpentinelor de la 
Posada—Sinaia, kilometru! 116, din 
cauza construirii noului viaduct, cir
culația pe actualul pod (care nu mai 
corespunde cerințelor actuale de 
trafic) este admisă pentru autove
hiculele a căror greutate totală nu 
depășește 17 tone. Pentru evitarea 
acestei zone pot fi folosite variantele 
ocolitoare Ploiești — Vălenii de Mun
te — Cheia — Brașov. București — 
Pitești — Cîmpulung Muscel — Bra
șov, București — Pitești — Rimnicu- 
Vilcea — Sibiu și București — Bu
zău — întorsura Buzăului — Brașov.

O restricție similară, de limitare a 
tonajului, a fost emisă și pentru dru
mul național nr. 66, Tirgu-Jiu — 
Petroșani, Ia kilometrul 86 plus 179, 
în apropierea localității Sadu.

(Agerpres)
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Azi, în divizia A, etapa a XXV-a
Chiar dacă, în general, rezultatele 

etapei de duminică a diviziei A nu 
s-au înscris în rindul veritabilelor 
surprize (gazdele au cîștigat relativ 
ușor ; doar Jiul n-a putut realiza 
decit o „remiză"), clasamentul a fost 
în bună parte „reașezat", mai ales in 
partea de mijloc. înaintea etapei de 
astăzi — a XXV-â — Steaua conti
nuă să fio lideră (cu 37 p), urmată 
de Dinamo (32 p) și — la mare dis
tanță — în ordine, de F.C. Bihor 
Politehnica Timișoara (cîte 26 p), S.C. 
Bacău. Sportul studențesc, F.C. Ar
geș (cîte 25 p). Jiul (24), F.C. Con
stanța, Politehnica Iași, A.S.A. Tg 
Mureș. F.C. Olimpia și F.C.M. Reșița 
(cite 23). Universitatea Craiova (22) 
Rapid (21). U.T.A. (20). C.F.R. (13) 
și Universitatea Cluj-Napoca (15).

După cum se observă, exceptînd 
fruntașele clasamentului și echipa 
studenților din Cluj-Napoca (care și 
după meciurile ce le vor mai sus
ține . vor rămîne pe aceleași locuri), 
toate celelalte 15 competitoare au 
posibilitatea de a-ș' îmbunătăți 
sau, firește, de a-și menține po
zițiile. Dar iată partidele de as
tăzi : in . Capitală — pe stadio
nul Republicii — vor avea loc, în 
cuplaj, meciurile Sportul studențesc 
— C.F.R. (ora 14,45) și Rapid — 
F.C. Argeș (ora 16,30). In țară, de la 
ora 16,30, se întîlnesc Universitatea 
Cluj-Napoca 
stanța
F.C.M. Reșița cu Dinamo. S.C. Ba
cău cu Steaua, Universitatea Craiova 
cu F.C. Bihor, A.S.A. Tg. Mureș

și Politehnica Iași 
va fi televizat).

CUF.C. Olimpia 
Jiul (meci ce

Etapa de duminică a produs unele 
schimbări și în clasamentele diviziei 
B. în seria a II-a, spre exemplu, 
după 25 de etape, avem un nou li
der : Progresul București (35 p), ur
mat de C.S. Tîrgoviște și Steagul 
roșu (cu cîte 34 p).„ pe ultimele trei 
locuri aflindu-sc 
(18 p), Metrom (16 p) și 
(16 p). în seria I conduce 
Galați (36 p), urmat de F.C. Brăila 
(33 p) și — cu cite 30 p — F.C. Pe
trolul și C.S.U. Galați... ultimele Irei 
în seria respectivă sînt Unirea Foc
șani (20 p). Viitorul Vaslui (18 p) și 
S.C. Tulcea (14 p). In seria a III-a, 
același pasionant duel pentru promo
vare între F.C. Corvinul Hunedoara 
(acum cu 39 .p) și F.C. Șoimii Sibiu 
(eu 36 p). pe locul treifBlC 
Mare (cu 30 p)„. iar în lijxjîi 
evitarea retrogradării se află 
Sigliet. Rapid Arad (cîte 21 p),lvic- 
toria Cărei (17 p) și Unirea Tomna
tic (15 p).

Minerul Motru 
Autobuzul 

F.C.M,

Baia 
>ntru 
C.I.L.

ÎN

și U.T.A., F.C. Con- 
cu Politehnica Timișoara,

• Astăzi pe stadionul complexului 
sportiv Tei, de la ora 17,30, va avea 
loc meciul internațional de rugbi 
dintre echipa Sportul studențesc și 
formația Slava Moscova.

cu

• Turneul internațional de tenis 
de la Stockholm, din cadrul circuitu
lui W.T.C., a luat sfirșit cu finala

(Urmare din pag. I)
pri- 
co- 

per- 
ac-

„23 August" acele ve
de educație

CICLISM A început „Cupa Voințau

fost și în acest caz 
mordiale. in concepția 
mitetului îmbinîndu-se 
manent două laturi — 
tiu nea de educație teore
tică și dezbaterea în colec
tiv a cazurilor celor mal 
sugestive, care dădeau po
sibilitatea reținerii unor 
concluzii educative pentru 
Întregul personal. Cei mai 
buni oameni din spital au 
devenit propagandiști la 
cercurile de învătămînt po
litic. Unul dintre conducă
torii acestor cercuri, docto
rul O. Minea. nu mai are 
nevoie azi să urmărească 
„prezenta" la cursuri : pro
pagandistul e sigur că frec
venta este, cu rare excep
ții. sută la sută. In a- 
celasi timp. întîmplările din 
viata colectivului ce reflec
tau anumite mentalități au 
fost transformate, cu regu
laritate. în probleme. în
tregul personal recunoscînd 
astăzi că adunările de 
partid sînt la spitalul cli-

nic 
ritabile școli 
despre care vorbim adesea.

Au fost unele probleme 
în legătură cu spiritul de 
răspundere și relațiile de 
muncă la laboratorul de 
analize clinice, la serviciile

întrecere de veche tradiție a ciclis
mului nostru, prilejuind de-a lungul 
anilor afirmarea a numeroși alergă
tori din țară și de peste hotare. 
„Cupa Voința" — organizată de UCE- 
COM și A. S. Loto-Pronosport 
află acum la cea de-a 
ediție, 
dat 
tivi 
țări 
rile 
din 
Germania. Italia, Polonia.
Prima etapă i-a purtat pe cicliști de 
la București, prin Ploiești. Comarnic 
și Posada, pînă la Sinaia, cu sosirea 
la Cota 1 400 Un traseu care, deși 
măsurînd doar 125 km, a consti
tuit un sever examen pentru com
petitori.

încă de la plecare — ne spunea 
aseară, prin telefon, imediat după în
cheierea etapei, arbitrul principal 
Octavian Amza — plutonul avea să 
fie permanent fragmentat, vintul 
— bătind uneori în rafale — înșirin- 
du-i pe cicliști pe kilometri întregi. 
O oarecare regrupare se produce pe

— se 
acum la cea de-a XX-a 

Startul ediției jubiliare s-a 
ieri la amiază, 
fruntași (peste 
(cei mai mulți 
românești, dar
Bulgaria. Cehoslovacia, R. F.

