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Mesajul de salut adresat

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 28 mai, 
pe Michel Toussaint, ministrul co
merțului exterior al Belgiei, care a 
efectuat o vizită tn țara noastră.

La primire a participat Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. A 
fost de față Jacques Graeffe, amba
sadorul Belgiei la București.

Abordindu-se unele probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor econo
mice româno-belgiene s-a relevat că 
rezultatele obținute în acest dome
niu, potențialul celor două țări des
chid largi perspective de intensifi
care și diversificare în continuare 
atît cooperării economice dintre 
România și Belgia, cit și pe terțe 
piețe, precum și schimburilor co

merciale reciproc avantajoase. In 
acest sens s-a apreciat că acordul 
pe termen lung de colaborare, în
cheiat cu prilejul vizitei ministrului 
belgian, reprezintă o bază bună pen
tru extinderea pe multiple planuri a 
relațiilor economice dintre cele două 
țări.

In timpul convorbirii a-a relevat 
de ambele părți că dezvoltarea ra
porturilor româno-belgiene este în 
folosul celor două țări și popoare, 
slujește cauzei păcii, înțelegerii șl 
colaborării internaționale.

întrevederea a prilejuit, totodată, 
un schimb de vederi în probleme 
actuale ale vieții politice și econo
mice internaționale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat ne
cesitatea promovării unei noi ordini 
economice și politice internaționale,

care să țină seama de interesele tu
turor popoarelor, să ducă la redu
cerea decalajului existent între ță
rile industrializate șl cele în curs de 
dezvoltare, să asigure dezvoltarea 
climatului de cooperare și înțelegere 
între popoare, edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte. In acest 
context a fost subliniată importanța 
pe care o prezintă înlăturarea tutu
ror obstacolelor, a barierelor din 
domeniul colaborării economice, 
pentru instaurarea unor relații cu 
adevărat democratice și echitabile, 
care să permită progresul rapid al 
tuturor țărilor și, în primul rînd, al 
celor rămase în urmă, accesul neîn
grădit al fiecărei națiuni la cuceri
rile civilizației moderne.

Convorbirea a decurs Intr-o atmo
sferă cordială, prietenească.

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Congresului cooperației meșteșugărești

Deputatul democrat american Jonathan Bingham

Stimați tovarăși,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dum

neavoastră, participanților la cel de-al V-lea Con
gres al cooperației meșteșugărești, tuturor mem
brilor cooperatori și celorlalți lucrători din acest 
sector de activitate, un călduros salut din partea 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și Guvernului Republi
cii Socialiste România, precum și din partea mea 
personal.

Congresul dumneavoastră are loc In condițiile 
în care Întregul nostru popor, înfăptuind cu suc
ces cincinalul 1971—1975, a trecut cu toată hotă- 
rîrea la realizarea prevederilor celui de-al șaselea 
cincinal, ale cărui obiective — stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului — asigură ridica
rea patriei noastre pe o treaptă superioară de dez
voltare economico-socială.

In cincinalul pe care l-am încheiat, poporul 
nostru a obținut importante realizări in dezvolta
rea și perfecționarea bazei tehnico-materiale, în 
creșterea producției industriale și agricole, în ri
dicarea nivelului de trai material și spiritual al 
Întregului popor.

Toate aceste înfăptuiri sînt rodul activității 
creatoare a tuturor oamenilor muncii fără deose
bire de naționalitate, ele demonstrează justețea 
politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist 
Român, forța conducătoare a întregului nostru 
popor.

La aceste rezultate, o contribuție activă au adus 
șl membrii cooperatori, ceilalți lucrători din ca
drul cooperației meșteșugărești — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — care 
și-au îndeplinit sarcinile ce le-au revenit din pla-a 
nul național unic, sporindu-și aportul la dezvolta
rea generală a economiei, la mai buna satisfacere 
a cerințelor de bunuri și servicii ale populației, la 
ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare al 
întregului nostru popor.

Pentru toate aceste realizări, pentru munca rod
nică desfășurată, adresez membrilor și tuturor lu
crătorilor din cooperația meșteșugărească calde 
felicitări și urări de noi și tot mal importante suc
cese în întreaga lor activitate.

Actualul cincinal pune în fața întregii țări un 
amplu program de dezvoltare a economiei națio
nale, a tuturor ramurilor producției materiale și, 
pe această bază, ridicarea susținută a nivelului de 
trai al tuturor locuitorilor țării, creșterea gradului 
de civilizație al poporului nostru.

Cooperația meșteșugărească este chemată să 
aducă o contribuție tot mai însemnată la reali
zarea mărețului program de dezvoltare economică 
și socială a țării, stabilit de Congresul al XI-lea 
al partidului, să participe într-o măsură sporită 
la satisfacerea in condiții tot mai bune a cerințe
lor populației privind aprovizionarea cu bunuri 
de consum și servicii, tot mai variate, de calitate 
superioară, la asigurarea unor disponibilități 
pentru export, la valorificarea tot mai largă a 
unor resurse șl posibilități locale. '

în centrul preocupărilor Uniunii Centrale, uniu
nilor jpdețene și cooperativelor meșteșugărești 
trebuie să stea realizarea întocmai a sarcinilor ce 
le revin în domeniul dezvoltării și lărgirii pro
ducției bunurilor destinate consumului populației, 
al cărei volum este prevăzut să crească în actua
lul cincinal cu peste 50 la sută. Organizîndu-și tot

mai bine activitatea, asigurînd îmbunătățirea con
tinuă a muncii de creație și folosirea cit mai efi
cientă a forțelor de care dispun în unități bine 
dotate și ușor adaptabile la cerințele pieței, orga
nizațiile cooperației meșteșugărești trebuie să con
tribuie, alături de producția realizată în industria 
de stat, la îmbogățirea continuă a sortimentului da 
bunuri de consum, de articole casnice și de uz gos
podăresc din rețeaua comercială. Grija pentru con
tinua diversificare și îmbunătățire a calității pro
duselor trebuie să stea pe primul plan în toate uni
tățile cooperației meșteșugărești.

In întreaga organizare a activității cooperației 
meșteșugărești trebuie să se pună un mai mare ac
cent pe realizarea unor produse de calitate superi
oară, pe crearea de centre de comandă și de pro
ducție care să satisfacă pe deplin cererile popu
lației pentru produse cu un nivel calitativ tot mal 
ridicat.

O preocupare de cea mal mare însemnătate a tu
turor cooperativelor meșteșugărești, a uniunilor 
județene, a UCECOM trebuie să o constituie 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite prin 
programul de dezvoltare a prestațiilor de servicii 
pentru populație în perioada 1976—1980, aprobat 
recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Este necesar să fie mai bine folosite baza 
tehnico-materială existentă, precum și fondurile 
importante de investiții prevăzute pentru acest sec
tor, pentru a^așigura astfel condițiile necesare în 
vederea dublării în actualul cincinal a prestărilor 
de servicii, diversificarea continuă a acestora și ri
dicarea nivelului lor calitativ.

în acest scop va trebui să sa pună un accent șl 
mai mare pe organizarea de unități specifice 
prestărilor de servicii către populație, urmărin- 
du-se cuprinderea cit mai bună a teritoriului lo
calităților urbane, mai ales a noilor cartiere de 
locuințe, cu astfel de unități și introducerea unor 
forme moderne și eficiente de servire a populației.

Una din principalele preocupări din activitatea 
cooperației meșteșugărești trebuie să o reprezinte 
dezvoltarea producției obiectelor de artizanat. In 
acest domeniu este necesar să se valorifice mai 
bine minunatele tradiții și bogatul tezaur al artei 
noastre populare, talentul și iscusința meșterilor, 
să se țină in mai mare măsură seama de speci
ficul fiecărei zone, pentru a realiza o producție d» 
artă populară și artizanat care să satisfacă, în cele 
mai bune condiții, atit cererile pieței interne, cit 
și pe cele de export.

în concordanță cu sarcinile lzvorîte din planul 
național unic, cooperația meșteșugărească va tre
bui să colaboreze mai strîns cu unitățile industriei 
de stat, îndeosebi în construcția de mașini și pre
lucrarea metalelor, preluînd execuția unor pro
duse, ansamble și piese de schimb, astfel încit să 
se asigure, pe această bază, folosirea mai bună a 
capacităților de producție, ridicarea gradului de 
tehnicitate a produselor realizate și sporirea efi
cienței economice.

Dezvoltarea continuă a producției și ridicarea 
calității acesteia constituie calea sigură pentru 
sporirea mijloacelor materiale și financiare ale 
cooperativelor și, pe această bază, ridicarea nive
lului veniturilor celor ce lucrează în cooperația 
meșteșugărească.

în Întreaga sa activitate, cooperația meșteșugă
rească trebuie să acorde o atenție deosebită valo-

rlficării superioare a materiilor prime și materia
lelor, reducerii sistematice a cheltuielilor de pro
ducție, înlăturării oricărei forme de risipă, creș
terii continue a rentabilității și eficienței eco
nomice.

Realizarea In bune condiții a sarcinilor ce re
vin cooperației meșteșugărești in actualul cinci
nal necesită o preocupare sistematică pentru asi
gurarea, pregătirea și ridicarea calificării forței de 
muncă, a cadrelor de conducere necesare.

în spiritul politicii generale a partidului și Sta
tului nostru de adîncire a democrației socialiste, 
în toate unitățile cooperației meșteșugărești tre
buie să se asigure antrenarea largă, nemijlocită a 
membrilor cooperatori la conducerea și organizarea 
întregii activități, la buna gestionare a avutului 
cooperativelor. Trebuie luate -măsuri hotărîte pen
tru întărirea rolului adunărilor generale, al consi
liilor de conducere, pentru respectarea normelor 
democrației cooperatiste, a prevederilor statutare 
și a legilor țării privind întreaga activitate a 
cooperației meșteșugărești.

în vederea ridicării nivelului general al activi
tății cooperativelor meșteșugărești este necesar să 
se acorde o atenție sporită muncii politico-educa
tive, de dezvoltare a conștiinței socialiste a mem
brilor cooperatori, de educare a lor In spiritul 
principiilor și normelor eticii și echității socialiste. 
Este necesar să se acționeze permanent pentru în
tronarea în fiecare unitate, la fiecare cooperator 
a unei atitudini și comportări civilizate față de 
cetățeni, să se asigure o servire promptă și irepro
șabilă a populației, înlăturîndu-se cu hotărîre lip
surile ce se mai manifestă în acest domeniu de 
activitate.

Potrivit recentei hotăriri a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., cooperația meșteșugă
rească trebuie să aducă o contribuție activă în ca
drul Consiliului național și al consiliilor locale ale 
cooperației în vederea coordonării unitare a activi
tății de producție și prestări de servicii desfășurate 
de Întreg sectorul cooperatist din patria noastră.

Congresul va trebui să analizeze în spirit critic 
șl autocritic activitatea desfășurată, să tragă toate 
Învățămintele necesare pentru eliminarea neajun
surilor existente și să stabilească un program de 
măsuri în vederea dezvoltării continue a activi
tății cooperației meșteșugărești și asigurării înde
plinirii în mod exemplar a sarcinilor ce îi revin.

îmi exprim convingerea că Uniunea Centrală * 
Cooperativelor Meșteșugărești, uniunile și coope
rativele, toți oamenii muncii din cooperația mește
șugărească, acționînd pentru continua îmbunătă
țire a muncii, vor face totul pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile de mare răspundere ce le-au fost 
Încredințate de partid pentru sporirea contribuției 
acestui sector la dezvoltarea economiei naționale, 
la ridicarea nivelului de trai al populației, înca- 
drîndu-se cu rezultate cit mai bune în activitatea 
generală a întregului nostru popor pentru transpu
nerea în viață a mărețului Program al partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

Cu această convingere, urez succes deplin lucră
rilor congresului !

Vă doresc dumneavoastră și tuturor oamenilor 
muncii din cooperația meșteșugărească noi șl mari 
realizări în activitatea viitoare, multă sănătate și 
fericire I

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, 28 
mai, pe deputatul democrat Jonathan 
Bingham, președintele subcomitetu
lui pentru comerț din Camera Re
prezentanților a Congresului S.U.A., 
care, împreună cu soția, efectuează 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională a 
Marii Adunări Naționale.

La întrevedere au participat Nico
lae Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale, și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui republicii.

A fost de față Harry Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București.

Oaspetele a exprimat mulțumirile 
sale pentru onoarea de a fi primit 
de șeful statului român, pentru po
sibilitatea ce i-a fost oferită de a vi
zita România.

în cadrul întrevederii a fost sub
liniată de ambele părți dorința ca 
relațiile dintre România și Statele 
Unite să se dezvolte în continuare 
pe baza principiilor înscrise în docu
mentele semnate cu ocazia vizitelor 
reciproce la nivelul șefilor de stat al 
celor două țări.

întrevederea s-a desfășurat Într-O 
atmosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu
pentru televiziunea vest-germană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineață, pe Reimar Allerdt, șeful

Biroului permanent la București al 
Televiziunii I-ARD din Republica 
Federală Germania.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite

tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

CU acest prilej, tovarășul Nlcolaa 
Ceaușescu a acordat un interviu.

• întreținerea culturilor
• Urgentarea lucrărilor la noile

0 •

amenajau pentru irigații
• Pregătirile pentru recoltare

IN PAGINA A IV-A

Darea de seamă a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor
Meșteșugărești prezentată în deschiderea lucrărilor congresului

Problemele care privesc desfășu
rarea lucrărilor de Întreținere' a 
culturilor, amenajarea a noi supra
fețe pentru irigații și aplicarea udă
rilor, precum și cele legate de buna 
pregătire a campaniei de recoltare au 
fost analizate pe larg în ședința de 
ieri a comandamentului central. S-a 
recomandat ca experiența bună acu
mulată în campania agricolă de pri
măvară în ce privește organizarea 
muncii, operativitatea In conducerea 
acțiunilor și în rezolvarea probleme
lor curente să fie extinsă și consoli
dată. Aceasta va permite ca atit lu
crările de întreținere a culturilor, cit 
și pregătirea campaniei de recoltare 
a cerealelor păioase să se desfășoară 
in bune condiții.

în aceste zile, obiectivul esențial 
care trebuie să concentreze efortu
rile oamenilor muncii de la sate con
tinuă să fie executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor și, îndeosebi, a 
prășitului, de care depinde în măsură 
hotărîtoare nivelul recoltei din acest 
an. Prașila I la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui s-a încheiat, practic, 
pe întreaga suprafață ; această lu
crare a fost efectuată la porumb p« 
aproape un milion hectare manual 
(46 la sută) și mecanic pe 1 341 000 ha 
(62 la sută). în județele Dolj, Olt, Bo
toșani și Mureș a început prașila a

III-a la sfecla de zahăr. Din analiza 
efectuată1 a rezultat insă că nu pesta 
tot se acționează energic pentru mo
bilizarea întregii forțe de muncă e- 
xistente la sate, pentru respectarea 
programelor și orarelor de lucru sta
bilite de comandamentele locale și 
consiliile populare. Ca urmare, între 
unități agricole, comune și chiar ju
dețe apropiate — care beneficiază de 
aceleași condiții naturale — există 
diferențieri mari în ce privește sta
diul executării lucrărilor agricole. In 
timp ce în cooperativele agricole din 
județul Timiș s-a încheiat prașila a 
doua la floarea-soarelui pe toate te
renurile prevăzute, în județul Arad 
această lucrare s-a executat pe nu
mai 17 1a sută din suprafețe. Aceeași 
lucrare este întîrziată și în coopera
tivele agricole din alte județe. Co
mandamentele comunale au datoria 
să acționeze cu și mai multă energie 
în vederea organizării temeinice a 
muncii la întreținerea culturilor, pu- 
nînd un accent deosebit pe partici
parea la muncă a tuturor locuitori
lor satelor.