Ungaria).

reunind spor- 
80) din șapte 
de la clubu- 

alergătoriși

urcușul dinspre Sinaia. La Izvorul 
Rece, ploaia (...rece și ea !) îi obligă 
pe concurenți să pedaleze cu pru
dență. în Sinaia, pe primul plan al 
cursei se afla vun grup de circa 20 
de alergători. Intre ei toți compo- 
nenții selecționatei României, care, 
după cum se știe, a cîștigat dumi
nică cel de-al VIII-lea „Tur ciclist 
mediteranean". Pe serpentinele către 
Furnica și apoi către Cota 1 400 — 
punctul terminus al etapei — se în
cearcă din nou evadări solitare sau 
în mici grupuri. Numeroși localnici 
și oaspeți ai cunoscutei stațiuni îi 
așteaptă și îi aplaudă pe cicliști. 
Sprintul final prilejuiește o luptă 
strînsă și pasionantă. Etapa o ciș- 
tigă Ion Cojocaru (Steaua), urmat 
de dinamoviștii Mircea Romașcanu 
(in același timp cu -învingătorul) și 
Teodor Vasile. de 
și Tudor 
Voința).

Astăzi se 
ruta Sinaia 
Rișnov — 
Sinaia — Cota 1 400.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 aprilie și 1 mai. In țară : Vremea se 
menține rece și instabilă, exceptînd 
sudul țării, unde spre sfirșitul interva
lului se va ameliora treptat. Vor cădea 
ploi mal frecvente in Crișana, Maramu
reș. Transilvania și Moldova. In aceste 
regiuni, cantitățile de apă vor depăși, 
local, 20—25 litri pe metru pătrat în 24 
de ore. în restul țării, ploile vor fl sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice și vor avea un caracter local. 
La munte va ninge. Iar în regiunile 
deluroase din nordul țării va cădea 
lapoviță. Vînt moderat, cu intensificări 
temporare din sectorul nord-vestlc. In 
prima noapte, condițiile meteorologice 
sînt favorabile producerii brumei în 
regiunile deluroase din sudul țării, apoi 
și în regiunile din nordul tării. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
minus 1 și plus 5 grade în nordul țârii 
și zonele de deal și intre 4 șl 10 grade 
in rest, iar maximele vor oscila între 
8 și 18 grade, izolat mai ridicate în 
sudul tării spre sfirșitul intervalului. 
In București : Vreme răcoroasă șl 
instabilă. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros. Averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Temperatura se 
menține coborîtă la început, apoi în 
creștere ușoară.

Drâgan
Eugen Dulgheru 

(ambii de Ia

etapa a Tl-a, pe• dispută
i — Predeal — Brașov — 
Pîrîul Rece — Predeal —

I. D.

CÎTEVA RÎNDURI
probei de dublu masculin. Victoria a 
revenit jucătorilor Ilie Năstase (Ro
mânia)—Al. Metreveli (U.R.S.S.),
care în finală au învins cu 6—4. 7—5, 
pe Tom Okker (Olanda) și Adriano 
Panatta (Italia). La simplu, cu o zi 
înainte, polonezul Fibak l-a 
cut. in mod surprinzător, pe 
cu 6—4, 7—6.

între- 
Năstase,

• Echipa de tenis a U.R.S.S. con
duce cu 2—0 după prima zi a me
ciului pentru „Cupa Davis" pe care 
il susține la Tbilisi cu selecționata 
Monaco. Rezultate tehnice : Ka- 
kulia—Borfiga 7—5. 6—3. 6—4 ; Bo
risov—Balori 7—5, 6—2, 10—8.

(Agerpres)

mari de re
In

dintre cele mai
Șoseaua Pantelimon. 
acel peisaj cu căsuțe vechi 
și-au început medicii sîr- 
guincioasa muncă de trata
ment. dublată de o activi
tate de educație sanitară a 
populației. Erau multe stră-

lor activitate 
„Cu cit mai 
bine educați.

ceput. nobila 
sub deviza : 
multi oameni 
trecuti prin controalele po
liclinicilor. cu atît mai pu
tini bolnavi internați în 
saloanele spitalului".

Si iată rezultatul ce] mai

FRUMOASA NEODIHNĂ
administrative sau la ate
lierul de întreținere ? S-au 
supus discuției, invitîndu-i 
pe oameni să iudece fap
tele în lumina principiilor 
Codului etic. Concret, la 
obiect, fără ocolișuri, fără 
prejudecăți.

N-au lipsit, desigur, greu
tățile, unele numite „obiec
tive". altele determinate 
de inerții si mentalități ce 
se lasă cu greu învinse. Cu 
patru ani în urmă, cînd a 
intrat în funcțiune spitalul, 
clădirea acestuia era una

duțe, munca fiind ane
voioasă datorită convin
gerilor înrădăcinate ce tre
buiau „demolate". Curînd 

toate vechile case 
dispărut, spitalul fi- 

aproape „as
cuns" într-o pădure de 
blocuri cu zece etaje, ali
niate pe mai multi kilo
metri. Locuitorii sînt alții 
si mult mai multi.

„Ne-a crescut terito
riul... în înălțime", glu
mesc medicii, care au luat, 
din nou. aproape de la în-

ger.. 
buia 
însă 
au 
ind astăzi 

lw

îmbucurător. care justifica 
emoționanta constatare a 
doctorului Lemnete din a- 

.mintita adunare. în cadrul 
căreia membrii comitetului 
de partid vorbiseră, intr-a
devăr. cu un înalt simt de 
răspundere cetățenească : 
în anul Î97.r deci la nu
mai patru ani de activi
tate, spitalul clinic „23 
August" a cîstigat titlul de 
unitate fruntașă în întrece
rea unităților medicale din 
Capitală, majoritatea, după 
cum se știe, cu veche sl

bună tradiție de scoală me
dicală românească !

...Dar dacă ceva m-a im
presionat în mod deosebit 
la oamenii acestei adevă
rate uzine albe este carac
terul deschis spre viitor al 
acțiunii lor.

O atitudine și mai atentă 
față de omul bolnav, creș
terea ponderii tratamente
lor ambulatorii, sporirea 
spiritului de Inițiativă în 
dauna Inerției si a rutinei, 
dezvoltarea sistemului in
formational. abordarea cu 
mai mult curaj a comple
xelor probleme ale integră
rii activității terapeutice cu 
profilaxia și cercetarea 
științifică, educarea în con
tinuare a cadrelor tinere, 
creșterea curentului de o- 
pinie publică — toate aces
tea si multe altele consti
tuie obiectivele lor. ale co
muniștilor. principalii res
ponsabili de bunul mers ai 
acestei mari uzine a sănă
tății.

Existenta unor re
zerve suficiente de 
materii prime autoh
tone, cum sînt caoli- 
nul, feldspatul, nisi
pul, a permis dezvol
tarea apreciabilă a 
unei ramuri economice 
de mare reputație a 
R. D. Germane — in
dustria porțelanurilor, 
în afară de vestitul 
oraș Meissen, alte trei 
localități 
separabil 
această 
Kahla, 
Colditz.

în zona Thuringiei, 
porțelanul are o veche 
tradiție. în 1792, la Il
menau a fost înfiin
țat primul atelier de 
porțelanuri. Goethe 
venea adesea aici să 
admire arta anonimi
lor creatori. în locali
tatea Kahla a început 
să se producă porțe
lan din 1843. Astăzi, 
combinatul local reali
zează 40 la sută din 
porțelanul produs în 
întreaga republică. Co
lectivul combinatului, 
însumînd aproape 5 000 
de persoane, păstrea
ză de Ia generațiile 
precedente doar re- 
numele și îndemî- 
narea. Căci utilajele și 
tehnica de fabricație 
au cunoscut schimbări 
radicale, mai ales in 
anii socialismului. Ast
fel. între anii 1959 și 
1961 o modernă între
prindere înlocuiește 
vechea fabrică din 
Kahla. Ea a fost în
zestrată cu 
cea mai nouă 
ani, fapt ce 
terminat atît 
substanțială a 
tivității muncii, cit și 
îmbunătățirea condi
țiilor de lucru. Noua 
uzină, dispunînd de 16 
hale de producție cu 
o suprafață de 20 000

își leagă in
existența de 

industrie : 
Ilmenau și

tehnica 
din acei 

a de- 
sporirea 
produc-

metri pătrați, a fost 
plasată pe colinele 
împădurite din jurul 
orașului, iar din rîn- 
dul muncitorilor ei, 
silicoza — cunoscuta 
boală profesională — 
a fost eradicată pentru 
totdeauna.