în vederea obținerii unor recolte 
mari, cu fiecare an se extind supra
fețele amenajate pentru irigat. Fap
tul că și în acest an în unele zone 
ale țării se simte lipsa apei din sol 
Impune să se lucreze în ritm susținut

Sub semnul ~!
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soarelui...
'„.primăvara se năpustise cu flori și candoare peste 

locuri și peste oameni. Mă aflam — întru mereu o altă 
cunoaștere — in Țara de Sus încărcat de duhul cel de 
necuprins al Măriei-Sale Ștefan Vodă. Plin de mires
mele Moldovei, de aerul pur, din vestita așezare Ar
bore, veche ctitorie a lui Luca Arbore, Portarul Sucevei, 
unde l-am văzut pe aproape octogenarul, cronicarul și 
rapsodul, Toader Hrib, ca și pe pictorul naiv Constan
tin Cotlet, m-am oprit o clipă la bunii și vechii mei 
prieteni — pe care-i cunoșteam doar din via noastră 
corespondență prin intermediul revistei „Albina" — 
elevii de argint din Părhăufi, copii din clasele I—VIII, 
«u sufletul curat ca niște ghiocei in ivirea lor de sub

binat a
Platforma Combinatului metalurgic din Tulcea. Dupâ ce a îndeplinit cu 10 zile mal devreme planul de producție pe primul trimestru al anului, colectivul acestui com- 

înregistrat în continuare bune rezultate în întrecerea din primul an al cincinalului Foto: 8. Cristian
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albul zăpezii. Cind scriu despre școala din satul mai 
sus amintit nu pot să n-am in față școlile și elevii noș
tri din cele patru zări de tară unde, sub soarele de
mocrației socialiste, lumina învățăturii pătrunde peste 
tot, lacătul

Deci sint aici, la Părhăuii. Cu acești elevi de argint 
am stat in bancă, in banca noastră, și am vorbit de 
eite-n lună și in stele. Despre excursii, despre natură, 
despre griu și floarea-soarelui, despre muncă și despre 
învățătură, despre învățători și profesori, despre pă
rinți și patrie, despre steagul tricolor și despre steagul 
roșu, despre frumusețea lumii, despre pace.

Discuțiile noastre se adunau ca o apă limpede rln- 
duindu-se ca pe un vad milenar. Am stat apoi îm
preună în curtea școlii sub cerul înfiorător de al
bastru, Intre arbori și flori, între steagurile care flu
turau frumos în vint și in viitor, am citit poezii, ne-am 
îmbrățișat și zmulgindu-mi o ,lacrimă m-au declarat 
pionier de onoare. Mi-au venit atunci In minte vorbele 
lui Brâncuși — „Cind nu mai sintem copii, sintem 
morți".

Ce frumoși pot să fie anii de școală azi, In România 
socialistă I Clase spațioase, curate ca un pahar de 
cristal. Cărți, pline de semnificații, sint acordate gra
tuit de stat. De la o-i, oi, la alma mater, de la vorba 
lui Lucian Blaga — „Un copil voia să scoată peștele 
din apă să nu se-nece" — la înțelegerea legilor Uni
versului, la entuziasmele unui zbor in Cosmos, la in- 
țelegerea iubirii de oameni. Aici, la Părhăuți, ca și 
pretutindeni in școlile din țară, stă parcă la 1 
spiritul vechilor dascăli : Ion Creangă, Gheorghe — 
zăr, Spiru Haret. Eliade Rădulescu, Goleștii, Părvan, 
lorga, Călinescu și alții. Și noi stăm In banca noastră, 
ascultăm cu evlavie și ne facem planuri de viitor spre 
a fi demni de ei, de timpul nostru inalt.

întunericului sfărîmindu-se definitiv.
I
I
i
i
i
i
i
i

:, ca și I 
pupitru
the La- ’
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Ion BĂNUȚA

meu nu se 
poate ști despre care me
leag e vorba : foarte multe 
au fost trezite la o nouă 
viață. Foarte multe, chema
te la istoria nouă, indus
trială, socialistă a țării cu 
urmat 
un punct
Orașe de talia Zalăului, a 
Tulcei, a Vasluiului, acum 
In urmă a Sloboziei și Ale
xandriei, ca să vorbim nu
mai de capitale de județ, 
erau pină acum cîțiva ani 
mai-nimica din punctul da 
vedere al ponderii 
triale și foarte 
dinamică socială. Pe 
virane s-au așezat 
tril. Industriile au 
pături compacte de 
lație. Aceasta a 
dezvoltarea administrativ- 
urbană, .crearea de locuin
țe, utilități, servicii, cu un 
cuvint, urbanizarea masivă, 
cu efecte In plan material, 
edilitar, cultural. Din ma
sele de oameni venite în 
industrii s-a format un tip 
nou de orășean, cu oare
care tendință de stabiliza
re, cu rîvnă tot mai mare 
de calificare — fiindcă nu 

^se poate altfel. Orașele au

dezvoltări pină la 
asemănătoare.

indus- 
puțin ca 

locuri 
indus- 

atras 
popu- 
impus

devenit nu numai
ci și școli imense, princi
pala preocupare fiind 
pretutindeni integrarea ca
lificată în producție. Mal 
toate procesele educative 
s-au eentrat «pre acest

șantiere, diferențiat, la înaintare. 
Pentru ochiul și urechea 
noului venit aceste lucruri 
sînt sesizabile, dau accen
tul specific al meleagului 
respectiv, U Individuali
zează.

STRATEGIA AȘEZĂRII.
Cu cîțiva ani în urmă l-am 
lăsat jos în vale ; l-am 
regăsit acuma sus pe deal. 
Orașul Slatina și-a schim
bat total centrul de greu
tate, s-a făcut un alt oraș,

tate, vedere largă, per
spectivă. întortocheat cum 
era, strîmtuleț (dar nu râu 
clădit), n-a avut niciodată 
un bulevard. Acum are. 
Cred chiar că are mai 
multe. De unde s-a așezat

Concepții și strategii intr-un meleag

trezit la viată nouă
Reportaj de Paul EVERAC

ritmurile dezvoltării 
ținta cea mai stator- 
a orașelor 
programul

și județe
lor princi-
cadru) ge- 

unanimă, 
oraș și

scop, 
fiind 
nică 
lor, 
pal.

Dacă acesta e 
neral, tendința 
tn schimb fiecare 
județ iși are experiența sa, 
particularitățile și, pină la 
un punct, strategia sa pro
prie, cu care contribuie,

dez-De aceea, descriind 
voltarea Slatinei și a ju
dețului Olt (căci despre ele 
e vorba), mă voi raporta 
la ceea ce in gindirea dez
voltării acestor locuri mi 
s-a părut mai sesizant. La 
urma urmei, gîndirea dă 
pasul și culoarea, previ
ziunile șl prioritățile, con
cepția de ansamblu, accen
tul specific.

s-a mutat. Cam ca la Bala 
Mare. Cu deosebirea că nu 
s-a mutat mai alături (pe 
orizontală), ci mai sus (pe 
verticală). Procedînd așa, 
orașul n-a dislocat cine 
știe ce terenuri construite, 
n-a avut mult de demolat, 
ci pur și simplu a intrat 
printre porumbi, sus pe o 
cornișă, și-a dat spațiaii-

domină orășelul vechi. Do
mină împrejurimile. E, ca 
toate orașele moderne, mo
dern. Merge frumos în sus, 
cu blocurile P+9, cu hote
lul și magazinul universal. 
Dar merge frumos și pe 
orizontală, pe un perime
tru tn evantai, fără să fi 
abandonat cadrul stradal 
al șoselelor existente. To-

tul, sus, e nou, integrat. 
Svelt. Larg.

Dar ce se Intîmplă cu 
orășelul vechi ? Se întîm- 
plă un lucru foarte ciudat. 
Și anume, acum, cînd 
șui nou se profilează 
bust pe deal, orășelul 
vale capătă și el un 
mec. El nu mai 
sarcina urbanistică 
cipală. El e matca, 
tîrg romanțios, cu 
bine legate, strîmbe, 
in spațiu, dar 
simpatice. El e martorul și 
obirșia, dacă vreți, muzeul, 
atestat de 600 de ani, al 
acestei așezări românești. 
El stă pitit în vale și se 
uită spre deal cum orașul 
mare s-a clădit și 
spre el.

Aici apare concepția 
Iilor. Ei nu vor (și 
fac) să pulverizeze orășe- 
lul-matcă. Ei vor să asi
gure celui nou o continua
re modernă prin inima ce
lui vechi, iar restul să-J 
îmbălsămeze In formele 
sale anacronice, mai exact, 
istorice, plombîndu-1, dacă 
e nevoie, tn vechiul stil.

ora- 
ro- 
din 

far- 
poartă 

prin- 
micul 
străzi 

jucate 
curate și

vine

edl- 
bine

(Continuare în pag, a II-a)^y

la amenajarea noilor sisteme de Iri
gații, iar udările să sa facă în mo
mentul stabilit șl cu cantitățile de 
apă prevăzute. în ședința comanda
mentului central s-a apreciat că, în 
ultimul timp, datorită măsurilor or
ganizatorice și tehnice luate pe plan 
central și local, lucrările la noile a- 
menajări pentru irigații au fost in
tensificate. Este necesar să se acțio
neze. în continuare, în vederea ter
minării amenajărilor pe toate supra
fețele prevăzute, astfel încit să se 
poată trece la efectuarea udărilor. 
Lucrările trebuie intensificate mal 
ales în sistemele locale de irigații din 
județele Alba, Bihor, Mehedinți, Satu- 
Mare, Teleorman, Tulcea și altele, 
unde se constată anumite întîrzierl. 
Comandamentele locale au datoria să 
coordoneze mai bine folosirea forței 
de muncă de la sate, astfel încit noile 
amenajări pentru irigații să poată fi 
date grabnic în funcțiune. O atenția 
deosebită trebuie acordată udărilor. 
Din analiza modului in care se des
fășoară acesta lucrări se desprinde 
concluzia că programul săptămînal 
de udări nu se realizează în mod co
respunzător, situație determinată, în
deosebi, de neajunsurile în organi
zarea muncii.

Nu peste multă vreme, cereale!» 
păioase vor da în copt. Tocmai da 
aceea, încă de pe acum trebuie în
cheiate pregătirile pentru recoltare. 
Din datele existente la ministerul de 
resort rezultă că in I.A.S. și S.M.A, 
au fost reparate 81 la sută din com
binele C-12. în stațiunile de meca
nizare din unele județe situate in su
dul țării — Brăila, Buzău, Galați, 
Mehe.dinți, Olt, Teleorman, Tulcea — 
unde lucrările de recoltare a cereale
lor păioase încep mai devreme, au 
rămas de reparat numeroase combi
ne C-12. Comandamentul central a 
stabilit o serie de sarcini ce revin 
diferitelor ministere în ce privește 
livrarea pieselor de schimb și a altor 
materiale, astfel ca lucrările de repa
rații să fie încheiate la timp.

Organele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale și conducerile 
unităților agricole au datoria să ac
ționeze cu răspundere și stăruință 
pentru desfășurarea la timp a lucră
rilor agricole de sezon, să mobili
zeze pe mecanizatori, cooperatori, pe 
toți locuitorii satelor la întreținerea 
culturilor, amenajarea noilor terenuri 
pentru irigații, la pregătirea din vre
me a utilajelor pentru campania de 
recoltare. Cu fiecare zi, lucrările agri
cole se intensifică și, de aceea, pre- 

trebuie să se muncească 
fără preget, în spirit de 
disciplină, toate forțele și 
din comune fiind subordo-

tutindeni 
organizat, 
ordine și 
mijloacele 
nate nemijlocit realizării producțiilor 
agricole prevăzute pentru acest an.

LA ZI ÎN

Utilizarea chibzuită 
a metalului

Cu exigență constructorii 
pun în valoare rezervele 

de creștere a ritmului 
de lucru

IN PAGINA A III-A



PAGINA 2 SCÎNTEIA - sîmbâtâ 29 mai 1976

Ffaptul în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

t

DIVERS
Minutele

Forme variate și interesante ale munții 
ailtural-politite în riadul femeilorL

••

la „Salvare"
Stafia județeană de „Salvare" 

Brăila răspunde, in fiecare lună, 
unui număr de circa 4 500 de so
licitări. Timpul mediu de inter
venție in mediul rural a scăzut 
de la 45 minute (cit era anul tre
cut) la 25 minute in prezent, tn 
orașe, timpul mediu s-a redus la 
numai șapte minute.

Dacă află
cineva...

Reproducem dintr-o scrisoare 
sosită pe adresa rubricii noastre, 
semnată de Mugurița Dormany 
din București :

..De aproape zece ani de zile, 
soțul meu, Ludovic Dormany, 
care a lucrat o vreme ca mun- 
citor-topitor la Baia Mare, a 
plecat de acasă, lăsîndu-mă cu 
doi copii. Aș vrea să afle pe 
această cale că eu sînt munci
toare și m-am zbătut din toate 
puterile să le fac copiilor un 
rost în viață. Băiatul este acum 
student, iar fata, care este 
muncitoare calificată la o în
treprindere din București, s-a 
căsătorit și e la casa ei. Dacă 
află sau știe cineva unde se 
află tatăl lor, e rugat să-l anun
țe că-1 așteptăm".

Vagonul 
hoinar

tn această perioadă de mare efer
vescență politică, activitatea ideolo
gică și cultural-educativă in rindul 
femeilor cunoaște o intensificare con
tinuă. în preocupările Comitetului 
municipal al femeilor din București, 
îndrumat îndeaproape de comitetul 
municipal de partid, un loc din cele 
mai importante îl ocupă activitatea 
de formare a conștiinței socialiste, 
antrenarea tuturor femeilor la solu
ționarea celor mai diverse probleme 
economico-sociale. Comisiile de fe
mei din intreprinderi sint sprijinite 
pentru a mobiliza masele largi de 
muncitoare în întrecerea socialistă 
pentru sporirea producției și produc
tivității muncii, îmbunătățirea orga
nizării locurilor de muncă, gospodă
rirea judicioasă și economisirea ma
teriilor prime și materialelor. îmbu
nătățirea calității produselor. în 
acest scop, se organizează concursuri 
pe meserii, se extinde metoda încre
dințării tinerelor angajate unor co
muniste și altor muncitoare cu expe
riență, se urmărește încadrarea a cit 
mai multe femei la cursurile de ca
lificare și de ridicare a calificării, 
îmbogățirea neîncetată a cunoștințe
lor lor tehnice și economice. Expo
ziția cu noutăți tehnice organizată în 
Capitală a ilustrat, de asemenea, în 
mod grăitor aportul femeilor — din 
industriile ușoară și chimică, de 
exemplu — la dezvoltarea și diver
sificarea gamei produselor.

O deosebită atenție se acordă, în 
același timp, îmbogățirii conținutu
lui muncii educative. Comisiile de 
femei din întreprinderi și instituții 
au organizat, cu o participare largă, 
studiul documentelor adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
precum și dezbateri pe teme majore 
de educație și etică profesională, 
cum sint : să muncim și să trăim în 
chip comunist ; rolul și aportul fe
meilor la realizarea cincinalului ; 
etica muncii ; femeia și profesiu
nea etc.

Urmărind să cuprindă un număr 
cît mai mare de participante în for

mele de pregătire politico-ideologi- 
că, Comitetul municipal al femeilor 
din București depune eforturi con
stante pentru diversificarea activită
ții. deși in această direcție mai sint, 
fără îndoială. încă destule de făcut. 
Se poate aprecia, in acest context, că 
Universitatea populară București și-a 
ciștigat un mare număr de adepte 
tocmai datorită lărgirii ariei tematice 
și îmbunătățirii conținutului progra
melor. La cele 30 de cursuri spe
ciale participă peste 7 500 de femei 
din cartiere, iar la cele 32 de cursuri 
organizate de universitate in intre

de specialitate — profesori, pedagogi, 
psihologi. A crescut și s-a îmbunătă
țit activitatea cercurilor de educație 
socialistă, numărul lor ridicîndu-se la 
127. Expunerile și dezbaterile din 
aceste cercuri au Ioc o dată pe lună 
și sînt însoțite, îndeobște, de proiec
ții de filme și diafilme, de audiții 
muzicale, înregistrări, care facilitea
ză înțelegerea temelor abordate. De 
asemenea, cu sprijinul organizației 
de femei funcționează 25 de centre 
de informare politică pe grupe de 
cartiere.

Educarea in spirit patriotic, cetă

Din experiența Comitetului municipal 
al femeilor din București

prinderi iau parte circa 14 000 de 
femei.

In mod firesc, formarea acelora 
care sint, prin însăși natura lucruri
lor. cele dinții educatoare ale noilor 
generații se înscrie printre preocu
pările de frunte ale comitetului mu
nicipal. Pentru înlăturarea unor de
ficiențe mai vechi și pe temeiul ex
perienței cîștigate de-a lungul anilor 
se pune accentul, mai ales în ultima 
vreme, pe organizarea de lectorate 
tematice, conduse de cadre de spe
cialitate. Cităm dintre acestea : locul 
și rolul familiei în societatea socia
listă.; politica partidului și statului 
pentru întărirea și coeziunea fami
liei ; forța opiniei publice în com
portamentul uman etc. — numărul 
lor ridicîndu-se in momentul de față 
la 37, cu citeva mii de participante. 
Pot fi menționate, de aseme
nea. lectoratele pedagogice or
ganizate în colaborare cu școlile, 
lectoratul pentru mame (organizat de 
comitetul de femei din sectorul 8), 
conferințele, școala părinților, cursul 
de pedagogia familiei, care benefi
ciază de ajutorul a numeroase cadre

țenesc a femeilor, constituie, de ase
menea. un obiectiv principal al co
mitetului municipal, al comitetelor și 
comisiilor de femei, eforturile fiind 
îndreptate cu precădere spre cunoaș
terea trecutului de luptă al parti
dului și poporului, ca și a realiză
rilor construcției socialiste. Se or
ganizează în acest scop vizite la 
muzee, urmate deseori de sondaje pe 
bază de chestionar, intilniri și dis
cuții cu personalități ale vieții po
litice și culturale, cu activiști pe tă- 
rîm social-obștesc, excursii în locuri 
istorice, in zone industriale și car
tiere noi. Un amănunt semnificativ i 
la concursul organizat de comitetul 
municipal — avînd un pronunțat ca
racter istoric-politic — au participat 
50 000 de concurente. în rindul fe
meilor din orașul București se des
fășoară și o interesantă activitate de 
educație materialist-științifică, al că
rei obiectiv este combaterea misti
cismului, a mentalităților retrograde.

— Este neîndoielnic că din no
iembrie 1971 și pînă acum s-au fă
cut pași importanți pe calea educă
rii politice, ideologice și culturale a

femeilor, mai ales datorită strădanii
lor de diversificare și adaptare a for
melor și metodelor folosite, in funcție 
de gradul de pregătire, de nivelul ge
neral al cunoștințelor, de preocupă
rile și vîrsta femeilor cărora ne a- 
dres.ăm — ne-a spus recent tova
rășa Aneta Spornic, președinta 
Comitetului municipal București^ ai 
femeilor. Dar tot atît de adevărat 
este — și acest lucru a fost subli
niat pe bună dreptate cu prilejul 
plenarei în care comitetul nostru a 
analizat modul cum înfăptuim Progra
mul ideologic — că mai există încă și 
destule neajunsuri în activitatea 
noastră. Spre lichidarea acestora ne 
concentrăm toate eforturile, pornind 
de la creșterea exigențelor față de 
pregătirea politico-ideologică a mem
brelor comitetelor municipal și ale 
sectoarelor, ca și a întregului activ 
obștesc al mișcării <je femei din Ca
pitală. Perfecționîndu-ne stilul și me
todele de muncă, vom stărui, cu deo
sebire. asupra unor probleme ca : a- 
sigurarea unui conținut bogat de idei 
tuturor acțiunilor, extinzîndu-le pe 
acelea care vizează educația politico- 
ideologică, moral-cetățenească, mate- 
rialist-științifică și social-pedâgogică; 
antrenarea femeilor la un și mai sus
ținut efort de perfecționare profesio
nală. de completare a studiilor de 
cultură generală; găsirea unor noi și 
interesante căi de formare și edu
care a tinerelor fete din internate 
și căminele muncitorești, a lucrătoa
relor care, prin specificul profesiu
nii, vin în permanent contact cu pu
blicul; lărgirea sistematică a activu
lui. Toate acestea au drept scop dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor de femei, atragerea lor mereu 
mai susținută la activitatea econo
mică și social-politică pentru înfăp
tuirea marilor obiective înscrise tn 
Programul partidului.

Marla BAB OI A.N

A intrat în tradiție 
ea in fiecare an, de 1 
Iunie, Ziua copilului, 
magazinele coopera
ției de cqnsum din în
treaga țară să fie bine 
aprovizionate cu un 
larg sortiment de ca
douri frumoase și uti
le. O mare varietate 
de articole pentru co
pii oferă raioanele cu

îmbrăcăminte și încăl
țăminte : pantalonași, 
bluze, costumașe, ro
chițe, tricotaje, ciorapi, 
ghetuțe, sandale.

Librăriile sătești și 
raioanele specializate 
din magazine oferă 
cărți din colecțiile 
pentru copil și elevi : 
„Prima mea bibliote- 
că", „Traista cu po

vești", „Povești nemu
ritoare" și „Biblioteca 
școlarului", precum și 
stilouri, pixuri, cutii 
cu creioane colorate. 
Tot în magazinele 
cooperativelor de con
sum se găsesc diverse 
jocuri distractive, ju
cării mecanice, păpuși, 
biciclete, trotinete, 
dulciuri.

„Ziua copilului" 
este în fiecare zi

cu

In ziua de 18 aprilie 1976, la 
Întreprinderea de rulmenți Bir- 
lad și-a făcut apariția un vagon 
C.F.R. in care se aflau bare de 
oțel, in greutate de 42 400 kilo
grame. Vagonul cu pricina n-a 
avut nici un fel de act de înso
țire, astfel că, pentru a se stabili 
expeditorul și adresantul, ser
viciul de aprovizionare al între
prinderii birlădene a făcut apel 
la combinatele siderurgice de la 
Hunedoara, Reșița, Galați, Tir- 
goviște... Rină acum nu s-a pri
mit încă nici un răspuns. Nimeni 
nu știe nimic, tn această situa
ție, s-a încheiat un proces-verbal 
de constatare intre reprezentanți 
ai întreprinderii și un delegat 
„neutru", proces-verbal pe care 
se află mențiunea : „Proprietate 
necunoscută". Același lucru s-a 
trecut și in fișa de recepție nr. 
2811, cu precizarea că oțelul din 
vagonul respectiv nu a fost cerut 
de întreprinderea bîrlădeană și 
nici măcar nu e oțel. de... rul- 
menți.

Aveți grijă 
de nepoți...

...dar mai ales invățați-i,
grijă și răbdare, de ce nu este 
bine să se joace cu focul. Pen
tru că iată ce s-a intimplat în 
gospodăria lui Timotei Posa din 
satul Pănade, comuna Sincel. ju
dețul Alba : a izbucnit un incen
diu care a mistuit un grajd, o 

anexă din bîrne, diverse atelaje 
gospodărești,' o căpiță de fin. 
Pagubă de citeva mii de lei. 
După ce s-a stins focul, au în
ceput cercetările. Concluzia lor : 
nepotul gospodarului, un băiețel 
de patru ani, lăsat nesuprave
gheat, a pus mina pe o cutie de 
chibrituri... De unde îndemnul : 
Bunici, nu vă jucați cu educa
ția nepoților, ca să nu se joace 
nici ei cu focul !

Cu si fără vin »
S-a întîmplat pe șoseaua Ga- 

lați-Șivița. Autoturismul I.M.S. 
l-GL-1818, proprietatea Coman
damentului flotei fluviale NA- 
VROM — Galați, se întorcea din 
cursă. A fost oprit de lucrători 
ai serviciului de circulație :

— Actele la control, vă rugăm!
Din acte rezulta că mașina 

transporta o motopompă. Vrind 
să vadă cum arată respec
tiva motopompă, agenții de cir
culație au descoperit in locul ei 
un butoi plin cu vin. Conducă
torul auto, Lucian Hanganu, dă 
explicații

— Știți... m-a rugat cineva... 
pentru o nuntă.

Urmarea : conducătorul auto 
și-a primit cuvenita sancțiune, 
iar vinul n-a mai ajuns la nuntă.

P.S. Din cercetările miliției re
zultă că acel „cineva", care-1 ru
gase pe șofer să ducă vinul la 
o nuntă, se numește Andrei 
Igiescu și e unul din șefii șofe
rului. Cu șoferul am văzut ce 
s-a întimplat. Dar cum rămîne 
cu asemenea șef, care-și bagă 
subalternii la apă 7 La apă, nu 
la vin.

Curajosul 
din Siculeni

După ce întrecuse măsura cu 
băutura, Fodor Antal din comu
na Siculeni, județul Harghita, a 
zărit pe marginea drumului o 
mașină, al cărui șofer se dusese 
să-și cumpere țigări. Făcîndu-și 
curaj, Antal a urcat la volanul 
mașinii 
gîndu-i 
călători 
mașina 
un om ___ ,__
Antal, „șoferul"), trei dintre că
lători au „plonjat" din mers și 
au scăpat teferi. Celorlalți doi li 
s-a făcut inima cit un purice 
cind Antal a accidentat un bici
clist, după care a 
autoturism, avariindu-1. 1 
du-și isprava, s-a dat jos 
volan, a rupt-o la fugă și 
trat în apa Oltului, să se 
rească. S-a răcorit, s-a 
dar... va urma.

și a pornit la drum, bă- 
în sperieți pe cei cinci 
aflați înăuntru. Văzînd 
mergînd în zig-zag, ca 
beat (mai bine zis, ca

izbit și un
Văzin- 

de la 
a in- 
răco- 
trezit.

DIN POȘTA REDACȚIEI

• Fapte • Opinii • Propuneri
contribuția cetă- 
amenajat o casă 
așteptăm să le 

județean — res-

• La Lipovu (Dolj) s_a construit prin 
tonilor un dispensar medical. In patru camere s-a 
de naștere. Totuși, din neexplicale motive — și 
explice organele sanitare de la consiliul popular 
pectiva casă de naștere stă cu ușa ferecată. Nu funcționează 1 do
niță Sfredelea, comuna Lipovu, județul Dolj).

• Contra omizilor defoliatoare, în pădurile ocoa-
lelor Dumitrești. Gugești și Panciu (din cadrul Inspectoratului silvic 
județean Vranceă) s-au executat pentru prima dată stropiri ultra- 
fine cu ajutorul avioanelor utilitare. O suprafață forestieră care cu 
aparatură acționată manual !s-ar fi stropit în circa două-treițsăptă- ■ <-, 
mini, din avioane s-a realizat in numai 719 minute. (Marcu D. * ' 
Iuliu, inginer silvic).

• Știți cîte s-au construit în anii din urmă în 
comuna Roșiile (Vîlcea)? Multe! Eu voi aminti doar de 
căminul cultural, sediile consiliului popular și al C.A.P.-uIui, dispen
sarul medical uman, dispensarul veterinar, poșta, C.E.C.-ul, trei 
magazine ale cooperației de consum, opt localuri de școală, din 
care unul cu 12 săli de clasă ș.a. în cincinalul trecut s-au ridicat 
în această localitate 480 de case noi. Iată chipul nou al unei comune 
vîlcene. (Mihai Pleșa, comuna Roșiile, județul Vilcea).

® Prin anul 1969, la Bîrl°Su' comuna Negrași (Argeș), s-a 
construit un castel de apă și a început montarea conductelor pentru 
alimentarea cu apă potabilă. Lucrarea apoi s-a întrerupt și a rămas 
neisprăvită, iar mulți locuitori din sat iși asigură destul de anevoios 
apa potabilă de trebuință (urmează semnăturile mai multor locui
tori din satul Bîrlogu, județul Argeș).

® La Bîrlad s~a or"anizat 0 interesantă expoziție cu vin- 
zare. cuprinzînd diferite obiecte fabricate de elevi. (B. Lupu, str. 
Fagului nr. 35, Birlad).

• Cu șase zile înainte de termen echipa de lăcătuși 
condusă de Francisc Tomaștec, de la întreprinderea „Oțelul roșu" 
din localitatea cu același nume, a încheiat lucrările de montare 
a două compresoare necesare producției. (Ion Hurtupan, Oțelu 
Roșu, județul Caraș-Severin).

• în cadrul Institutului de c«»cetări și proiectări d» 
la „Electroputere" Craiova s-au obținut realizări importante în di
recția asimilării unor piese și repere din pulberi metalice sinteri- 
zate, cu caracteristici tehnice superioare. Prin mărirea capacității 
atelierului de microproducție (cu suprafață și dotare) în acest an 
se vor realiza piese din pulberi metalice in valoare de circa trei 
ori mai mare decit în anul trecut. (Victor Mitu, întreprinderea 
,,Electroputere“-Craiova).

(Urmare din pag. I)

INVITAȚIE LA MOTELUL 
„MALU"

Printre cele mai îm
bietoare locuri de po
pas ale cooperației de 
consum se numără și 
cel situat pe traseul 
București — Constan
ta, la km 73, chiar la 
intrarea in județul Ia
lomița. Este vorba de 
motelul și campingul 
Malu , —, un, original 
ansamblu arhitectonic 
inspirat din arta popu-■ 
Iară românească. Res
taurantul și terasă (o 
construcție asemănă
toare cu o imensă

claie de stuf, clădită 
pe stilpi și grinzi din 
beton și lemn) asigură 
în permanență servi
rea turiștilor cu o 
gamă variată de pre
parate, din care nu 
lipsesc cele de pescă
rie. La etaj funcțio
nează un salon-brase
rie. Tot aici se oferă 
cazare in camere mo
bilate tn stil popular 
tradițional specific di
feritelor zone ale țării, 
în apropierea restau
rantului se află alte

trei construcții eu 
locuri de cazare și a- 
dăposturi pentru auto
turisme. Lor li se a- 
daugă și cochetele că
suțe în formă de căpițe 
acoperite cu stuf, de 
dimensiuni și forme 
variate. Este un ade
vărat sat de vacantă 
Înconjurat de o bătrî- 
nă pădure de salcîml.

în fotografie : Mo
telul „Malu" al coo
perației de consum din 
Ialomița.

Prima Zi calendaristică a verii este 
consacrată, pe plan internațional, co
piilor. S-ar putea spune că în țara 
noastră ziua copiilor nu este doar la 
1 iunie, ci în fiecare zi, întrucit preo
cuparea societății noastre pentru 
creșterea, educația și sănătatea celor 
mici, este permanentă. Ea se mani
festă, intre altele. în realizarea unui 
număr de la un an la altul mai mare 
de construcții sociale și școlare, ca
pabil să asigure — în toate localități
le — condiții din ce în ce mai bune 
pentru creșterea și educarea tinere
lor vlăstare ale țării. Se alocă în a- 
căst scop, de la bugetul statului, din 
fondurile sociale ale sindicatelor și 
ale organizațiilor cooperatiste sume 
mereu mai mari. Astfel. în actualul 
an școlar, numărul copiilor înscriși 
în cele peste 13 500 de grădinițe se 
ridică la aproximativ 812 000. aproape 
dublu față de anul școlar 1970/1971 ; 
aproape 34 000 de cadre didactice se 
ocupă, cu competență și răbdare, de 
îngrijirea și educarea preșcolarilor. 
Numărul locurilor in creșe a înregis
trat, de asemenea, un spor conside

■ ■■■■■■■■■■ bbbbbbbbbbb

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Eu cred că e foarte bună 
gindirea aceasta, și e con
formă cu o concepție mai 
înaltă : orașele să-și păs
treze și temeinicia veche, 
acolo unde ea e reprezen
tativă pentru o viață ur
bană închegată. .Și la Sla
tina este.

în forma asta, orașul mic 
valorifică pe cel nou, care 
îi face, reciproc, același 
sșrviciu. Slatina nu se to
pește încet in periferii ro
mantice ca Piatra Neamț, 
nici nu apasă din centru 
asupra marginilor, ca Vas
luiul sau Tulcea, ci alătură 
pe două niveluri două o- 
rașe cu o tranziție certă și 
obține din această juxta
punere efecte foarte spec
taculoase.