Astăzi, uzina din 
Kahla, privită din a- 
fară, arată ca în anul 
intrării sale în func
țiune. în interior însă 
ea este de nerecunos
cut. Tehnica de odi
nioară, considerată pe 
atunci avansată, a fost 
total înlocuită. în pre
zent, turnarea, mode
larea, arderea obiecte
lor produse aici se 
desfășoară potrivit u- 
nor tehnologii complet 
noi, toate aceste ope
rații fiind mecanizate 
și automatizate. în ul
tima vreme, între
prinderea a fost în
zestrată cu o nouă 
turnătorie (dată în 
exploatare cu cîteva 
luni în urmă) și cu 
un șir de cuptoare- 
tunel, în care arderea 
se efectuează cu ge
neratoare cu gaze di
rijate de la un cen
tru de comandă. Nu e- 
xistă colț al întreprin
derii în care moderni
zarea procesului de 
producție să nu-și fi 
afirmat prezența. Ulti
mul loc de muncă 
unde încă se mai lu
cra manual — secția 
de șlefuit — a fost și 
el automatizat de cu- 
rind. Remarcabilele 
rezultate obținute la 
combinatul Kahla se 
datoresc nu numai 
tehnicii moderne, dar 
și hărniciei și perse
verenței colectivului 
și unei tot mai bune 
organizări a muncii. 
Ca urmare, în 1975 au 
fost economisite 577 000

ore de muncă, iar 
pentru anul acesta co
lectivul și-a luat an
gajamentul de a eco
nomisi 676 000 ore de 
muncă.

Și la Ilmenau se 
construiește în prezent 
o nouă întreprindere 
de acest gen — repli
că a combinatului din 
Kahla. Intrată parțial 
în funcțiune, noua u- 
zină de porțelanuri și 
sticlă tehnică de aci 
va avea în final 6 000 
de angajați.

Modernele utilaje 
ale combinatului Kah
la și noua tehnică 
care este acum 
zestrată uzina de 
Ilmenau provin 
din Thuringia, de 
Combinatul de 
strucții de 
pentru industria sticlei 
și ceramicii Sonne
berg. Această între
prindere producătoa
re de mașini de înal
tă eficiență a contri
buit în mod hotărîtor 
la dezvoltarea indus
triei de porțelanuri în 
R.D.G. Este semnifica
tiv că în cincinalul 
trecut producția aces
tei ramuri a crescut 
intr-un ritm anual de 
10 la sută. în actua
lul plan de dezvolta
re. pe perioada 1976— 
1980, producția de por
țelanuri a tării ur
inează să sporească cu 
50—52 la sută. Dez
voltarea continuă a 
industriei porțelanuri
lor constituie încă o 
expresie a perseveren
tei cu care se aplică 
în R.D.G. una dintre 
orientările de fond în 
economie 
a folosi 
maximă 
tohtone 
prime.

cu 
în- 
la 

tot 
la

con- 
mașini

— aceea de 
cu eficiență 

resursele au
de materii

C. VARVARA

tv
9.00

10,00

PROGRAMUL I

Teleșcoală.
Să muncim șl să trăim în chip 
comunist.
Tineri soliști de muzică populară. 

10,40 Biblioteca pentru toți.
11,25 Pagini din operete.
11,45 ~ ’
16.00
16,30

10,25

18,20

Telex.
Teleșcoală.
Fotbal : Politehnica Iași — Jiul 
Petroșani (campionatul national — 
divizia A). Transmisiune directă 
de la lași.
Tragerea Pronoexprei.

emisiune de actualitate18,30 Muzica — 
muzicală. 
Tribuna TV. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Teleeinemateca. Ciclul „Mari re
gizori" — Akira Kurosawa. „Cel 
șapte samurai" — producție a stu
diourilor japoneze.
24 de ore.

18,35
19,20
19.30
20,00

22,15

20,00

20,30

PROGRAMUL II

Studio ’76 — emisiune pentru ti
neret.
Muzică de cameră cu orchestra 
„Preclasica" din București.

20.55 Telex.
21,00 România de azi. România d« 

inline.
21,35 Roman-foileton : „Forsyte Saga"; 

Episodul 17 — „Maimuța albă".

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile
C.E.C. din municipiul București care au cîștigat cîte un autoturism DACIA 1300 la 

tragerea la sorți pentru TRIMESTRUL I 1976

tară li se vor acorda printr-o tra-

Numărul Nr. Numărul
libretului libretului

de economii cri. de economii

1. 760-1-75434 42. 738-103-21333*> 766-201-9503 43. 759-207-7132
3. 764-203-9821 44. 760-1-14615
4. 759-1-199641 45. 760-1-57850
5. 731-103-40841 46. 760-1-75532
6. 763-139-12230 47. 760-209-4080
7. 762-201-27150 48. 760-29-2022
8. 762-202-6473 49. 760-202-17083
9. 731-10.3-42114 50. 760-206-19364

10. 760-1-78007 51. 760-207-20139
11. 764-1-25369 52. 765-301-25
12. 7.34-10.3-41839 ’ 53. 731-103-15623
13. 799-207-13310 54. 731-103-42228
14. 7.31-103-31035 55. 731-111-9298
15. 731-106-17693 56. 761-205-26481
16. 7,31-111-19537 57. 761-208-4793
17. 761-205-36683 58. 761-208-47633
18. 761-208-32222 59. 762-207-8908
19. 761-208-54049 60. 766-1-14573
20. 762-207-21975 Gl. 766-1-42155
21. 766-1-31133 62. 762-1-25533
22. 766-201-9609 63. 762-201-8785
23. 762-1-39031 64. 762-202-3247
24. 762-201-24193 65. 762-210-21644
25. 762-202-9838 66. 734-103-34999
26. 762-210-27975 67. 734-103-59153
27. 734-103-47299 68. 763-1-17353
28. 734-103-65914 69. 763-139-10546
29. 763-1-25991 70. 763-202-5393
30. 763-139-17409 71. 764-1-29221
31. 764-1-17129 72. 764-206-9409
32. 764-203-8205 73. 764-209-1277
3.3. 764-208-12461 74. 759-1-63647
34. 759-1-7675 75. 759-1-111973
35. 759-1-87895 76. 759-1-144765
36. 759-1-127553 77. 759-1-168679
37. 759-1-155359 78. 759-1-187839
38. 759-1-177012 79. 759-1-203966
39. 759-1-195083 80. 759-1-217470
40. 759-1-210093 81. 764-202-9704
41. 759-1-225926 62. 738-103-33851

Titularilor de librete de economii gere la sorii s
cu dobindă și cîștiguri în autotu- azi 28 aprilie
risme emise de unitățile C .E.C. din DACIA 1300. I

Nr. 
crt.

83.
84.
85.
86.
87.
«8.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 

100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.

i. care

Numărul 
libretului 

de economii

759- 207-19927
760- 1-46105 
760-1-68978 
760-208-6249
737- 110-306 
760-201-19012 
760-202-28152
760- 207-12225
765- 1-18256 
731-103-27343 
731-106-6028 
731-111-17211
761- 205-34248
761- 208-20399 

' 761-208-52342
762- 207-18974
766- 1-27113 
766-201-6879 
762-1-35528 
762-201-20988 
762-202-8155
762- 210-26299 
734-103-43788 
734-103-63934
763- 1-23834
763- 139-15644
764- 1-11943 
764-203-1905 
764-208-8471
738- 102-6421 
759-1-81040 
759-1-123345 
759-1-151910 
759-1-174339 
759-1-193031 
759-1-208181 
759-1-220769 
738-103-16461 
759-207-74
759- 207-23878
760- 1-54455 
760-1-73622 
760-208-12041

are loc 
a.c., 607 autoturisme 
ăsta oficială a libre

telor de economii ieșite cîștigătoare

Ia această 
publica în

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

737- 113-8583 
7(10-202-12829 
760-206-14840
760- 207-18144
765- 1-23256 
731-103-38036 
731-106-31258
761- 205-15728 
761-205-42031 
761-208-42229
761- 201-9269
762- 207-27067
766- 1-38060 
762-1-11219 
762-1-45738 
762-201-29760
762- 210-15819 
734-103-25065 
734-103-54507
763- 1-7010 
763-139-3783
763- 201-9286
764- 1-24975 
764-203-14492 
764-208-18713 
759-1-44250 
759-1-102288 
759-1-137433 
759-1-162887 
759-1-183132 
759-1-200216 
759-1-214278
764- 202-3024
738- 103-29442
759- 207-15452
760- 1-36298 
760-1-644.32 
760-1-79697 
760-209-12238 
760-201-14645 
760-202-24269 
760-206-26914
765- 1-10715 
760-207-11335

sorți se va 
„Scînteia" și 

„România liberă" din 30 aprilie a.c.

tragere 
ziarele

la
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REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU DUPĂ SCRUTINUL DIN PORTUGALIA DELHI

ADUNAREA NAȚIONALA COMUNA

0 expresie a voinței poporului vietnamez 
de a-si edifica o patrie independentd.

Declarația 
Comunist

Partidului

unificată si socialistă
HANOI 27 (Agerpres). — Princi

palii conducători de partid și de stat 
ai R. D. Vietnam, candidați în ale- 

• gerile generale pentru Adunarea 
Națională comună a întregii țări, au 
fost aleși cu un ridicat procent de 
voturi — informează agenția V.N.A.

Potrivit unui comunicat al Consi
liului electoral al orașului Hanoi, 
Ton Duc Thang, președintele repu
blicii, a întrunit 99.38 la sută din su
fragii. Nguyen Luong Bang, vicepre
ședintele republicii — 99,74 la sută. 
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam — 99,76 la sută, Truong 
Chinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam — 99,60 
la sută, Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, 
primul ministru al guvernului — 
99.73 la sută.

Printre cei 22 de deputați care au 
cîștigat încrederea populației din 
Hanoi de a-i reprezenta în organul 
suprem al puterii de stat figurează 
reprezentanți ai clasei muncitoare, ai 
țărănimii cooperatiste și intelectuali
tății socialiste.

★
SAIGON 27 (Agerpres). — Potrivit 

cifrelor anunțate în cadrul unei con-

ferințe de presă de Nguyen Van 
Hieu, în numele Consiliului electo
ral al Vietnamului de Sud, aproxi
mativ 98 la sută, din alegătorii orașu
lui Saigon s-au prezentat duminică 
la urne în cadrul alegerilor generale 
pentru Adunarea Națională comună 
a întregii țări. Din cei 44 de candi
dați înscriși pe liste, au fost aleși 35 
de deputați, dintre care 9 femei.

în circumscripțiile în care au can
didat, conducătorii de partid și de 
stat ai R.V.S. au fost aleși. cu un 
număr ridicat de voturi. Astfel, 
Pham Hung, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, secretarul Co
mitetului de partid din Vietnamul de 
Sud, a obținut peste 92 la sută din vo
turi, Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare, președintele Consiliu
lui Consultativ al G.R.P. — peste 95 
la sută, Huynh Tan Phat, președin- - 
tele G.R.P. al R.V.S. — peste 92 la 
sută, Nguyen Thi Binh, ministrul 
afacerilor externe — peste 97 la 
sută.

Comunicatul Consiliului electoral 
subliniază că modul in care au de
curs alegerile reflectă hotărîrea 
populației de a edifica un Vietnam 
pașnic, independent, unificat și so
cialist. Rezultatele oficiale ale ale
gerilor urmează să fie date publici
tății ulterior — anunță comunicatul.

a luptei împotriva subdezvoltării
Lucrările Consiliului O.N.U.D.I.

(Agerpres). — Consiliul 
Națiunilor Unite pentru 
Industrială (O.N.U.D.I.).

LISABONA 27 (Agerpres). — Co
misia Politică a C.C. al Partidului 
Comunist Portughez a dat publicității 
o declarație cu privire la semnifica
ția alegerilor din 25 aprilie a.c. pen
tru Adunarea 
spune :

După cum a 
te de tinerea 
prezintă un pas decisiv în direcția 
consolidării unui sistem democratic, 
stabil, al libertății și al progresului 
social și constituie un prim act poli
tic de cea mai mare însemnătate în 
cadrul aplicării noii Constituții a Re
publicii Portugheze.

în declarație se arată că alegerile 
au avut loc in condițiile în cate pe 
întinse regiuni ale țării nu a fost a- 
sigurată exercitarea deplină a liber
tăților democratice. Acțiunile perma
nente 
lență, 
nare, 
gheri . ,.....   .
alegerilor au prejudiciat în regiunile 
respective exprimarea liberă a voin
ței poporului, împiedicînd ca voturile 
să reflecte exact aspirațiile poporu
lui portughez.

în pofida acestor condiții, a violen
tei ca și a campaniei anticomuniste 
de denaturare a adevărului, la care 
au participat cele mai diverse orga
nizații și partide și și-au dat con
cursul cele mai importante mijloace 
de comunicare în masă — se arată in 
continuare în declarație — rezultatele 
alegerilor indică o consolidare pu
ternică a pozițiilor partidului comu
nist, care a înregistrat progrese pe 
toate planurile atît în ce privește 
numărul de alegători ce i-au 
votul, procentul întrunit, 
numărul de deputați aleși, 
progrese realizate de P.C.P. 
trele industriale și în cele ale refor
mei agrare sint nu numai o expre
sie a sprijinului oamenilor muncii 
pentru cuceririle revoluției, ci și a 
marii lor încrederi în P.C.P., ca 
partidul care acționează cel mai con
secvent pentru concretizarea și apă
rarea acestor cuceriri.

în rîndul partidelor reprezentate 
în guvern, P.C.P. a fost singurul —

Republicii, în care se

subliniat P.C.P. înain- 
alegerilor, acestea re

de presiune, intimidare și vio- 
desfășurate de forțele reacțib- 

și, adesea, lipsă unei suprave- 
corespunzătoare a desfășurării

acordat 
cit și 
Marile 

în cen-.

Portughez
se evidențiază în declarație — care 
și-a sporit numărul voturilor. Acest 
fapt demonstrează că se înțelege tot 
mai mult că o participare activă și 
responsabilă a P.C.P. la soluționarea 
problemelor naționale este indispen
sabilă

în continuare, declarația preci
zează că P.C.P. și-a orientat campa
nia spre împiedicarea formării unei 
majorități a dreptei și spre crearea 
posibilității de a forma o majoritate 
a stingii. Aceste obiective majore, 
se subliniază în declarație, au fost a- 
tinse. în momentul de față este nece
sar ca majoritatea de stingă, obținută 
în alegeri, să se concretizeze printr-o 
politică eficace. P.C.P. se declară 
dispus să probeze toate formele care 
ar putea duce la concretizarea prac
tică a unei majorități politice a stin
gii în Adunarea Republicii și la for
marea unui guvern de stingă, ca o 
consecință firească a infrînggrii drep
tei in aceste alegeri.

Fidel acordului dintre partide și 
Mișcarea Forțelor Armate, P.C.P. se 
pronunță pentru continuarea activi
tății celui de-al șaselea guvern pină 
la alegerile prezidențiale și pînă in 
momentul cînd va începe să funcțio
neze Adunarea Republicii.