STRATEGIA DEZVOL
TĂRII INDUSTRIALE. 
Inima care a însuflețit o- 
rașul, dîndu-i singe proas
păt, este uzina de alumi
niu. De aici au decurs 
dezvoltările. Mai întîi s-a 
dezvoltat chiar ea, uzina, 
în proporție de unu la opt. 
în anul înființării, 1965. ea 
dădea 25 000 tone produc
ție, astăzi dă 200 000. iar 
miine va da 250 000 de 
tone, adică de zece ori mai 
mult decit la Început. Dez
voltarea este, în principal, 
fizică. Adică. în locul unei 
hale sint acum opt și vor 
fi zece. Ultimele patru, ca 
și cele viitoare sint de 
construcție românească.

Dar aluminiul la rindul 
său. conform concepției 
normale a dezvoltării, tre
buie prelucrat, laminat in 
profile, transformat in re

pere. Unde ? Păi tot la Sla
tina. la doi pași. Se insta
lează astfel o altă tabrică- 
gigant, cu laminoare uria
șe, în bună parte româ
nești, și cu o producție care 
se apropie valoric de uzina 
furnizoare.

Dar electroliza pentru 
obținerea aluminiului cere 
anozi și catozi. de care de 
altminteri au nevoie și alte 
siderurgii ale noastre. Iată 
că se înființează tot la Sla
tina și o fabrică de produ
se cărbunoase. care să ali
menteze uzina-matcă, că 
furnizeze necesarul natio
nal, eventual să exporte.

Cu mecanicii pe care și 
i-a creat, Slatina, capitală 
de județ agrar, iși poate 
permite să construiască și 
o fabrică de utilaj alimen
tar, furnizor principal de 
mașini in acest domeniu.

Ce facem însă cu feme
ile ? Pentru ele se înfiin
țează o mare fabrică de 
textile, incluzind filatură și 
țesătorie.

Și așa se face că în 11 
ani de la prima șarjă de 
aluminiu acest oraș, care 
cu puținele lui unități de 
industrie locală nu produ
cea mai nimic, dă. numai 
el singur, aproximativ . ju
mătate din întreaga pro
ducție industrială a jude
țului Olt.

Nici orașele în subordine 
n-au stat in loc, ele răs
pund de cealaltă, aproxi
mativ. jumătate. Balșul, 
Caracalul. Corabia. Piatra 
OJt au cunoscut și ele dez
voltări spectaculoase, de 
care ne vom ocupa mai 
tîrziu. Amplasarea unități
lor industriale, care învio

rează orice oraș, s-a făcut, 
cum se vede, foarte judi
cios. iar pentru Slatina 
acest salt este uimitor.

E adevărat că cetatea a- 
luminiului consumă cam 
multă energic, e adevărat, 
de asemenea, că există și o 
impurificare a aerului. Dar 
aceste lucruri constituie 
probleme deschise, preo
cupări active și vor căpăta 
tot mai bune soluționări in 
viitorul apropiat.

din puțurile forate nu de
parte de oraș. S-a asigurat 
in tot orașul nou apa caldă 
la orice oră. S-au introdus 
sisteme de încălzire mo
dernă. Aceste utilități sint 
covîrșitoare, ele saltă din
tr-o dată standardul vieții.

Mai departe. S-au creat 
creșe și cămine suficiente, 
astfel ca toți copiii celor o- 
cupați în industrie să aibă, 
in răstimp, o îngrijire de 
stat.

în față, cu grija ca prin 
strimtarea spațiului să nu 
se piardă respirația orașu
lui, cu considerarea per
spectivei, cu valorificarea 
pantei care dă Slatinei de 
azi o poziție și o înfățișa
re distincte. Dar păstrarea 
pentru mai la urmă a aces
tui obiectiv mi se pare, aci, 
justificată și relevabilă.

STRATEGIA CADRE
LOR. Odată cu extinderea

unde să meargă absorbția 
satului de către oraș. Aici, 
cei de la Slatina au o con
cepție (pe care am mai in- 
tîlnit-o și in alte cîteva ju
dețe), să zicem, interesantă. 
Concepția este să se lase 
deschis ritmul zilnic, pen
dularea între sat și oraș la 
acei muncitori care au gos
podărie la tară și care ast
fel, prin familia lor. rămîn 
productivi și in rang agri
col, grevează deci mai pu-

Intr-un meleag trezit la viață nouă
STRATEGIA DEZVOL

TĂRII ORAȘULUI. Ca a- 
ceastă industrie să meargă, 
ca specialiștii, oamenii 
de înaltă calificare să 
vină și să rămină e ne
voie nu numai de entu
ziasm, dar și de condiții de 
trai acceptabile. Condiții de 
locuință și de trai potrivite 
cu vremea trebuie asigu
rate și celor necalificați, ce 
vin îndeobște de la țară să 
înceapă un alt fel de viață, 
să deprindă o meserie.

în acest sens s-au orien
tat edilii Slatinei. Ei au lă
sat pentru mai tirziu cen
tru) civic, palatul politico- 
administrativ si ambiția 
lor a tost să asigure popu
lației muncitoare (care la 
rindul ei asigură producția 
orașului și județului) con
diții moderne, civilizate, de 
trai.

Se oare că au reușit. S-a 
făcut o masivă canalizare. 
S-a adus apă suficientă

Magazinul central are, 
singur, o suprafață de ex
punere echivalentă cu tota
lul fostului orășel. E utilat 
bine. Cu mai multă acu
ratețe și serviabilitate s-ar 
putea numi modern.

Hotelul e nou, cocheta Am 
stat in el. E confortabil, 
deși in loc de băi s-au pre
văzut dușuri.

Zilele acestea s-a dat in 
folosință Casa de cultură 
a sindicatelor, mare, in
teresantă. bine amplasată.

Abia acum — și asta e o 
trăsătură particulară — se 
pune chestiunea palatului 
administrativ, a pieței cen
trale, adică a întregirii și 
desăvirșirii urbanistice a < - 
rașului. care, în liniile lui 
mari, există. Fără îndoia'ă 
in mijlocul unui oraș creat, 
problema aceasta nu va fi 
ușoară. Amplasarea. di
mensiunile vor trebui luate 
in seamă in raport cu 
ce e in stingă, in dreapta.

orașului s-a extins, cum 
era normal, și populația sa, 
care s-a urcat vertiginos de 
la 27 000 în 1968 la peste 
50 000 locuitori astăzi, adi
că practic s-ă dublat In 
opt ani. (în 1965, la prima 
șarjă de , aluminiu, erau 
numai 16 000 locuitori).

Ca peste tot, translația 
masivă s-a făcut de la țară 
la oraș, au venit la fabrici 
in majoritate țărani. Ca 
peste tot, au existat pro
bleme de acomodare, de 
părăsire a unui orizont, a 
unei lumi, in favoarea al
teia, necunoscute. Țăranul 
din Olt e foarte etnic, 
foarte legat de pămînt. de 
iarbă, de frunză, de valo
rile tradiționale, de aceea 
la el translația aceasta nu 
s-a făcut foarte ușor. To
tuși fabricile și uzinele sint 
actualmente la parametri 
buni, iar crizele de com
portament. destul de rare.

Se pune chestiunea pină

țin piața orașului și sînt ei 
înșiși stimulați de existența 
unei gospodării tradiționa
le, căreia ii adaugă, prin 
contactul cu orașul, ele
mente noi de civilizație ; 
în fine, asigură astfel per
sistența satului ca o vatră 
istorică de neclintit, ba o și 
ridică, imbogățind-o cu o- 
rizontul lor muncitoresc, 
calificat. Este în această 
concepție un anumit res
pect al trăiniciei țărănești, 
pe care am întîlnit-o și in 
Argeș, cu partea ei de tra
diție. de înfocată legătură 
cu glia, de unde răsar bo
gate valori etnografice și 
folclorice. Și în Olt aceste 
valori pîlpîie pe dedesubtul 
realizărilor industriale, con
stituie aproape o substruc- 
tură a creației moderne.

Dacă navetismul este deci 
tolerabil ca osmoză organi
că între sat si oraș, celă
lalt, al funcționarului sau

rabil : de la circa 30 000 — în 430 de 
creșe, cite funcționau în 1970 — la 
peste 73 000 — în 765 de creșe, la 
sfîrșitul anului trecut. Și capacitatea 
leagănelor a crescut, avînd acum 
peste 9 500 de locuri.

în acest an. urmărindu-se cu con
secvență realizarea prevederilor âc- 
tualului cincinal, se vor construi 
creșe și grădinițe cu încă aproxima
tiv 44 000 de locuri.

Pentru întreținerea și educarea 
copiilor în așezămintele preșcolare, 
în școli de diferite grade, statul chel
tuiește sume importante. Pentru fie
care copil internat în creșă se alocă
— anual — 6 236 lei ; in grădiniță — 
1 730 lei ; în invățămintul primar- 
gimnazial — peste 1 730 lei ; în liceu
— peste 3 460 lei. La aceste sume se 
cuvine adăugată și alocația de stat 
pentru copii, care, față de 1970, este, 
In medie, cu 36 la sută mai mare.

De sănătatea celor mici se ocupă 
o întreagă rețea de dispensare și po
liclinici, de secții și spitale. Cele mal 
multe edificii sanitare sint noi, mo
derne, dotate cu utilajele și mate
rialele necesare unei asistențe medi
cale corespunzătoare exigențelor ac
tuale. Practic, din clipa venirii pe 
lume, noul născut se află, pină In 
pragul adolescenței, în grija și su
pravegherea calificată a peste două 
mii de medici pediatri și a zeci de 
mii de asistente și surori de specia
litate.

Iată doar cîteva din dovezile ea 
stau la indemîna oricui pentru a se 
convinge că, în țara noastră, ziua co
pilului este, Intr-adevăr, in fiecare zl. 
Totuși, 1 iunie este o zi deosebită 
pentru copii, marcată de numeroase 
manifestări specifice : vor avea loe 
serbări date de copii pentru copii, 
concursuri etc. Amintim, pentru cel 
interesați, că la magazinul „Romar- 
ta copiilor", din Capitală în ziua de 
30 mai, la ora 10 dimineața, se va 
anunța cine sînt cîștigătorii premii
lor la concursul de desene „Tara mea 
cu ochi frumoși" ; micii cumpărători 
vor putea asista și la o paradă a mo
dei pentru copii. în multe alte locuri 
din țară se fac pregătiri pentru tra
diționalele concursuri sportive, de în- 
deminare. de desene, care, alături da 
binemeritatele dulciuri și flori, vor 
da acestei zile fastul cuvenit,

Rodica ȘERBAN
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intelectualului așezat de 
formă la țară, nu e privit 
cu nici o simpatie, dimpo
trivă. S-a dovedit de alt
minteri că acolo unde ca
drele de specialiști sint mai 
puțin fluctuante rezulta
tele sînt net superioare. în 
această privință C.A.P.-ul 
din Stoicănești are o ex
periență proprie. Președin
tele său. D. Tudose, Erou 
al Muncii Socialiste, a pus 
din vreme ochii pe copiii 
cei mai dezghețați, i-a tri
mis Ia școli, i-a urmărit, 
i-a sprijinit și, în cele din 
urmă, i-a „recuperat" in co
muna lor de baștină. Acești 
tehnicieni și specialiști, de
votați cu trup și suflet lo
cului de unde au plecat, și 
unde s-au întors, asigură 
marile producții ale acestei 
gospodării, care are astăzi 
pe 3 500 de hectare o a- 
vere de peste 60 milioane 
lei. Dar cheia stabilității 
lor, a cadrelor, o dă stabi
litatea președintelui, a con
ducerii C.A.P.-ului. Cadre
le hotărăsc totul. Acolo 
unde președinții se schim
bă la un- an, la doi, la trei, 
adică în perioada cînd abia 
se familiarizează cu proble
mele de conducere, acolo 
la un pămînt asemănător și 
la culturi și mijloace ase
mănătoare, rezultatele sînt 
mult mai slabe. Las la o 
parte și faptul că cei ce 
știu precaritatea poziției 
lor nu judecă în perspec
tivă, ci se grăbesc să valo
rifice urgent, nu totdeauna 
in folosul obștesc, răgazul 
ce-1 au.

— Elementul care vine

de la țară e apt pentru 
orice fel de muncă, e capa
bil de învățătură și califi
care pînă la cele mai înalte 
specialități. Concepția lui 
de viață. în schimb — îmi 
spunea un tovarăș din con
ducerea județului — nu e- 
voluează în același ritm. 
Noi l-am vrea mai preten
țios pe acest om, am dori 
să ceară mai mult de la 
viață, de la viața nouă, să 
nu se limiteze Ia confor
turi, să nu se închidă în 
Cîteva satisfacții mărunte.

Iată o concepție intere
santă, progresistă.

Să profităm de îndemnul 
de a fi mai pretențioși și 
să spunem că și la Slatina, 
ca și in alte părți, o grijă 
deosebită trebuie acordată 
serviciilor publice, compor
tamentului, stilului. Orașul, 
pentru noul venit, este nu
mai o emblemă, un sistem 
de construcții, un semn ar
hitectonic. El începe să sa 
prezinte de la primul lu
crător din comerț, recepțîo- 
ner de hotel, ospătar, coa
for, funcționar etc. Aceștia 
toți îi dau adevărata mo
dernitate. Un oraș grijuliu 
de înfățișarea sa nu va ne
glija nici acest aspect și 
așa cum se ocupă cu sir- 
guință de abilitarea tehni
că, se vă ocupa și de abi
litarea în rangul serviciilor 
imediate la parametrii înal
tei uțbanități.

Opera de așezare în cul
tură a Slatinei, strategia el 
social-culturală modernă • 
abia la început. Ea va me
rita cindva o discuție a» 
parte.
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UTILIZAREA CHIBZUITĂ A METALULUI
Cum gospodăriți metalul ? Iată tema anchetei noastre la cunoscuta 

întreprindere de. tractoare din Brașov. După cum se știe, la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae Cțaușescu. 
refcrindu-se Ia această problemă, sublinia că în folosirea metalului 
trebuie să ajungem la parametri economici comparabili cu cei mai 
avansați pe plan mondial. Este o sarcină mobilizatoare, subliniată in 
repetate rinduri de conducerea partidului, de înfăptuirea căreia de
pinde, in bună măsură. însăși atingerea unor inalți indici de efi
ciență in unitățile constructoare de mașini. Desigur, direcțiile de ac
țiune sint diferite. în esență ele vizează ca o cantitate cit mai mare 
din metalul introdus în fabricație să se regăsească in produse finite, 
de inalt nivel tehnic.

Dar să ne oprim, mai intîi. asupra 
unor date care reflectă sintetic cite- 
va din realizările colectivului de la 
Întreprinderea de tractoare.

— Pentru constructorii de trac
toare există. în general, pe plan mon
dial, acceptat ca indicator expresiv, 
care reflectă gradul de valorificare a 
metalului, consumul de metal pe un 
cal putere —? ne. spune tovarășul 
Ioan Frincu. Inginer-șef. Sînt astăzi 
firme, cu prestigiu în lume in pro
ducția de tractoare, care consumă in 
medie între 40—45 kg metal/CP la 
tractoarele pe roți, și 95—120 kg me
tal/CP la tractoarele pe șenile.

— Cît privește întreprinderea de 
tractoare din Brașov, ce performanțe 
»-au obținut ?

— în ultimii zece ani consumul de 
metal pe CP, la tractoarele pe roți, 
a scăzut cu aproximativ 20 de kg/C’P; 
la tractoarele pe șenile scăderea este 
și mai substanțială — de. 50 de kg/CP.

îl ascultăm, în continuare, pe in- 
ginerul-șef. care, cu ochii ațintiți pe 
rigla de calcul, ne oferă alte și alte 
cifre, toate susținînd una și aceeași 
concluzie : aici, la întreprinderea de 
tractoare, comuniștii, intregul colec
tiv, sub conducerea organizației de 
partid, acționează ferm pentru înde
plinirea unei importante sarcini tra
sate de conducerea partidului — va
lorificarea superioară a metalului. 
Și cu rezultatele obținute, îndeosebi 
in ultimii ani. se pot mindrt cu în
dreptățire. Judecind după nivelul 
consumului de metal pe CP la care 
s-a ajuns, se poate aprecia că ulti
mele tipuri de tractoare de la Bra
șov se situează la nivelul celor mai 
bune performanțe existente la ora 
actuală in lume.