în declarație se menționează că 
deși P.C.P. și-a consolidat poziția in 
raport cu alte partide reprezentate 
in guvern, el nu formulează nici o 
revendicare imediată privind modi
ficarea componenței celui de-al șa
selea guvern provizoriu. P.C.P. con
sideră necesar să se evite o dispută 
ce ar putea dăuna procesului de 
democratizare.

Alegerile pentru Adunarea Repu
blicii și rezultatele lor, arată Comi
sia Politică a C.C. al P.C.P., deschid 
perspective, favorabile pentru edifi
carea unui regim democratic pe ca
lea spre socialism — . conform. ■ Con
stituției — în care își vor găsi Îm
plinirea marile aspirații ale poporu
lui portughez. Pentru a înfăptui 
acest mare țel patriotic este esen
țială unitatea forțelor democratice și 
de stînga, o aspirație populară care 
și-a găsit expresia- clară in alege
rile de la 25 aprilie 1976.

Premierul Indiei l-a primit pe ministrul 
român al industriei metalurgice

DELHI 27 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Ministrul indus
triei metalurgice, Neculai Agachi, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă rorpâno-indiană de coope
rare economică, științifică și tehni
că, ale cărei lucrări se desfășoară în 
prezent la Delhi, a fost primit de 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi.

Ministrul român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un mesaj de sănătate și 
succese premierului indian, precum

și de 
Indiei, 
mul ministru Indira Gandhi a rugat 
să fie transmise președintelui Repu
blicii Socialiste România urări de să
nătate și fericire personală, precum 
și urări de succese poporului român.

în cursul convorbirii care a avut 
loc apoi s-au relevat evoluția poziti
vă a relațiilor româno-indiene, pre
cum și posibilitățile de dezvoltare . a 
schimburilor comerciale și de diver
sificare a cooperării economice, știin
țifice și tehnice între cele două țări.

prosperitate pentru poporul 
Mulțumind pentru mesaj, pri-

întrevederea secretarului general al O.N.U
cu conducătorul

la Conferința O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 — Cores

pondentul nostru transmite : Condu- 
cătoruT delegației române la cea de-a 
IlI-a Conferință O.N.U. asupra drep
tului mării, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a avut 
o întrevedere cu Kurt Waldheim, se
cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite.

în cadrul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind inten
sificarea cooperării între România și 
O.N.U. în vederea creșterii aportului 
organizației cu participarea activă a 
tuturor țărilor, la rezolvarea proble-

delegației române
asupra dreptului mării

melor majore ale vieții internațio
nale.

Kurt Waldheim a rugat să fie 
transmisă președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
expresia sentimentelor sale de res
pect și gratitudine pentru importan
ta contribuție pe care o aduce per
sonal la cauza întăririi rolului O.N.U., 
la edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte. Secretarul general al 
Națiunilor Unite a exprimat satisfac-, 
ția sa pentru contribuția activă și 
constructivă a României la creșterea 
rolului și eficacității O.N.U.

g[ mmmmi
• RESTRICȚII LA RE

CLAME PENTRU ȚIGĂRI, 
în Franța a fost promulgată o 
lege care interzice orice reclamă 
pentru produse din tutun la te
leviziune și cinematograf. Ea 
rămîne permisă în presă, cu ex
cepția celei destinate tineretu
lui. De asemenea, legea inter
zice ca obiectele pentru fumă
tori — brichete, scrumiere, 
portțigarete etc. — să fie îm
podobite cu desene reprezentînd 
țigări de orice fel sau foi de tu
tun. Autoritățile speră că în a- 
cest fel va fi contracarată, in
tr-o anumită măsură, tentația 
pentru fumat.

• PROCEDEU META
LURGIC NEPOLUANT. 
Se știe că metalurgia este una 
din cele mai mari surse de po
luare. Mai multe colective de 
cercetători sovietici au reușit să 
aducă unele corective tehnolo
giei extragerii metalelor. Mine
reul fărîmițat este introdus cu 
ajutorul unei pompe cu oxigen 
într-un cuptor special, ameste
cul de masă topită și de gaze 
separindu-se ulterior într-un 
compartiment anume, fiecare 
component urmind o filieră se
parată. înainte de a fi eliminat 
în atmosferă, gazul concentrat 
este prelucrat, obținîndu-se, cu 
cheltuieli puține, acid sulfuric, 
sulf și anhidridă sulfurică.

/

Sesiunea Adunării 
Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene

VIENA 27 
Organizației 
Dezvoltarea 
reunit în sesiune la Viena, a înche
iat dezbaterile generale pe tema in
dustrializării țărilor în curs de dez
voltare. Dezbaterile s-au înscris or
ganic în amplul dialog internațional 
vizînd identificarea și convenirea 
căilor și modalităților pentru instau
rarea unei noi ordini economice în 
lume, pentru eliminarea treptată a 
decalajelor dintre țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare.

în intervenția rostită în cadrul 
dezbaterilor generale, ambasadorul 
Dumitru Aninoiu, șeful delegației 
române, a arătat că apropierea gra- 
duală a nivelului dezvoltării econo
mice reprezintă o necesitate obiecti
vă pentru toate țările, inclusiv pen
tru statele dezvoltate, un imperativ 
al unei cooperări economice interna
ționale pe baze noi, mai juste, mai 
echitabile.

România consideră că eradicarea 
subdezvoltării și eliminarea decala
jelor, edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale trebuie să se 
înscrie ca o preocupare deosebită și 
permanentă pentru fiecare stat. A- 
ceasta reclamă abolirea vechilor re
lații bazate pe inegalitate și exploa
tare, respectarea riguroasă a deplinei 
egalități în drepturi, a independenței 
și suveranității naționale, a neames
tecului în treburile interne sub nici 
o formă și pentru nici utî motiv, a 
avantajului reciproc.

După ce a relevat sarcinile

O.N.U.D.I. în direcția sprijinirii in
dustrializării țărilor în curs de dez
voltare, vorbitorul s-a 
principalele chestiuni 
dezbaterea consiliului 
sesiune, printre care și crearea u- 
nui fond de dezvoltare industrială în 
vederea sporirii sprijinului acordat 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
propășirea lor economică și socială.

Prin ansamblul de reguli ce vor fi 
convenite pentru funcționarea, finan
țarea și administrarea fondului — a 
arătat vorbitorul — acesta va trebui 
să reprezinte un instrument demo
cratic. în măsură să reunească inte
resele țărilor in curs de dezvoltare 
de a se industrializa. în acest scop 
este important să se asigure tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare posibili
tatea reală de a alege, potrivit pro
priilor interese, domeniul și statele 
in care pot să beneficieze la maxi
mum de asistența primită, fără ca 
nimeni să le poată impune condiții 
sau restricții în utilizarea 
respective.

Referindu-se la sistemul 
țări industriale pe care 
urmează să-l organizeze, 
a subliniat că un astfel de sistem va 
trebui să folosească formele de par
ticipare, reprezentare și informare 
sistematică a statelor membre ale 
O.N.U.D.I.. în conformitate cu princi
piile dreptului internațional, cum 
sint deplina egalitate în drepturi, 
respectul independentei și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne și avantajul reciproc.

referit la 
aflate în 

la actuala

resurselor

de consul- 
O.N.U.D.I. 
vorbitorul

Conferința asupra problemelor alimentației în America
• Milioane de ființe umane nu-și pot asigura condiții normale 

de subzistență • Combaterea subalimentației este posibilă
. LIMA 27. — Corespondentul nostru 
transmite : în capitala peruană con
tinuă lucrările Conferinței asupra 
problemelor alimentației în America 
Latină, care se desfășoară sub egida 
F.A.O. și C.E.P.A.L.