în medie, pe zi — ne spune to
varășul C. Toader, secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii — 
unitatea noastră consumă circa 700 
de tone de metal. Este, desigur, o 
cantitate apreciabilă, cu o valoare 
impresionantă. Tocmai această cifră 
am căutat s-o folosim ca un element 
important in munca politico-educa- 
tivă. Prin stația de radioamplificare, 
prin gazetele de perete din secții, 
prin panouri și lozinci, am căutat să 
antrenăm comuniștii, întregul colec
tiv la acțiunile care vizează, deopo
trivă. modernizarea produselor, per
fecționarea tehnologiilor de fabri
cație și înlăturarea unor surse de ri
sipă. Cu un singur procent dacă re
ducem consumul de metal, putem ob
ține, la nivelul unui an, o economie 
de circa 2 000 tone. Tocmai de aceea,

am considerat că la bătălia de zi cu 
zi pentru reducerea consumului de 
metal trebuie să participe toți lucră
torii din întreprinderea noastră, de

concrete pentru perfecționarea teh
nologiilor. Bunăoară, numai prin tre
cerea la formarea pe linii automate, 
prin perfecționarea tehnologiilor de 
turnare și forjare se reduce consu
mul de metal. - ia nivelul unui an, cu 
circa 1 000 de tone.

VALORIFICAREA DEȘEURILOR, 
în urmă cu cițiva ani. colectivul 
întreprinderii a hotărit să ntr scoată 
pe poarta unității nici un kilo
gram de ^deșeuri. Și, treptat, trep
tat. prin acțiuni gospodărești, în care 
aii fost antrenați toți muncitorii, din 
toate secțiile întreprinderii, s-a ajuns 
să se revalorifice, in producție deșeu- 
rile rezultate din procesul de fabri-

Practici șl rezultate remarcabile 
la întreprinderea de tractoare 

din Brașov

la muncitori la maiștri și pînă la cel 
care lucrează in sectorul de concep
ție. Economisirea metalului a deve
nit astfel o preocupare permanentă 
și cuprinzătoare, o problemă de con
știință pentru intregul nostru co
lectiv.

Iată și cîteva detalii privind prin
cipalele direcții in care acționează 
colectivul brașovean pentru reducerea 
consumului de metai.

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI. 
Cele spus'e de inginerul Ion Iliescu, 
șeful compartimentului de proiectări, 
nu mai necesită comentarii : „în 
munca de concepție a tractoarelor lu
crăm fără întrerupere. Orice pauză in 
acest domeniu ar putea să aibă efec
te negative atit. asupra competitivi
tății. cit și a eficienței. Iată de ce, 
paralel cu realizarea de noi tipuri de 
tractoare, cu performanțe superioare 
— cum ar fi, de exemplu, recentele 
premiere : tractoarele de 80 și 180 
CP — ne ocupăm și de modernizarea 
continuă a tractoarelor aflate in fa
bricație, prin reproiectarea unor re
pere și subansamble. Sistematic ur
mărim comportarea lor în exploata
re și operăm perfecționările necesare. 
Așa am ajuns ca la unele tipuri de 
tractoare aflate în fabricație să le 
reducem greutatea cu cîteva Zeci de 
kilograme de metal. în sfirșit. mai 
amintesc că in tot mai mare măsu
ră am trecut la folosirea unor înlo
cuitori ai metalului și a unor oțeluri 
de mai mare rezistentă".

APLICAREA TEHNOLOGIILOR 
AVANSATE. Indiscutabil, efectele 
modernizării tractoarelor asupra re
ducerii consumului de metal sînt 
mari, dar cele mai spectaculoase 
rezultate in acest domeniu se ob
țin prin aplicarea tehnologiilor avan
sate. Și nu întîmplător, aceste tehno
logii au fost 
prioritate, in 
nind de la 
situației de 
nătorii și forjă, s-au stabilit măsuri

cație : șpan. bavuri. sîrme de amba
laje, capete de tablă ș.a. De Ia mais
trul Emil lonescu, șeful atelierului 
de debitări, aflăm cîteva detalii in 
legătură cu asemenea acțiuni gospo
dărești. Așa. de pildă, șpanul este 
adunat ,cu grijă de la fiecare mașină 
prelucrătoare, este sfărîmat și bri
chetat. după care este retopit în cup
toarele de oțel. La fel se procedează 
și cu celelalte deșeuri. Numai în cin
cinalul trecut au fost valorificate, în 
întreprindere, circa 130 000 tone de 
deșeuri, iar în acest an s-au valori
ficat circa 10 000 de tone.

Ne-am oprit, desigur, numai asupra

cîtorva din principalele acțiuni între- 
firinse de prestigiosul colectiv de la 
ntreprinderea de tractoare din Bra

șov in direcția reducerii consumului 
de metal. Unele rezultate finale 
le-am amintit la început. Altele ne-au 
fost prezentate, în încheierea anche
tei noastre, de tovarășul Boris Stra- 
ton, responsabil cu urmărirea con
sumului de metal : „Numai anul 
trecut. în întreprinderea noastră s-a 
obținut o reducere a consumului de 
metal, comparativ cu anul precedent, 
cu 3 622 tone, față de 
era prevăzut in plan, 
trimestru din acest an 
economie suplimentară 
de plap, de aproape 100 tone.
iată și un calcul mai sugestiv : dacă, 
prin absurd, am fi menținut neschim
bate normele de consum de metal 
existente în 1971. pentru realizarea 
producției din acest an întreprinde
rea noastră ar avea nevoie de 10 000 
de tone metal mai mult decît este in 
prezent planificat. Cu toate acestea, 
sintcm încă departe de a putea spu
ne că am atins limita maximă a po
sibilităților in ceea ce privește redu
cerea consumului de metal. Mai mult, 
aș putea spune că. practic. în fiecare 
sector de fabricație mai avem rezer
ve importante, care vor fi cit mai 
curînd valorificate în folosul pro
ducției".

...O concluzie la care subscriem în
tru totul, cu convingerea că în cu- 
rind. prin preocuparea gospodăreas
că stăruitoare a întregului. colectiv, 
se vor înregistra noi succese de pres
tigiu în acest domeniu.

3 500 tone, cit 
Iar în primul 
am obținut o 
de metal, față 

Dar

Nlcolae MOCANU 
Viorel SAEAGEAN

întreprinderea „Tehnoton’-lașl: in hala de fabricație a aparatelor de radio

Și-au suplimentat
angajamentele

Cooperativa „TRICOTEXTIL" din 
Capitală și-"a realizat angajamentul 
asumat Ia începutul acestui an in 
chemarea la întrecerea socialistă 
adresată cooperativelor din Uniunea 
cooperativelor meșteșugărești, con
fecții, 
triale 
plan

>lei și
120 000 1 
rezervele 
lectivul 
plimentat
1 000 000 Iei la valoarea producției- 
marfă și 300 000 lei valută la export.

încălțăminte, prestări neindus- 
București, realizînd peste 
producție-marfă de 1 400 000 

un export suplimentar de 
lei ' valută. Reanalizindu-și' 

de care dispune, 
cooperativei și-a 
angajamentul anual

o

co-
su-
cu

NOI REGLEMENTĂRI PRIVIND

Carnetul de muncă
Unificarea ți perfecționarea reglementărilor carnetului de muncă 

astfel incit să li se asigure angajaților exercitarea deplină a dreptu
rilor printr-un sistem de evidență complet, simplu și eficient, s-a 
realizat prin adoptarea de către Consiliul de Stat a recentului De
cret privind carnetul de muncă, publicat în Buletinul oficial nr. 37/1978. 
Despre conținutul și finalitatea acestui important act normativ, tovarășul 
Mircea TOMULESCU, consilier juridic șef in Ministerul Muncii, 
ne-a declarat :

și sînt promovate, cu 
sectoarele calde. Por- 
o analiză atentă a 
fapt existente in tur-

O nouâ șarja la Combinatul siderurgic din Galați

Creșterea animalelor In gospodă
riile populației constituie o impor
tantă rezervă de sporire a producției 
de came și lapte. La Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 
octombrie 1975. in Care s-a analizat 
problema aprovizionării populației 
cu mărfuri de consum, s-a sub
liniat necesitatea ca in fiecare gos
podărie din comune, inclusiv ale 
muncitorilor care trăiesc la sate, să 
se crească cel puțin doi porci, din care 
unul pentru a fi contractat cu statul. 
Aceasta va îmbunătăți aprovizio
narea proprie a cetățenilor respec
tivi, va duce la creșterea veniturilor 
lor, contribuind totodată la sporirea 
fondului de stat, la îmbunătățirea 
aprovizionării generale a populației. 
Pe baza indicațiilor date de condu
cerea partidului, consiliile populare 
și cooperația de consum au desfă
șurat ample acțiuni avind ca scop 
creșterea unui număr sporit de 
porci in gospodăriile populației, asi- 
gurindu-se purceii necesari., furaje 
etc. în această privință, in diferite 
comune și orașe s-a acumulat o ex
periență valoroasă, la care ne vom 
referi in rindurile care urmează.

în comuna Coșești, județul Argeș, 
cele 1 940 de familii cresc aproape 
2 000 de bovine, precum și un mare 
număr de porci, oi și păsări. Cres
cătorii de animale din această loca
litate. situată la poalele muntelui, 
beneficiază de sprijin și îndru
mare competentă din partea consi
liului popular comunal. Din iniția
tiva primăriei comunale, în fiecare 
an se întreprind acțiuni de masă 
pentru curățirea pajiștilor de mără
cini și cioate, nivelarea terenului de 
mușuroaie etc., se administrează 
îngrășăminte chimice și naturale. în 
felul acesta nu numai că s-au asi
gurat furajele necesare, ci s-a creat 
și un excedent de peste 200 tone, 
care a fost valorificat prin cooperația 
de consum din comună. Cunoscind bine 
avantajele pe care le oferă statul, 
locuitorii comunei Coșești au con

tractat pentru acest an 443 bovi
ne față de 326 capete cit se stabi
lise inițial, precum și 240 porci față 
de . 160 cit era prevăzut. Pină acum, 
locuitorii comunei au livrat 23 bo
vine adulte și 122 capete tineret 
taurin, precum și 80 porci și 
un însemnat număr de oi. Pla
nul de contractări a fost realizat și

INVESTIȚII
Cu exigență, constructorii pun in valoare

rezervele de creștere a ritmului de lucru
Dezvoltarea și extinderea între

prinderii mecanice navale din Con
stanța in actualul cincinal este string 
legată de amploarea programului 
privind creșterea producției de nave 
românești de mare tonaj. în noile 
sectoare productive ale întreprin
derii vor fi realizate un număr mare 
de repere și subansamble necesare, 
cu prioritate, dotării mineralierelor 
de 55 000 tdw. Pe baza noilor inves
tiții va crește substanțial capacitatea 
de producție 
cind trecerea 
rindul, celor 
zori din acest

Două argumente pledează cu 
temeinicie pentru punerea cit mai 
rapidă în funcțiune a capacităților 
prevăzute in prima etapă de dez
voltare a întreprinderii. Primul : 
simultaneitatea dintre realizarea a- 
cestei investiții și. îndeplinirea sar
cinilor de , inaltă răspundere încre
dințate constructorilor de nave ma
ritime de mare tonaj. Al doilea : 
condițiile complexe, uneori chiar 
dificile, in care se execută atit lu
crările de construcții și montaj pe 
acest șantier, cit și producția pro- 
priu-zisâ a unității constănțene. Care 
este deci perspectiva intrării grab
nice in exploatare a capacităților și 
instalațiilor prevăzute pentru 
cest an ?

De la început trebuie spus 
forja, unul din sectoarcle-cheie 
întreprinderii, a fost integral 
cutată și predată 
avans. Prioritatea 
capacități productive este pe deplin 
justificată : ea vine să satisfacă una 
din cerințele importante ale organi
zării mai raționale a fluxului teh
nologic in întreprinderea' constăn- 
țeană. Și este un merit al lucrători
lor de la Trustul de construcții in
dustriale din Constanta că și-au or
ganizat întreaga , lor muncă în deplin 
acord cu exigențele impuse de rea
lizarea urgentă a forjei.

Acum toate forțele sint concentra
te la' construcția halei de mecano- 
sudură, stației de compresoare și 
conexiuni. Evoluția lucrărilor la a-

a întreprinderii, mar- 
colectivului de aici in 
mai importanți .furni- 
domeniu.

i că 
ale 

exe- 
beneficiarului in 
acordată acestei

ea un mijloc sigur de a-și spori 
veniturile.

O bună experiență are primăria 
orașului Rimnicu-Sărat. județul Bu
zău. in amenajarea crescătoriei de 
porcine, de tip gospodăresc, acțiune 
sprijinită substanțial de cetățeni și 
deputați. „Intr-un loc periferic — ne 
spunea Constantin Dinu, primarul

ceste capacități se află intr-un mo
ment hotăritor.

— Respectarea termenului de pu
nere in funcțiune — ne-a spus Ni- 
colae Georgescu, directorul unității 
beneficiare — depinde inainte de 
toate de menținerea cu strictețe a 
ritmului susținut de lucru atins de 
constructor in ultimele săptămini. 
Principalele probleme legate de exe
cuția aofestei investiții — proiecte, u- 
tilaje tehnologice, materiale de con
strucții — sint, practic, rezolvate și 
lucrul cel mai important ■ in aceste 
zile îl constituie concentrarea inten-

Pe șantierul 
de Ia întreprinderea 

mecanică navală 
din Constanța

să a constructorilor și montorilor la 
toate locurile de muncă.

Cum răspund constructorii acestui 
deziderat ? Iată ..filmul" unei zile 
obișnuite de lucru pe șantier. în 
hala de mecano-sudură se muncește 
energic, cu spor : la execuția căilor 
podurilor rulante — echipa lui Ni-. 
colae Nenciu ; la montarea lumina
toarelor — echipa lui Gheorghe Dră- 
ghici ; la fundațiile unor utilaje — 
fierar-betonișții din echipa condusă 
de Ion Roibub Reține atenția, chiar 
de la prima vedere, spiritul de ordi
ne și disciplină în muncă de care 
fiecare om dă dovadă in îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin. Prezența 
permanentă a maiștrilor și șefilor de 
echipă in mijlocul constructorilor a- 
sigură rezolvarea „pe loc" a tuturor 
problemelor ce se ivesc intr-un mo
ment sau altul. Rezultatele concrete? 
La multe din graficele stabilite pen
tru ultima săptămină prevederile au 
fost substanțial depășite.

Despre măsurile întreprinse tn 
scopul accelerării ritmului lucrărilor 
discutăm cu inginerul Vasile Bizgan, 
șef de lot.

— Pentru fiecare lucrare care con
diționează reușita punerii în func
țiune au fost stabilite programe de 
lucru precise pe zile, oameni și uti
lajele de execuție necesare. Urmărirea 
realizării lor integrale se face tot zil
nic, cînd. in funcție de necesități, dis
punem suplimentarea efectivelor la 
cele mai solicitate puncte de lucru 
sau adoptăm alte măsuri.

— Au ‘ 
măsuri ?

— Da., 
Introdus 
pentru terminarea ei in scurt timp. 
De asefîieneas Hrt ultima visăme,. nu
mărul muncitorilor a fost suplimen
tat cu sudori, lăcătuși, mozaicari 
ș.a. Analizăm, acum, situația utilaje
lor de execuție, cu scopul de a asi
gura exploatarea lor cu randament 
superior.

Tot de la șeful de lot am aflat că 
la ora actuală se definitivează o nouă 
soluție, mai rapidă, de execuție pen
tru închiderea completă a halei, lu
crare ce va fi făcută în avans.

Este cert că. după modul respon
sabil în care constructorii iși orga
nizează munca și acționează, terme
nul de punere in funcțiune va fi res
pectat. Cu condiția ca fiecare zi să 
fie prețuită și utilizată la maximum, 
iar puținele probleme aflate încă in 
suspensie să-și găsească o urgentă 
soluționare. Ne referim atit la pro
curarea integrală a cantităților de 
geamuri armate pentru luminatoare, 
de traverse de stejar pentru căile de 
rulare și de construcții metalice, cit 
și la îmbunătățirea conlucrării între 
antreprenorul general și subantre- 
prize, în sensul deschiderii imediate 
a fronturilor de lucru pentru izola
tori și montori. Aceste probleme tre
buie să-și găsească o grabnică rezol
vare, pentru ca. prin eforturile co
mune ale tuturor celor care lucrează 
pe acest șantier, avansurile ciștigate 
pină acum in execuția diferiteior 
lucrări să fie consolidate, prin noi 
realizări, iar noua capacitate să intre 
in

fost necesare asemenea
La stația de conexiuni am 
lucrul in două schimburi

producție la data planificată.
Cristian ANTONESCU 
Dan CONSTANTIN

padocuri, rețea de alimentare cu apă 
și altele".

Cele trei adăposturi pentru ani
male. cu anexele necesare, au fost 
construite intr-un timp-record. La 
capătul fiecărui adăpost s-au ame
najat mici'magazii pentru furaje. Un 
adăpost a fost compartimentat în 7 
boxe pentru a servi ca maternitate

Este necesar și posibil să creștem 
mai multe animale in gospodăriile 

sătești și in mici amenajări 
DOUĂ EXEMPLE CONVINGĂTOARE

la celelalte produse : lapte, lînă, ouă 
și aitele. Din practica de pînă acum 
In ce privește contractarea și livra
rea animalelor, consiliul popular co
munal a ajuns la concluzia că în 
timp ce toamna centrele de preluare 
sint toarte solicitate, in restul anu
lui se livrează un număr mai mic 
de animale. Pentru a se asigura li
vrarea ritmică a animalelor, consi
liul popular comunal a inițiat con
tractarea. încă de pe acum, a anima
lelor și produselor animaliere pen
tru anul 1977. astfel incit livrările 
să inceapă din primele luni ale anu
lui viitor. Se prevede ca. in viitor, să 
se încheie contracte pe 3—4 și chiar 
pe 5 ani. Gospodarii comunei au îm
brățișat această inițiativă, văzind in

orașului — existau cîteva construc
ții vechi, dărăpănate, improprii ori
cărei utilizări, datorită uzurii avan
sate. Stătuindu-ne cu cetățenii des
pre gospodărirea orașului, am ajuns 
la concluzia că aici, folosind mate
rialele rezultate din demolări, putem 
amenaja, fără multe eforturi, o cres
cătorie de porci. Terenul din jur, 
circa un hectar si jumătate, lucrat 
și fertilizat, putea produce un volum 
important de furaje. Cu acest plan- 
cadru. pe la sfitșitul lumi februarie 
a.c., s-a pornit la treabă. Numeroși 
cetățeni — muncitori din unitățile 
.industriale și lucrătorii cooperației 
meșteșugărești — au muncit in ore
le libere la amenajarea celor de tre
buință unei crescătorii : căi de acce»,

de scroafe. Cele 30 scrofițe, precum 
și cei 70 purcei la ingrășat, care 
compun inventarul crescătoriei gos
podărești a Consiliului popular a) 
orașului Rimnicu-Sărat. au fost 
procurați din cooperativele agricole 
din zonă, care au dobindit o expe
riență bună in creșterea animalelor 
și dispuneau ‘de material biologic de 
bună calitate. O parte din furajele 
necesare efectivului crescătoriei se 
va obține Drin cultivarea unor tere
nuri aflate în marginea orașului, 
care, pină In această primăvară, 
rămîneau nefolosite. Suprafețele res
pective. insumind 10 hectare, au fost 
curățate, nivelate. împrospătate cu 
pămint dislocat de la noile con
strucții și fertilizate cu ingrășăminta

naturale și chimice. Astfel, cele 10 
hectare au fost insămințate cu po
rumb și, intercalat, se cultivă do
vleac și sfeclă furajeră. în jurul 
crescătoriei, pe suprafața lucrată 
corespunzător normelor agrotehnice, 
se cultivă lucerna pentru masă ver
de. O importantă sursă de hrană a 
efectivului o constituie și resturile 
de alimente rezultate de la cantinele 
și unitățile de alimentație publică 
din oraș. încă din primele zile după 
popularea crescătoriei a început să 
funcționeze un sistem de colectare 
care, de. cîtva timp, a fost extins 
și la principalele grupe de blocuri, 
unde, cu concursul locatarilor, sînt 
adunate resturile de alimente care 
pînă acum erau aruncate la gunoi.

în cele două luni de cind funcțio
nează. crescătoria, la cei. 70 de pur
cei s-a inregistrat un spor mediu 
zilnic in greutate intre 400—500 gra
me. Se prevede ca. pină la sfirșitul 
acestui an. crescătoria să livreze 
peste 7 tone carne și circa 300 pur
cei pentru a fi crescuți și îngrășați 
în gospodăriile populației. în aceeași 
perioadă, numărul scrofițelor de re
producție va ajunge la 50. asigurind 
astfel atit nevoile de material bio
logic pentru crescătoria proprie, cît 
și un număr însemnat de purcei ce 
vor fi vînduți cetățenilor. încă in 
acest an va incepe construcția unei 
maternități pe bază de proiect, iar 
actualele spatii vor rămîne in exclu
sivitate pentru crescătorie.

Și în alte comune și orașe din di
ferite județe există o experiență va
loroasă in creșterea și ingrășarea 
animalelor Este necesar ca această 
experiență să fie cunoscută și ex
tinsă. astfel incit în gospodăriile 
populației și în crescătoriile organi
zate de consiliile populare și coope
rația de consum să se crească tot 
mai multe animale.

Fîorea CEAUȘESCU 
Mihai BĂZU

AT-. -

— Rolul și importanta carnetului 
de muncă au fost pe deplin confir
mate in perioada care a trecut de la 
introducerea acestui- document în 
anul 1958. Iar noua sa reglementare 
vine să răspundă cerințelor de siste
matizare și simplificare a legislației, 
reunind. într-o formă actualizată, 
prevederi cuprinse pînă acum în mai 
multe acte normative.

Ca reglementări noi se cuvin sub
liniate, în primul rind, cele referi
toare la reconstituirea vechimii in 
muncă. Astfel. în lipsa actelor dove
ditoare, se poate reconstitui cu mar
tori activitatea depusă pe baza unul 
contract de muncă. De asemenea, 
prin același procedeu, acum se pot 
dovedi și funcția, meseria sau spe
cialitatea avută. Cum ? Persoana 
care solicită reconstituirea vechimii 
în muncă trebuie să prezinte orice 
înscris, din care să rezulte că, intra 
părțile arătate în cerere, a existat — 
în perioada supusă reconstituirii — 
un raport de muncă, iar la rindul lor, 
martorii propuși trebuie să dovedeas
că, cu acte, că au ldcrat in aceeași 
unitate și in aceeași perioadă cu pe
tiționarul. Cererea de reconstituire a 
vechimii în muncă se adresează co
misiei ce va funcționa pe lingă co
mitetul executiv al consiliului popu
lar județean, pe raza căruia domici
liază petiționarul, sau de sectoare, în 
cazul municipiului București. Acest 
procedeu este valabil însă numai 
atunci cînd lipsa sau distrugerea ar
hivei este confirmată oficial. Recon
stituirea 
cererea 
contract 
manente 
lor cooperației meșteșugărești.

în decret se mai prevede șl posi
bilitatea reconstituirii unor perioade 
de activitate militară, dacă se dove
dește că arhivele au fost 
Soluționarea unor asemenea 
de reconstituire revine însă 
siilor ce vor fi 
scop. în cadrul 
rii Naționale și 
Interne.

De asemenea, 
mod detaliat posibilitatea folosirii 
către petiționari a căilor de atac 
instanțele judecătorești, atit împotri
va hotăririlor pronunțate de comisi
ile de reconstituire, cit și în cazul 
refuzului unității de a efectua înre
gistrările solicitate in carnetul de 
muncă, de a opera rectificarea unor 
înscrieri, ori de a elibera carnetul de 
muncă la plecarea din unitate. împo
triva concluziilor organelor militare 
de reconstituire, cei în cauză se vor 
putea adresa unor comisii special in
stituite, in cadrul Ministerului Apă-

se poate efectua numai la 
persoanelor încadrate, cu 

de muncă, a cadrelor per- 
ale armatei și a membri-

distruse. 
cazuri 
corni- 

constituite, In acest 
Ministerului Apără- 
al Ministerului de

se reglementează In 
de 
la

rării Naționale șt al Ministerului da 
Interne.

Pentru îmbunătățirea, activității u- 
nităților cu privire la Întocmirea, 
completarea, păstrarea și evidenta 
carnetelor de muncă, în scopul efec
tuării de înregistrări corecte și com
plete, pentru a se evița înscrieri 
eronate, care să ducă la neacordarea 
In întregime a drepturilor ce li se 
cuvin oamenilor muncii, sau la efec
tuarea unor plăți nedatorate, tn de
cret se prevede : stabilirea condiți
ilor de valabilitate a actelor prin 
precizarea tuturor datelor ce trebuie 
să Ie conțină acestea în legătură cu 
începerea, executarea, modificarea și 
încetarea raporturilor de muncă ; 
înregistrarea în carnetele de 
a schimbărilor intervenite în 
tarea contractului de muncă, 
termen de 15 zile de la data 
cerii acestora și nu în termenul de 5 
zile, cum era prevăzut pînă acum 
(termen care s-a dovedit insuficient 
pentru ținerea carnetelor de muncă, 
cu toate înregistrările, la zi) ; dreptul 
titularilor carnetelor de muncă de a 
lua cunoștință, la timp, de înregis
trările făcute în carnet, precum și obli
gația unității de a verifica și confir
ma, la încetarea raporturilor de mun
că, valabilitatea tuturor înregistrări
lor făcute în carnet ; persoanele car» 
eliberează acte de vechime în muncă, 
cele care efectuează înregistrări în 
carnetul de muncă sau în fișele de 
pensii, cît și cele care au obligații de 
control privind aceste operații răs
pund, potrivit legii, pentru neînde- 
plinirea sau îndeplinirea defectuoasă 
a sarcinilor ce le revin.

în același timp, în decret sînt pre
văzute și măsuri menite să ducă la 
întărirea răspunderii titularului car
netului de muncă. De pildă, sancțio
narea ou amendă de la 100 la 500 lei 
în caz de pierdere, degradare sau 
distrugere a carnetului de muncă. în 
același timp. în scopul întăririi răs
punderii unităților pentru organiza
rea și desfășurarea activității în le
gătură cu carnetul de muncă. în de
cret se prevede că ministerele, cele
lalte organe centrale, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București au 
obligația de a controla și. îndruma 
această activitate. La rîndul său. Mi
nisterul Muncii exercită îndrumarea 
și controlul aplicării dispozițiilor de
cretului privind carnetul de muncă 
în toate unitățile socialiste.

în încheiere, decretul prevede va
labilitatea înregistrărilor din carne
tele de muncă existente, precum și a 
dovezilor privind activitatea în 
muncă eliberate pînă la data intrării 
Jn vigoare a decretului.

Noi capacități intrate în producție
La Fabrica de șuruburi și organe 

de asamblare din Sighetu Marmației 
a intrat în funcțiune, conform gra
ficului de execuție, cea 
capacitate de producție, 
rea în termen a acestei 
contribuție substanțială

de-a doua 
La realiza- 
investiții, o 
a adus-o,

alături de trustul județean de con
strucții, colectivul unității beneficiare,

muncă 
execu- 
într-un 
produ-

care 
rilor 
ca liniile de tratament termic să fie 
aduse din import, dar pină la urmă 
aceste utilaje au fost executate tn 
cooperare de către colectivul sighe- 
tean și cel de la „Independența" Si
biu, realizîndu-se o importantă eco
nomie, valutară. (Gheorghe Susa).

și-a asumat executarea lucri- 
de montaj. Inițial se prevăzuse

500 tone aluminiu peste prevederi
Aluminiștii slătineni. cunoscuți tn 

toată țara, cit și peste hotare pentru 
calitatea produselor realizate, obțin 
noi și importante sporuri de produc
ție Astfel, pînă acum, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la între
prinderea de aluminiu din Slatina 
au produs suplimentar față de sar
cinile de plan peste 500 tone alumi

niu și aliaje din aluminiu. De re
marcat este faptul că, odată cu de
pășirea sarcinilor planificate, s-au 
înregistrat și importante leconomii de 
materii prime și materiale : 1816
tone anozi. 123 tone alumină, 16 
tone săruri de fluor ș.a. (Emilian 
Rouă).

Au îndeplinit planul pe tind luni
Industria județului Hunedoara

în ampla întrecere 
pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor 
din domeniul produc
ției materiale, colecti
vele întreprinderilor și 
unităților economice 
ale județului Hune
doara au raportat un 
nou și valoros succes 
— îndeplinirea cu trei 
zile mai devreme a 
planului la producția 
industrială pe primele 
5 luni ale anului. Ca

urmare, s-au creat 
premisele ca. pînă Ta 
sfirșitul lunii mai, pe 
ansamblul județului, 
să se obțină o produc
ție industrială supli
mentară in valoare de 
peste 200 milioane lei, 
care va fi realizată 
aproape integral ,pe 
seama creșterii pro
ductivității muncii. 
Semnificativ este, tot
odată, faptul că aces
te substanțiale sporuri

se înregistrează în 
condiții de eficiență 
ridicată. în primele 4 
luni ale anului, spre 
exemplu, pe ansam
blul județului s-au ob
ținut beneficii supli
mentare în valoare de 
peste 13 milioane lei, 
iar cheltuielile mate
riale au fost reduse cu 
8.2 lei la 1 000 lei pro
ducție-marfă. (Sabin 
lonescu).

Industria județului Suceava
Angajate puternic tn 

întrecerea socialistă, 
harnicele colective de 
oameni ai muncii din 
industria județului Su
ceava au consemnat la 
27 mai Îndeplinirea 
planului producției 
globale industriale pe 
primele 5 luni ale a- 
nului. Pe această bază,

potrivit estimărilor, 
pină la finele acestei 
luni se va realiza un 
spor de producție de 
peste 113 milioane lei, 
concretizat între altele 
in 14 200 tone minereu 
de mangan, mașini- 
unelte, utilaje și piese 
de schimb în valoare 
de peste 21 milioane

lei, 20 000 metri eubi 
lemn pentru celuloză, 
aproape 4 000 tone 
PAL, 8 200 metri pă- 
trați parchete, mobilă 
in valoare de 1,1 mi
lioane lei, precum șl 
în importante canti
tăți de produse ali
mentare. (Gheorghe 
Parascan).
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Deschiderea lucrărilor celui de al V-lea
Congres al cooperației meșteșugărești

Vineri dimineață au început In 
«ala Ateneului Român din Capitală 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești din Re
publica Socialistă România.

Cei peste 310 000 membri ai coope
rativelor meșteșugărești din întreaga 
țară — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — sînt repre- 
zentați In congres de 500 de dele
gați.

La lucrările congresului participă 
tovarășii Janos Fazekas. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
a'. P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomica și Sociale, conducători ai 
unor instituții și organizații econo
mice și obștești centrale.

Cu sentimente de bucurie, de caldă 
recunoștință, participanții la congres 
au primit mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, mesaj citit de tovară
șul Iosif Banc.

Mesajul a fost subliniat in repe
tate rinduri cu vii și îndelungate

aplauze : participanții au scandat 
minute in șir „Ceaușescu—P.C.R.".

în numele delegaților la congres, 
tovarășul Florian Dănălache. pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești, a exprimat 
calde mulțumiri pentru mesajul a- 
dresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, satisfacția profundă a 
tuturor lucrătorilor din acest sector 
pentru îndrumările deosebit de im
portante pe care le cuprinde și a 
dat glas hotăririi lor de a nu pre
cupeți nici un efort pentru întărirea 
continuă a cooperativelor meșteșu
gărești și perfecționarea muncii aces
tora. în vederea satisfacerii în con
diții cit mai bune a cerințelor popu
lației. pentru traducerea în viață a 
mărețului Program elaborat de cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

S-a trecut apoi la alegerea orga
nelor de lucru ale congresului. în 
continuare, delegații au adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de 
zi :

1. Darea de seamă a Consiliului 
UCECOM asupra activității desfășu
rate în intervalul dintre Congresele 
al IV-lea și al V-lea ale cooperației 
meșteșugărești și sarcinile ce-i revin 
din documentele celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân in perioada 1976—1980.