Luind cuvîntul în deschiderea dez
baterilor, Enrique Iglesias, secreta
rul executiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), a arătat că, în pofi
da creșterilor economice din ultimii 
ani, mari contingente ale populației 
latino-americane sînt afectate de 
realitățile grave ale subnutriției. A- 
proximativ o sută de milioane de 
latino-americani — a spus el — tră-

iese în condiții de sărăcie critică. 
Secretarul executiv al C.E.P.A.L. a 
relevat apoi că lupta împotriva foa
metei — responsabilitate colectivă a 
omenirii — trebuie văzută în con
textul ei social și economic, pentru 
că milioane de ființe umane au 
venituri care nu le permit nici 
măcar asigurarea unor condiții nor
male de subzistență. Există în Ame
rica Latină posibilități reale de com
batere a subalimentației, a spus 
Iglesias, subliniind că creșterea ca
pacităților 
acestora ar 
producției 
15 ani.

productive și folosirea 
putea asigura, dublarea 
agricole în următorii

Rezultatele
LISABONA 27 — Corespondență de 

la V. Oros : La Lisabona au fost date 
publicității, marți, rezultatele oficia
le finale ale alegerilor desfășurate 
duminică pentru desemnarea deputa- 
ților Adunării Republicii (Parlamen
tul).

Din cei 6 481 352 cetățeni cu drept 
de vot, la urne s-au prezentat 
5 396 112 alegători (83,26 Ia Sută).

în ordinea voturilor obținute și a 
numărului de deputați aleși, pe pri
mul loc se situează Partidul Socia
list, care a obținut 1 887 180 voturi 
(34,97 l,a sută), revenindu-i 106 man
date ; urmează. în ordine : Partidul 
Popular Democratic — cu 1 296 432 
voturi (24.03 la sută) și 71 de man
date ; Centrul Democratic și Social

858 783 voturi (15.91 la sută) și 
mandate ; Partidul Comunist 

785 620 voturi (14.56 la sută) și 
mandate și Uniunea Democra-

— cu
41 de
— cu
40 de 
tică Populară — cu 91 383 voturi (1,69 
Ia sută) și un mandat.

Toate celelalte formațiuni politice 
care au prezentat candidați la scruti
nul de duminică au obținut voturi 
foarte puține (sub 1 la sută), ceea ce 
nu le dă dreptul de a fi reprezentate 
în forul legislativ.

Repartizarea ultimelor 4 mandate 
în Adunarea Republicii se va face la 
începutul lunii viitoare, după cunoaș
terea rezultatului voturilor expri
mate de cetățenii portughezi aflați 
în străinătate.

PHENIAN 27 (Agerpres). — Marți 
au început la Phenian lucrările se
siunii Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene. Participă Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, 
ducători de partid și de 
ordinea de zi a sesiunii 
raportul cu privire la rezultatele în
deplinirii bugetului de stat pe anul 
1975 și bugetul de stat pe anul 1976, 
raportul privind dezvoltarea în con
tinuare a sistemului de îngrijire și 
educare a copiilor, precum și pro
bleme organizatorice.

JAPONIA

alți con
stat. Pe 
figurează

Ședința C.C. al PartiduluiElvețian al Muncii
GENEVA 27 (Agerpres). — La 

Lausanne a avut loc ședința Comi
tetului Central al Partidului Elvețian 
al Muncii. în cadrul ședinței a 
fost prezentat raportul președintelui 
partidului, Jean Vincent, cu privire 
la situația actuală din mișcarea co
munistă și muncitorească internațio
nală. Comitetul Central a aprobat 
concluziile cuprinse in raport.

ALGERIA

popor

Situația din Liban
• Reuniunea Biroului Camerei Deputaților ® Sîmbătă se 

proceda la alegerea succesorului actualului președinte
Ambasadorul american Dean Brown, 

care a făcut, la cererea secretarului 
de stat Henry Kissinger, o vizită în 
Liban, oferindu-și serviciile părților 
implicate în conflict. în vederea gă
sirii unei soluții negociate, va reveni 
la Beirut în cursul acestei săptămîni.

Dean Brown s-a întors la Washing
ton pentru numai cîteva zile, după 
ce, la șfîrșitul săptămînii trecute, a 
avut la Londra o întrevedere cu se
cretarul de stat american, Henry 
Kissinger.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Camera 
Deputaților a Libanului se va întruni 
sîmbătă pentru a proceda la alege
rea, înainte de termen, a succesorului 
președintelui Suleiman Frangieh. Ho
tărîrea a fost anunțată la Beirut în 
urma unei reuniuni a Biroului Ca
merei Deputaților. condusă de pre
ședintele parlamentului, Kamel El 
Assad. Cei 98 de deputați se vor în
truni într-o clădire situată în apro
piere de așa-zisa „linie verde" care 
desparte părțile aflate în conflict. 
Referindu-se la candidații cu cele 
mai multe șanse pentru funcția su
premă în stat, agențiile de presă ci
tează pe Raymond Edde, liderul Blo
cului Național, și Elias Sarkis, gu
vernatorul Băncii centrale.

Potrivit unui bilanț parțial, infor
mează agenția France Presse, 30 
persoane și-au pierdut viața luni 
Beirut și în suburbiile sale, unde 
mai fost descoperite alte treizeci 
cadavre. Potrivit aceleiași surse, 
de persoane au fost rănite.

Tirurile și exploziile de obuze 
continuat in mod sporadic de-a lun
gul așa-nu'mitei linii de demarcație 
din capitala libaneză. La fel ca și în 
cele două zile precedente, punctul de 
trecere între cele două sectoare a ră
mas totuși deschis, ceea ce a permis 
multor locuitori să se aprovizioneze, 
îndeosebi cu produse alimentare și 
combustibil.

de 
la 

au 
de
43

au

va

al P. C. J. și P. S. J.
TOKIO 27 — Corespondentul

Agerpres transmite : Șeful Secreta
riatului C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia. Tetsuzo Fuwa, a decla
rat că propunerea președintelui 
Partidului Socialist din Japonia. To- 
momi Narita, privind lupta unită a 
comuniștilor și socialiștilor va con
tribui la promovarea unui front unit. 
Tetsuzo Fuwa a subliniat că stabi
lirea unui front unit va pune, în mod 
firesc, în prim plan problema coope
rării în campania electorală.

Tomomi Narita a declarat că ar 
trebui să fie realizată o luptă unită 
între P.S.J., P.C.J. și Komeito, astfel 
încît încrederea între aceste partide 
să se adîncească, iar conducătorii 
lor să poată discuta problemele fron
tului unit și modalitatea de formare 
a unui guvern. '

ALGER 27 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în presa algeria
nă a început să fie publicat pe ca
pitole textul anteproiectului „Cartei 
naționale". Referindu-se la acest e- 
veniment, președintele Houari 
Boumediene a declarat că „publica
rea textului cartei constituie prelu
diul unei vaste operațiuni, promisă 
anul trecut de puterea revoluționară, 
de a prezenta poporului în cursul 
anului 1976 o „Cartă națională", de a 
pregăti un proiect de constituție și 
de a. organiza alegeri legislative și 
prezidențiale. Noi considerăm acest 
text ca fiind rezultatul experienței 
revoluției algeriene, tot așa cum el 
definește perspectivele de viitor".