2. Raportul Comisiei de revizie a 
UCECOM

3 Propuneri cu privire la îmbu
nătățirea unor prevederi ale statu
telor organizațiilor și uniunilor coo
perației meșteșugărești.

4. Alegerea Consiliului UCECOM 
și a Comisiei de revizie.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Florian Dănălache a pre
zentat darea de seamă a Consiliului 
UCECOM. în continuare, tovarășul 
Dumitru Cernicica a prezentat rapor
tul Comisiei de revizie a UCECOM.

Delegații la congres au luat cunoș
tință de propunerile cu privire la 
îmbunătățirea unor prevederi ale 
statutelor organizațiilor și uniunilor 
cooperației meșteșugărești.

Au început apoi dezbaterile ge
nerale asupra punctelor de pe ordi
nea de zi.

Au luat cuvîntul : Virgil Florea, 
președintele Uniunii Confecții-Bucu- 
rești ; Dumitru Pirvu. președintele 
U.J.C.M.-Timiș : Victoria Tănase, 
vicepreședinte al cooperativei „Mun
că și artă“-Galați ; Adalbert Kuki, 
președintele U.J.C.M.-Satu-Mare ; 
Gheorghe Antohi. președintele coo
perativei ..Tehnometalica“-București : 
Ion Sâvin, președintele U.J.C.M.-Iași: 
Olga Horșia. vicepreședinte al 
UCECOM ; Gheorghe Laza, pre

ședintele cooperativei „Artex“-Arad ; 
Ion Mateescu. președintele Asociației 
nevăzătorilor ; Hildegart Giinesch, 
croitoreasă la cooperativa „înainte" 
din Agnita ; Constantin Baran, pre
ședintele U.J.C.M.-Dolj ; Bela Be- 
lenyesi, președintele cooperativei 
„Tehnolemn" din Tirnăveni : Chirii 
Bivolan. președintele U.J.C.M.-Vran- 
cea ; Ion Vasile Naghy. mecanic, șef 
de brigadă la cooperativa „Gutinul" 
din Baia Mare ; Ion Fumea, președin
tele U.J.C.M.-Prahova.

Președintele Comisiei de validare, 
Ion Gîtejoiu. a prezentat apoi ra
portul comisiei.

în cursul după-amiezii, lucrările 
congresului au continuat pe patru 
secțiuni privind : dezvoltarea pro
ducției de artă populară și meșteșu
guri artistice : dezvoltarea si diver
sificarea gamei de produse pentru 
export, a bunurilor de consum desti
nate fondului pieței și a producției 
de cooperare : dezvoltarea coopera
ției meșteșugărești, realizarea unor 
obiective de investiții care să asigure 
extinderea activităților acestui sec
tor la nivelul cerințelor ; dezvoltarea 
și diversificarea prestărilor de ser
vicii pentru populație.

Lucrările congresului continuă.

DAREA DE SEAMA A CONSILIULUI UNIUNII CENTRALE 
A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI 

prezentată de tovarășul Florian Dănălache
Congresul al V-lea. eveniment de 

seamă, in viața cooperației meșteșu
gărești. are loc într-o perioadă cind 
Întregul nostru popor. însuflețit de 
mărețele perspective deschise de do
cumentele Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, desfă
șoară o intensă activitate creatoare 
pentru traducerea în viață a Progra
mului partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism, la baza căreia stau realizările 
remarcabile obținute în cincinalul 
1971—1975, în toate domeniile de ac
tivitate.

La aceste mărețe succese în dez
voltarea României socialiste și-au a- 
dus contribuția și lucrătorii din coope
rația meșteșugărească, care au muncit 
cu entuziasm pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate de partid. Ca ur
mare a eforturilor depuse de întrea
ga masă a cooperatorilor — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — planul cincinal 1971—1975 a 
fost realizat cu patru luni mai de
vreme.

Evidențiind că pe ansamblul secto
rului volumul producțici-marfă in 
anul 1975 a sporit cu 84 la sută față de 
anul 1970, ceea ce a reprezentat o 
depășire însemnată a creșterii stabi
lite.prin Directivele celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R... în darea de sea
mă s-a arătat : Răspunzind ce
rințelor economiei naționale, co
operația meșteșugărească a acor
dat o atenție sporită dezvoltării pro
ducției de bunuri de consum exe
cutate în serie mică, pentru comple
tarea și diversificarea sortimentului 
de mărfuri din rețeaua comercială, 
livrînd către fondul pieței, in anul 
1975, un volum însemnat de mărfuri, 
ritmul mediu anual de creștere a a- 
eestora îri cincinalul 1971—1975 fiind 
de 12,8 la sută. în anul 1975. volumul 
mărfurilor destinate exportului a fost 
de 3,4 ori mai mare decit in 1970. 
De - asemenea, volumul prestărilor 
de servicii pentru populație a fost 
cu aproape 52 la sută mai mare decit 
în 1970, depășindu-se sarcinile sta
bilite prin Directivele Congresului 
*1 X-Iea al P.C.R.

Pentru dezvoltarea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale, în cin
cinalul trecut s-au făcut importante 
investiții. Productivitatea muncii a 
crescut cu peste 31 la sută fată de 
1970. obținîndu-se pe această cale 
importante beneficii suplimentare. 
Toate aceste succese se reflectă in 
creșterea puterii economico-finan- 
ciare a unităților.

în vederea îndeplinirii In cit mai 
bune condiții a sarcinilor ce au re
venit cooperației meșteșugărești, 
Consiliul UCECOM a manifestat o 
preocupare permanentă pentru per
fecționarea organizării și conduce
rii activității cooperației meșteșu
gărești. S-au îmbunătățit structurile 
Organizatorice, s-au lărgit competen
tele, s-au simplificat și întărit legă
turile dintre verigi, au crescut rolul 
adunărilor generale în conducerea 
activității și participarea cooperato
rilor la rezolvarea problemelor de 
interes general, s-au aplicat cu mai 
multă fermitate prevederile statu
tare și s-a consolidat democrația 
cooperatistă.

Parte componentă a Frontului 
Unității Socialiste, cooperația meș
teșugărească. largă organizație so
cialistă cu caracter productiv, parti
cipă activ la rezolvarea problemelor 
obștești, la lărgirea democrației so
cialiste. ca latură esențială a politi
cii partidului și statului.

Subliniind că dezvoltarea în ritm 
accentuat și ridicarea calitativă a ac
tivității cooperației meșteșugărești 
au fost posibile datorită îndrumări
lor prețioase primite permanent din 
partea partidului și sprijinului im
portant acordat de către statul nos
tru socialist, vorbitorul a spus : 
Permiteți-mi ca. in numele partici- 
panților la congres, al tuturor oame
nilor muncii din cooperația meșteșu
gărească, să adresez, din toată ini
ma. cele mai calde mulțumiri, recu
noștința noastră nemărginită con
ducerii de partid și de stat, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pentru 
sprijinul permanent pe care îl acor
dă cooperației meșteșugărești, pen
tru orientările și îndrumările deose
bit de prețioase care constituie pen
tru noi o călăuză sigură, clarvăză
toare, în activitatea ce o desfășurăm.

în continuare, darea de seamă a 
relevat faptul că, în spiritul orientă
rilor generale date de conducerea 
de partid și de stat. Consiliul 
UCECOM a acționat cu hotărire 
în direcția lărgirii și diversificării 
gamei prestărilor de servicii către 
populație, elaborînd programe anuale 
de extindere a rețelei de unități in 
concordanță cu procesul de urbaniza
re și dezvoltare economico-socială a 
fiecărei localități. S-a creat, astfel, o 
bază puternică a prestărilor de ser
vicii, ce asigură o gamă largă de servi
cii în peste 240 de profiluri. Urmă
rind satisfacerea mai deplină a cerin

țelor populației, Consiliul UCECOM 
a stabilit pe fiecare activitate în parte 
un complex de măsuri, orientări și 
normative de dezvoltare, corespun
zătoare nivelului dezvoltării econo
mice și sociale a fiecărei localități, 
a fiecărui județ. S-a trecut la con
centrarea și specializarea unităților 
de prestări de servicii, introducerea 
de forme noi. moderne, de servire a 
populației. întreținerea și repararea 
pe bază de abonament a aparatelor 
de radio și televizoarelor, precum și 
a instalațiilor electrice și sanitare, 
case de comenzi pentru o gamă lar
gă de prestații, îndeosebi dintre cele 
care se execută la domiciliu. Astfel, 
în perioada cincinalului 1971—1975 
s-au dat în folosință un număr im
portant de unități de prestări de ser
vicii. A crescut volumul activității de 
întreținere și reparare a obiectelor 
de folosință îndelungată, al prestări
lor in construcții și altele.

Cu toate măsurile luate și rezulta
tele obținute, în activitatea de pres
tări de servicii pentru populație con
tinuă să existe încă serioase neajun
suri. Consiliul UCECOM și organiza
țiile cooperației meșteșugărești — 
s-a arătat in darea de seamă — 
nu au urmărit întotdeauna rea
lizarea in întregime și la ter
men a măsurilor și programelor 
de dezvoltare adoptate, au ma
nifestat slăbiciuni în munca de con
ducere, în controlul și îndrumarea 
acestei activități, în educarea coope
ratorilor și lucrătorilor din sectorul

apreciere în țară și peste hotare, se 
realizează prin munfia la domiciliu, 
formă de lucru avantajoasă din punct 
de vedere economic și social, in care 
sint cuprinse un mare număr de fe
mei. .

Raportul s-a ocupat apoi de ra
mura construcțiilor de mașini și pre
lucrarea metalelor, chimie-câuciuc- 
mase plastice, sticlă-porțelan-faiantă. 
arătînd că deși deține o pondere im
portantă in producția cooperației 
meșteșugărești, ea contribuie intr-o 
proporție nesatisfăcătoare la livrările 
către piață și export. S-au făcut re
feriri la cauzele care au generat nea
junsurile în acest sector și la măsu
rile ce vor fi întreprinse pentru sti
mularea producerii de astfel de bu
nuri.

Călăuziți de indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
octombrie 1975. a subliniat in con
tinuare darea de seamă, se va ac
ționa cu toată hotărirea pentru lăr
girea producției de bunuri de consum, 
pentru satisfacerea cît mai completă 
a cerințelor populației din fiecare 
județ, punîndu-se un accent deosebit 
pe ramurile, produsele și sortimen
tele la care există rămîneri in urmă. 
O mai mare atenție trebuie acordată 
orientării producției spre articolele 
de uz casnic, mult solicitate, care 
să ; ușureze munca femeilor în gosr 
podârie și care să fie livrate in can
tități sporite și la export.

Potrivit sarcinilor stabilite de Ple
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prestărilor de servicii. Nu întotdeau
na programele de lărgire a rețelei 
de unități au avut la bază studierea 
profundă și multilaterală a cererilor 
populației, pe o perioadă mai înde
lungată. Pentru viitor se impun mă
suri hotărite pentru înlăturarea nea
junsurilor și ridicarea activității de 
prestări de servicii la nivelul cerin
țelor și exigențelor actuale, pentru 
îndeplinirea în cît mai bune condi
ții a sarcinilor ce revin acestui sec
tor din documentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R., și programului de 
dezvoltare a prestărilor de servicii 
către populație în perioada 1976— 
1980, potrivit cărora volumul prestă
rilor de servicii urmează să se duble
ze in anul 1980 față de 1975.

Se va urmări cu precădere dezvol
tarea serviciilor în activitățile răma
se în urmă, în raport cu cerințele, 
sau a celor ce sînt tot mai intens so
licitate de populație. întreținerea și 
repararea obiectelor cu durată lungă 
de folosință, activitatea de «spălăto
rie. curățătorie chimică și vopsitorie, 
construcții și reparații de locuințe. 
Se impun, de asemenea, o mai ra
țională amplasare teritorială a uni
tăților în orașe, organizarea de co
operative profilate exclusiv pentru 
prestări de servicii, perfecționarea 
studierii cererilor populației. întări
rea bazei materiale a activităților 
prestatoare de servicii, acordînd o 
atenție deosebită dezvoltării activi
tăților menite să ușureze munca fe
meilor in gospodărie, modernizării 
formelor și metodelor de servire, ri
dicării necontenite a nivelului cali
tativ al lucrărilor, asigurării unei 
îndrumări și a unui control sistema
tic.

Un alt domeniu cu pondere însem
nată în activitatea cooperației meș
teșugărești, a arătat raportorul, il 
constituie producția bunurilor de con
sum executate în serie mică. Urmă
rind satisfacerea cerințelor pieței in
terne, cît și la export, organizațiile 
cooperației meșteșugărești au trecut 
la profilarea și chiar specializarea 
unor unități mai ales la confecții, 
tricotaje, încălțăminte și mobilă. S-a 
organizat mai bine munca in unități, 
s-au introdus pe scară largă noi teh
nologii de fabricație, s-au reproiec- 
tat și asimilat un număr mare de 
bunuri de consum cu calități estetice 
și funcționale mult îmbunătățite, s-a 
lărgit și diversifipat nomenclatorul 
de produse. Toate acestea au dus la 
îndeplinirea și depășirea an de an 
a sarcinilor de plan în acest sector 
cu pondere ridicată în livrările că
tre fondul pieței. S-a lărgit și mo
dernizat rețeaua proprie de desface
re, prin intermediul căreia se vinde 
populației aproape o treime din vo
lumul de mărfuri.

O importantă pondere In produc
ția de serie mică o au produsele de 
artă .populară și artizanat, prin care 
este valorificat bogatul tezaur folclo
ric și de tradiții ale meșteșugurilor 
artistice din tara noastră. Articolele 
de artă populară, artizanat și cele 
cu caracter de amintiri turistice, co
voarele. broderiile și confecțiile ar
tizanale. țesăturile cu alesături. cera
mica. artizanatul din sticlă, lemn, 
metal, împletiturile și altele dețin o 
pondere însemnată din volumul to
tal al exportului cooperației meșteșu
gărești. O bună parte din aceste bu
nuri, care se bucură de o deosebită

nara Comitetului Central al P.C.R. 
din iulie 1975, cooperarea cu între
prinderile de stat rămine, în conti
nuare, mai ales in ramura construc
ției de mașini și prelucrarea meta
lelor, un sector important al acti-. 
vității cooperației meșteșugărești. In 
acest sens se vor elabora programe 
de cooperare de lungă durată pentru 
executarea in continuare și preluarea 
din producția unor fabrici. și uzine 
a pieselor, reperelor și subansamble-. 
lor, care se pot realiza în unitățile 
cooperației» meșteșugărești mai a- 
vantajos din punct de vedere econo
mic, acoperindu-se capacitățile de 
producție existente, precum și de 
dezvoltare in continuare a producției 
de utilaje pentru autodotare, care 
să conducă la reducerea importului.

Asigurarea bazei tehnico-materiale 
necesară dezvoltării și îmbunătă
țirii activității, s-a arătat în darea 
de seamă, a stat, de asemenea, în 
centrul atenției cooperației meșteșu
gărești, volumul investițiilor reali
zate din fonduri proprii în cincinalul 
recent încheiat fiind de peste 3 ori 
mai mare decit cel din perioada 
dintre congresele al IlI-lea și al 
IV-lea.

Consiliul UCECOM a orientat cu 
precădere fondurile de investiții 
spre sectoarele prioritare ale activi
tății cooperației meșteșugărești. In 
acest fel s-a reușit să se creeze o 
bază puternică activității de prestări 
de servicii, in prezent peste 80 la sută 
din unitățile- cu acest profil desfă- 
șurîndu-și activitatea în spații con
struite in ultimii 10 ani.