După o largă dezbatere in vederea 
îmbogățirii acestui important docu
ment, „Carta națională" urmează a 
fi supusă sufragiului poporului al- 
gerian.

italia Spre alegeri anticipate ?
„Partidele și guvernul se pregă

tesc să participe la dezbaterea par
lamentară, fără ca nici unul din 
ele să creadă cu adevărat că ale
gerile politice anticipate pot fi e- 
vitate". Iată, sintetizată pe scurt — 
în relatarea ziarului „LA STAM
PA" — situația de pe scena politi
că italiană acum, după respingerea 
de către democrația creștină a 
propunerilor forțelor de stînga 
pentru încheierea unul acord între 
partidele din „arcul constituțional", 
care să permită abordarea în co
mun de către: acestea a multiple
lor dificultăți cu care ește confrun
tată- Italia în prezent. Dezbaterile 
parlamentare solicitate de demo
crația creștină cu scopul de a ve
rifica în parlament „soliditatea" 
majorității și de a evita alegerile 
politice anticipate nu pot avea in 
realitate, după părerea observato
rilor, decît un rezultat contrar. „Cu 
toate asigurările date, este clar — 
scria ziarul ,,1’UNITA" — că dezba
terea parlamentară reprezintă un 
mijloc, o cale indirectă pentru a 
se ajunge la alegeri anticipate".

După cum este știut, noua si
tuație de incertitudine creată în 
țară „după stagiunea congreselor" 
constituie un rezultat direct al 
contrastului tot mai vizibil dintre 
echilibrul parlamentar, stabilit în 
urma alegerilor din 1972, și reali
tățile noi care s-au impus între 
timp, datorită puternicii deplasări 
spre stînga a corpului electoral, a 
succeselor obținute de partidul co
munist în scrutinul municipal de 
anul trecut.

Concomitent, situația economică 
a țării s-a înrăutățit tot mai mult 
fără a se fi întreprins măsuri e- 
fective, concrete, de îndreptare. 
Datele statistice oficiale atestă că 
în 1975 producția a înregistrat o

scădere evaluată la 9,7 la sută, în 
timp ce prețurile au crescut cu nu 
mai puțin de 17,5 la sută. în de
cursul anului trecut, cheltuielile 
statului au înregistrat o sporire 
vertiginoasă de 35 la sută, în timp 
ce datoriile externe au atins cifra 
fabuloasă de 15 miliarde dolari, 
adică 14 000 miliarde lire, la care 
se adaugă un deficit aproape egal 
al municipalităților. Circulația fi
duciară a devenit haotică, inflația 
a atins proporții de neînchipuit, în

CORESPONDENȚ A 
DIN ROMA

1975 Banca Italiei tipărind hîrtie- 
monedă în valoare de 9 000 miliar
de lire. în aceste condiții, nu este 
de mirare că din ianuarie 1976 și 
pînă în prezent moneda națională 
și-a pierdut o treime din valoarea 
sa. Șomajul a cuprins 8 la sută din 
populația activă ; anul trecut, ca 
rezultat al grevelor oamenilor 
muncii, care nu mai sînt dispuși 
să accepte aruncarea tuturor aces
tor greutăți economice numai pe 
spatele lor, s-au pierdut 22,5 mi
lioane zile de muncă.

Faptul că actualul guvern mo- 
nocolor democrat-creștin supranu
mit și „cabinetul abținerilor" 
oarece se sprijină în 
abținerea de la vot 
din opoziție) nu are 
ră pentru adoptarea 
corespunzătoare prin 
facă față acestor dificultăți econo- 
mico-financiare atît de profunde, 
a determinat, după cum se știe, 
partidul comunii, să lanseze un 
apel tuturor forțelor democratice 
cu scopul de a se ajunge la un 
acord de sfîrșit de legislatură, me-

(de
partament pe 
a partidelor 
forța necesa- 
unor măsuri 
care să se

nit să permită abordarea în spirit 
realist a acestor probleme. Apelul 
a fost apreciat drept rațional și 
constructiv, numeroase forțe poli
tice, socialiști, social-democrați, re
publicani, văzînd in propunerile 
făcute de comuniști posibilitatea 
de a nu se recurge la alegeri anti
cipate. Cu toate acestea, partidul 
democrat-creștin a respins apelul, 
susținind că prin aplicarea sa s-ar 
da actualului guvern o orientare 
diferită și s-ar ajunge la o con
fundare de roluri între majoritate 
și opoziție. Noua conducere a parti
dului (este vorba de Amintore Fan- 
fani, ales in funcția de președinte 
al Consiliului Național), în loc să 
accepte ideea întilnirii colegiale în
tre toate partidele democratice, a 
preferat să aleagă calea unei dez
bateri parlamentare, astfel încît, în 
cazul probabil al respingerii poli
ticii guvernamentale, democrația- 
creștină să poată da vina pe opo
ziție pentru chemarea anticipată a 
alegătorilor la urne. Refuzul parti
dului democrat-creștin de a ține 
seama de faptul că ieșirea din ac
tuala criză nu este posibilă fără 
contribuția tuturor forțelor demo
cratice și populare, deci și a parti
dului comunist, nu este decît o 
confirmare — apreciază ziarul 
„CORRIERE DELLA SERA" — a 
„imobilismului care reprezintă 
principalul cap de acuzare împo
triva democrației-creștine".

în funcție de rezultatul votului 
din parlament, decretul de dizolva
re a camerelor și fixarea datei ale
gerilor este așteptat pentru prime
le zile ale lunii mai, în așa fel în
cît alegătorii să poată fi chemați 
la urne în a doua jumătate a lunii 
iunie.

Radu BOGDAN

agențiile de presă transmit
KfîO’Tl. La Georgetown a fost 

semnat Acordul comercial dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Cooperatistă Guyana. -Acordul 
pune bazele schimburilor comer
ciale româno-guyaneze.

Delegația municipiului 
Constanța, condusă de Gheorghe 
Trandafir, primarul municipiului, a 
făcut o vizită în orașul Suez. Mem
brii delegației române au avut un 
schimb de păreri cu guvernatorul 
Mohamed Ahmed El Burini referitor 
la activitatea celor două municipa
lități și au luat cunoștință de rezul
tatele înregistrate în acțiunea de re
construcție a orașului și de lărgire 
a Canalului Suez. Marți, delegația 
și-a încheiat vizita în Egipt, plecînd 
spre patrie.

Cooperare.In cadrul convor_ 
birilor oficiale între președintele Va
lery Gîscard d’Estaing și șeful sta
tului ’ brazilian, Ernesto Geisel, s-a 
realizat un acord asupra extinderii 
cooperării bilaterale în domeniile teh
nologic'. și industrial. Proiectele re
ținute se referă, între altele, la con
struirea in Brazilia, cu sprijin fran
cez, a unui baraj hidroenergetic, al 
cărui cost este 
oane dolari.

evaluat la 500 mili-

de artă orientală 
din Kiev a avut

Convorbiri ungaro-ceho- 
SlOVUCS» Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit 
pe Lubomir Strougal, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace. A avut 
loc o convorbire privind relațiile, din
tre cele două țări și alte probleme 
de interes comun.

întrevederi franco-sovie-
tîce. paris au început, marți, 
convorbirile între ministrul de. ex
terne al Franței, Jean Sauvagnar- 
gues, și Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. Cu a- 
cest prilej a avut loc un schimb de 
păreri privind probleme ale relații
lor franco-sovietice și ale situației 
internaționale actuale.

0 delegație a Partidului 
Comunist Italian, condusă de 
Tulîio Vecchietti. membru al Direc
țiunii P.C.I., a efectuat o vizită în 
Angola la invitația Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.). 
Delegația a fost primită de președin
tele Agostinho Netto și a avut con
vorbiri cu conducători ai M.P.L.A. 
Comunicatul comun publicat la în
cheierea vizitei exprimă via apre
ciere pe. care P.C.I. o dă poporului 
angolez și forței sale conducătoare, 
M.P.L.A., pentru victoria obținută 
împotriva opresiunii coloniale.

Vizită. La Bagdad au început 
marți convorbirile oficiale dintre 
președintele Turciei, Fahri Koriiturk, 
și șeful statului-gazdă, Ahmed Has
san Al Bakr. Potrivit unei surse o- 
ficiale irakiene citate de agenția 
France Presse, cei doi șefi de _stat 
au abordat probleme legate de coo
perarea bilaterală, situația din re
giune, alte probleme internaționale 
de actualitate.

La Muzeul 
și occidentală 
loc o seară dedicată centenaru
lui nașterii marelui sculptor ro
mân Constantin Brâncuși. Ma
nifestarea a fost organizată de 
conducerea muzeului și filiala 
republicană ucraineană a Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mână. Despre viața și opera lui 
Brâncuși au vorbit V. Ovcini- 
kov, directorul muzeului, și Z. 
Riabkina, colaborator științific 
al muzeului.

La Teatrul din orașul Pardu
bice, Cehoslovacia, a avut loc 
premiera comediei muzicale ro
mânești „Bună seara, domnule 
Wilde“, scrisă de Eugen Mirea 
după Oscar Wilde, muzica apar- 
ținind lui H. Mălineanu. Regia 
spectacolului este 
Zdenek Bittl, iar 
versiunii românești 
Kavkova,

semnată de 
traducerea 

— de Marie

Ministerului
națio-

Sub auspiciile 
Culturii și Cinematecii 
nale din Costa Rica, la San Jose 
au început zilele filmului româ
nesc în cadrul cărora vor fi 
prezentate filmele „Dacii", „Fe
lix și Otilia" și „Drum în pen
umbră", precum și scurt-me- 
traje.

Declarație. Purtătorul de cu- 
vînt al părții reprezentînd R.P.D. Co
reeană în cadrul Comitetului de coor
donare Nord-Sud a dat recent publi
cității o declarație, în care, arătînd că 
acțiunile autorităților sud-cooreene 
agravează relațiile dintre Nord și Sud 
și împing dialogul dintre cele două 
părți spre ruptură, subliniază că dia
logul trebuie să aibă drept obiectiv 
unirea și colaborarea, iar nu con
fruntarea și concurenta, menirea sa 
fiind reunificarea țării, iar nu diviza
rea ei pe plan național.

Convorbirile dintre Ganci°
Krăstev, ministrul bulgar al agricul
turii și industriei alimentare, și Earl 
Butz, ministrul agriculturii al S.U.A., 
care se află într-o vizită oficială în 
Bulgaria, au început la Sofia. Cei 
doi miniștri au abordat probleme le
gate de extinderea colaborării știin
țifice și tehnice în domeniul agri
culturii.

0 delegație a Băncii Chi- 
jjgj a efectuat o vizită în Canada, 
unde a avut convorbiri cu reprezen
tanți ai cercurilor bancare din 
această țară — informează agenția 
China Nouă.

Președintele sindicatului 
muncitorilor din metalur
gia, Abel, 3 cerut Congresu
lui Statelor Unite, în numele Centra
lei sindicale americane A.F.L.—C.I.O, 
să ia măsurile legislative corespun
zătoare pentru a pune capăt avanta
jelor fiscale acordate companiilor 
transnaționale americane care pri
vează statul și economia de impor
tante resurse. Liderul sindical ameri
can a menționat că marile companii 
americane și-au sporit investițiile în 
străinătate cu circa 50 la sută între 
1970 și 1973, ceea ce reprezintă du
blul fondurilor destinate economiei 
proprii, și aceasta într-o perioadă 
marcată de recesiunea economică 
din Statele Unite.

Un acord de cooperare 
între Maroc și Piața comună a fost 
semnat marți la Rabat de către mi
nistrul afacerilor externe marocan, 
Ahmed Laraki, și președintele în 
exercițiu al Consiliului ministerial 
al C.E.E., premierul luxemburghez 
Gaston Thorn.

• „BANCĂ PENTRU 
OPERE DE ARTĂ". 
urmare a numărului tot mal 
mare de furturi de opere de 
artă, la Paris a fost creată o 
originală „bancă" pentru depu
nerea temporară a operelor de 
artă pe răstimpul cît dorește 
solicitantul. „Banca" este adă
postită în interiorul faimosului 
turn „Trocadero", o clădire cu 
aspect de fortăreață, înconjurat 
de un șanț cu apă, cu un pod 
mobil. Edificiul dispune de o 
singură intrare și este prevăzut 
cu uși care se pot deschide nu
mai din interior ; sisteme per
fecționate de supraveghere și a- 
larmă electronică 
legătură cu toate 
de poliție.

• MUZICĂ

sint puse în 
comisariatele

„VIZUALI
ZATĂ". Grație instalației „Cy- 
berson", construită în Belgia, 
muzica poate fi percepută nu 
numai prin simțul auzului, ci și 
al văzului. Instalația constă din- 
tr-un tablou, dotat cu patru 
surse luminoase, conectate la e- 
crane reflectoare dispuse în 
planuri diferite. Branșat la o 
sursă sonoră, tabloul transfor
mă — cu ajutorul unui modu
lator electronic — vibrațiile în 
diferitele nuanțe ale spectrului 
luminos. Pe drept cuvînt se 
poate spune că „Cyberson" vi
zualizează Sunetele.

• MICROSCOP ELEC
TRONIC „ÎN CULORI". 
Oamenii de știință de la labo
ratoarele Philips din Eindhoven 
(Olanda) au creat un microscop 
electronic care, redă culorile e- 
șantioanelor examinate, folosind 
un procedeu de cuplare a mi
croscopului la un receptor TV 
în culori. Folosirea unui astfel 
de aparat oferă numeroase po
sibilități de studiu în domeniile 
metalurgiei, biologiei, cristalo
grafiei etc.

• SUBSTANȚĂ IGNI
FUGĂ. O întreprindere din 
Tarnow (R.P. Polonă) a înce
put fabricarea unui nou agent 
extinctor, a cărui 
pusă la punct de 
cercetători. Noua 
mai puțin toxică 
rura de carbon (agentul folosit 
pînă acum) și are o acțiune mâi 
eficace de împiedicare a

formulă a fost 
un colectiv de 
substanță este 
decît tetraclo-

arderii.

CARE

a-

• UN TIMBRU 
SE LIPEȘTE FĂRĂ A FI 
UMEZIT a fost brevetat în 
Anglia. Este de ajuns simpla
păsare cu degetul sau cu muchia 
palmei. Substanța adezivă se 
găsește în mai multe capsule 
minuscule aplicate pe dosul 
timbrului ; prin presare, micro- 
capsulele se sparg și astfel tim
brul se lipește.

• POPULAȚIA BRAZI
LIEI a fost la mijlocul anului 
trecut de peste 107 milioane de 
locuitori, potrivit calculelor în
tocmite de institutul de geogra
fie și statistică al acestei țări. 
Dacă actualul ritm de creștere 
demografică se va menține și 
în viitor, Brazilia va avea, în 
1980, 123 milioane, iar în anul 
2000 peste 200 milioane de locui
tori. Ținînd seama că 
țară are un teritoriu de 
lioane kmp, din care 
jumătate n-a fost atras 
circuitul economic, 
consideră că Brazilia dispune de 
potențialul necesar pentru a 
produce alimentele și materiile 
prime necesare 
de o

această 
8,5 mi- 
practic 
încă în 

specialiștii

unei populații 
jumătate de miliard.

• UN „CANAL SUEZ" 
ANTICHITATE?ÎN

Fotografii din avion, executate 
de geologi egipteni, arată că pe 
locul unde 
nai Suez 
antichitate, 
mai tîrziu, 
nisipuri. în cursul unor cerce
tări amănunțite, experții egip
teni au descoperit și resturi de 
diguri, aflate astăzi sub nisip. 
Ei au stabilit că anticul canal 
avea o adîncime de 2—3 metri, 
suficientă pentru ambarcațiu
nile de atunci, și o lățime de 
aproape 60 metri.

se află actualul Ca- 
exista, incă din 

o cale de apă care, 
a fost acoperită de
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