în acest cadru s-a relevat că vo
lumul de investiții prevăzut pentru 
actualul cincinal impune o grijă 
sporită pentru fundamentarea cit 
mai corespunzătoare a documenta
țiilor tehnice, pentru creșterea pon
derii utilajelor in volumul total al 
investițiilor și ridicarea eficienței 
acestora.

Odată cu dezvoltarea activității, 
Consiliul UCECOM, organizațiile 
cooperației meșteșugărești s-au pre
ocupat in permanentă de întărirea 
economico-financiarâ și sporirea efi
cienței. în acest sens au fost adop
tate măsuri de reducere a cheltuie
lilor, de sporire a rentabilității uni
tăților, de lichidare a imobilizărilor 
de fonduri, de întărire a disciplinei 
financiare și a controlului, ceea ce 
a permis obținerea, în cincinalul 
1971—1975, a unor importante bene
ficii peste plan.

Se impune ca pe viitor — 
s-a relevat în darea de seamă 
— să ne concentrăm și mai mult 
atenția asupra introducerii pe scară 
mai largă a mecanizării și au
tomatizării. utilizării într-o propor
ție tot mai mare a normelor și nor
mativelor cu motivare tehnică. în
cărcării normale a mașinilor și uti
lajelor, dimensionării judicioase a 
numărului de lucrători. instaurării 
în întreaga activitate a unui climat 
de ordine și disciplină, folosirii cit 
mai chibzuite a resurselor materiale 
și bănești, reducerii cheltuielilor de 
producție și îndeosebi a celor mate
riale, stimulării inițiativei și spiri
tului întreprinzător al tuturor coope
ratorilor, îmbunătățirii formelor și 
metodelor de control, acțiuni in care 
să fie atrase consiliile pe secții, 
masele largi de lucrători. întăririi 
disciplinei financiare, eliminării ca

zurilor de risipă, a cheltuielilor ne
productive și a pierderilor de tot 
felul.

Subliniind preocuparea Consiliului 
UCF.COM pentru selecționarea, re
crutarea, pregătirea, perfecționarea 
și promovarea cadrelor, darea de 
seamă a arătat că de la ultimul 
congres al cooperației meșteșugărești 
și pină acum a fost dezvoltată baza 
materială a învățămintului, con- 
struindu-se noi complexe școlare, 
internate și cantine. Au fost califi
cați un mare număr de meseriași, 
în principal prin ucenicie și practică 
la locul de muncă. Totodată, prin 
școli și cursuri de specializare post- 
liceală, s-au pregătit cooperatori cu 
înaltă calificare pentru activități ca : 
depanare radio-televizoare, optică, 
foto, coafură, cosmetică. Totodată, pe 
baza unui complex dg măsuri, aproa
pe toți lucrătorii din acest sector au 
absolvit cel puțin o formă de per
fecționare.

Pentru a asigura ridicarea califi
cării profesionale la nivelul cerut, 
în perioada 1976—1980 se va acționa 
în continuare pentru pregătirea de 
noi meseriași, se vor intensifica ac
țiunile de policalificare, mai. ales in 
sectorul prestărilor de servicii.

în munca de pregătire a cadrelor, 
o atenție deosebită se va acorda for
mării conștiinței socialiste, lărgirii 
orizontului cunoașterii, ridicării ni
velului ideologic și cultural,,educării 
cooperatorilor și celorlalți lucrători in 
spiritul exigenței sporite față de în
deplinirea exemplară a îndatoririlor 
privind realizarea sarcinilor de plan, 
al ordinii și disciplinei in munca, al 
grijii deosebite lață de avutul ob
ștesc, al respectului față de legile 
țarii, pentru promovarea cu consec
vență a principiilor eticii și echității 
socialiste.

în ansamblul măsurilor de îmbună
tățire a condițiilor de muncă și de 
trai ale cooperatorilor, un rol impor
tant a revenit și asigurărilor sociale 
din cooperația meșteșugărească. In 
această perioadă, cooperatorii au pri
mit, din fondul de asigurări sociale, 
pensii pentru limită de virstă și inva
liditate, pensii suplimentare și aju
toare sociale, precum și ajutoare ma
teriale pentru incapacitate temporară 
de muncă șiVoncedii de maternitate, 
au beneficiat ide condiții tot mai bune 
de odihnă și tratament in stațiuni 
balneoclimaterice.

Relevind preocuparea Consiliu
lui UCECOM pentru perfecționarea 
metodelor de conducere și forme
lor organizatorice, darea de seamă 
s-a referit și la lipsurile manifesta
te de organele de conducere in ac
tivitatea lor. Astfel, s-a subliniat că 
Consiliul UCECOM. organizațiile 
cooperației meșteșugărești nu au an
trenat in toate cazurile și in măsură 
suficientă masa de cooperatori in 
rezolvarea problemelor, comisiile pe 
domenii nu și-au adus totdeauna 
contribuția la Îmbunătățirea tehnico- 
organizatoricâ a activității unor sec
toare de producție și prestări de 
servicii. în viitor se impun măsuri 
hotărite pentru Înlăturarea unor ase
menea neajunsuri, se va acorda a- 
tenție perfecționării activității or
ganizatorice și de. conducere, lărgirii 
în continuare a competențelor, în
tăririi mai departe a democrației 
cooperatiste. Este necesară, de ase
menea, mai multă exigență în selec
ționarea și promovarea cadrelor, in 
aplicarea cu consecvență a politicii 
partidului de promovare în muncă 
a femeilor și tineretului, în Însușirea 
metodelor moderne de conducere.

Rhferindu-se la relațiile externe 
ale cooperației meșteșugărești, vor
bitorul a arătat că se pune un 
accent deosebit pe sporirea contri
buției la lărgirea schimburilor eco
nomice și a cooperării internaționale, 
în acest context s-a subliniat că a 
fost intensificată colaborarea cu or
ganizațiile similare din țările socia
liste și din alte țări, că au fost pro
movate schimburile de experiență în 
diferite domenii, precum și partici
parea la activitatea desfășurată in 
cadrul Alianței Cooperatiste Interna
ționale.

Permiteți-mi ca în numele dum
neavoastră, al participanților la con
gres, al tuturor lucrătorilor din coo
perația meșteșugărească, a spus vor
bitorul in încheiere, să exprim sen
timentele de dragoste, atașamentul 
și adînca recunoștință față de Par
tidul Comunist Român, față de Co
mitetul său Central. în frunte cu 
secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru îndrumările și 
sprijinul permanent acordate. pre
cum și angajamentul solemn al tu
turor oamenilor muncii din coopera
ția meșteșugărească de a-și consacra 
întreaga lor putere de muncă înde
plinirii în cele mai bune condiții a 
sarcinilor încredințate, contribuind 
astfel tot mai mult la înfăptuirea 
politicii partidului de înălțare a 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România, pe noi culmi de 
bunăstare și civilizație.

• VASLUI. „Munca politico-ideo- 
logică și cultural-educativă de masă 
în sprijinul realizării sarcinilor e- 
conomice și sociale ale județului" 
este genericul unei expoziții des
chise recent. • La AMARA (Ialo
mița) a fost organizată o masă ro
tundă pe teme de balneologie.
• La MIERCUREA C1UC, două ex
poziții : „Din frumos, frumos ră
sare" (gazete de perete) și „Omul 
creator" (artă plastică). • La MU
ZEUL BRUKENTHAL (Sibiu) : ex
poziția „Aspecte ale vieții noi in 
grafica românească" și o „Sală a 
noutăților" ; în perspectivă : o ex
poziție a descoperirilor arheologice 
de la Bratei și Slimnic. • „SERBĂ
RILE UZULUI" au avut loc la Dăr- 
mănești (Bacău) cu participarea 
formațiilor artistice ale Ciocului.
• CELE S3 DE BRIGĂZI ȘTIIN
ȚIFICE complexe din Mehedinți 
au organizat in acest an peste 350 
de acțiuni în localitățile județului.
• LA MUZEUL UNIRII (Alba 
Iulia) : expoziția de pictură — Sava 
Albescu (1883—1957). cuprinzind 30 
de portrete (Decebal. Mihai Vitea
zul. Avram Iancu, Horea. Cloșca și 
Crișan, figuri de moți etc.). • LA 
DEVA, promoția 1976 a liceului de 
muzică și artă plastică a prezentat 
un concert și a deschis o expozi
ție. • PREMIERA PE ȚARA la 
teatrul „Victor Ion Popa" (Bîrlad) : 
„Handicap" de Ecaterina Oproiu. 
în curînd : „Tartuffe" de Moliere.
• LA BOTOȘANI. „Săptâmîna cul
tural-educativă" a debutat cu ex
poziția „Pămintul străbunilor noș
tri" (cenaclul ..Artur Enășescu").
• AGENDA MARAMUREȘEANĂ
„Filonul conștiinței" și „Știința în 
folosul omului" sînt două filme do
cumentare realizate pe plan local. 
La Sighetu-Marmației : o expozi
ție documentară a perspectivelor 
cincinalului. Tot aici. „Omagiu 
faptelor de conștiință muncitoreas
că", o nouă emisiune a stației ds 
radioamplificare. La Borșa : o 
„Decadă a tineretului". La Vișeu de 
Sus : evocarea istorică „Cultură în 
Maramureș", organizată de liceeni. 
La Sișești : montajul literar-muzical 
„Sub raza tinereții comuniste", pre
zentat de școlari. • AGENDA SA- 
LĂJEAN A. Expunere : „Ideea da 
unitate națională în istoria po
porului român" (conf. dr. Teodor 
Pompiliu) la Zalău. Concerte-spec- 
tacol de balade (Tudor Gheorghe), 
la Jibou, Cehu Silvaniei și Șimleu 
Silvaniei. Turneu : „Puterea și Ade
vărul" (Teatrul Național din Cluj- 
Napoca). Expoziție : „Sălajul în 
imagini" (fotografi amatori). • IN 
JUDEȚUL Bl ST RIT A-N AS AUD
„Luna culturii și educației socia
liste" (..Flori de mai"), ediția a 
doua, a programat pină acum peste 
150 de acțiuni : expoziții de carte și 
de artă plastică, concerte, recitaluri 
de poezie, simpozioane, festivaluri 
folclorice, schimburi de experiență, 
concursuri pe teme de cultură ge
nerală și măiestrje profesională. La 
Bistrița a concertat orchestra Filar
monicii din Cluj-Napoca. La Sieu : 
„Festivalul cîntecului, dansului și 
portului de pe valea Șieului" (un 
simpozion etnografic și folcloric, o 
expoziție de artă populară, o pa
radă a portului, un spectacol mu- 
zical-coregrafic). • LA BRAD, Si- 
meria. Hunedoara, Deva, Lupeni, 
Vulcan, Ilia : spectacole folclorice 
și recitaluri în cadrul „Săptăminii 
cîntecului și poeziei patriotice".
• „REGELE ISTROS" se intitulea
ză opera prezentată in premieră la 
Teatrul liric din Constanța (muzica: 
Iuliu Szarvady, libretul : Sebastian 
Popescu și Costică Ghinea).
• „PRELECȚIUN1LE JUNIMII" (a 
12-a ediție) au debutat cu expu
nerea scriitorului Paul Anghel 
(..Rădăcinile arhaice ale literaturii 
române"), urmînd să fie prezentat 
în întreprinderi și instituții ciclul 
„Să cunoaștem dezbaterile Junimii", 
(prelegeri înregistrate de C. C. Giu- 
râscu, Emil Condurachi, Mircea 
Malița, Dan Zamfirescu). LA CA
RACAL, expunerea „Lupta poporu
lui român pentru independență" a 
fost urmată de montajul literar- 
artistic „Odă eroilor patriei".
• „ȘASE SECOLE DE SCRIS 
ROMANESC IN MARAMUREȘ" se 
intitulează expoziția documentară 
organizată la Baia Mare. • LA 
SLOBOZIA, două expoziții : „Mun
că politică și cultural-educativă da 
masă" și „Gazeta de perete și sati
rică — în miezul problemelor co
lectivului". • LA ODOBEST1 : „Te 
slăvim Românie socialistă" (specta
col), „Știința în slujba omului, pro
gresului și bunăstării" (simpozion).

Corespondenții „Scînteii"

Un înaintaș 
al artei românești
S-au împlinit. zilele acestea 150 de 

ani de la nașterea sculptorului Karl 
Storck (1826—1887), înaintaș al artei 
românești, primul profesor de sculp
tură al Școlii de arte frumoase din 
București, înființată in 1864. Venit 
aici din Germania, in 1849, într-o 
vreme cind și alți artiști străini, în 
căutare de comenzi, ne vizitau țara, 
unde dezvoltarea social-economică 
impunea un avint al nevoilor cultu
rale, o creștere a interesului pentru 
artă, tînărul artizan a fost mai în- 
tîi cizelator de metale, trecînd apoi 
într-un atelier de sculptură de
corativă, destinată împodobirii clădi
rilor. Spirit întreprinzător, curînd în
cepe să lucreze pe cont propriu. Des
fășoară o fecundă activitate, dobîn- 
dind prestigiu și 
o largă recunțaș- 
tere a meritelor 
sale. îneît este 
chemat să orna
menteze cu relie
furi și statui edi
ficii publice, pre
cum frontispiciul 
Teatrului Națio
nal și frontonul Universității. (Am
bele au fost însă bombardate în au
gust 1944 de aviația hitleristă ; scoa
se de sub dărîmături, unele frag
mente din aceste lucrări pot fi vă
zute în curtea Muzeului Storck.)

Karl Storck are meritul de a fl 
ridicat cele dintîi monumente din 
București, ceea ce. alături de bogata 
sa portretistică, precum și de înde
lungata activitate didactică, de spri
jinire a tinerelor talente, dintre care 
s-au ridicat sculptori cu faimă ca Ion 
Georgescu (cel care-i va urma la ca
tedră), Ștefan Ionescu-Valbudea și 
alții, au făcut din el unul dintre pio
nierii statuarei românești. El este, 
totodată, întemeietorul unei adevărate 
„dinastii" de artiști a cărei activitate 
continuă pină în zilele noastre. Este 
vorba de cei doi fii. Carol (realizato
rul statuii Iui C. Davila) și Frederic 
(portretist merituos și autor, printre 
altele, al unuia din Giganții din 
Parcul Libertății), și de o nepoată, 
Lita, ceramistă. „Blazonul" lor l-a 
constituit seriozitatea meșteșugului, o 
Ihaltă conștiință profesională, cultul 
muncii și al marilor tradiții ale cla
sicismului.

Printre portretele realizate de 
K. Storck se numără cele ale voievo
zilor Ștefan și Mihai, primele încer
cări in sculptură reprezentînd ilustre
le figuri istorice, bustul domnitorului 
Al. I. Cuza, al pictorului Aman, al

150 de ani de la nașterea 
lui Karl Storck

Iul Costache Steriadi, al lui C. A. 
Rosetti, înfățișat în halatul său de 
tipograf. Căci cunoscutul revoluționar 
a fost într-o vreme starostele acestei 
bresle, apoi de busturile unor oameni 
politici, ca M. Kogălniceanu, general 

JGh. Magheru, Costache Negri ș.a., 
cele mai multe executate după na
tură. lucrări în care, așa cum arăta 
T. Vianu, „corectitudinea academică 
nu exclude o anumită vigoare".

In 1869 se inaugurează monu
mentul spătarului Mihail Cantacuzi- 
no. cărturar și personalitate de frun
te a epocii brîncovenești, care l-a 
secundat pe luminatul voievod In 
toate acțiunile sale ; a fost așezat In 
fața spitalului Colțea. cea dintîi in
stituție spitalicească bucureșteană

(1708). ctitorie a 
sa. Sculptorul s 
știut să dea vo
lum și stabilitate 
figurii, conferin- 
du-i o atitudine 
plină de demni
tate și conștiință 
de sine. Reali
zează apoi statuia 

Domniței Bălașa, fiica marelui Brin-
coveanu. care are o înfățișare ma
iestuoasă, o prestanță firească ; hri
sovul pe care-l ține în mină reamin
tește de alăturata sa ctitorie — așe- 
zămintele brîncovenești. într-un cos
tum național a înfățișat-o artistul pe 
Ana Davila, monument așezat în 
grădina azilului „Elena Doamna", pe 
care ea l-a condus multă vreme.

Lui K. Storck i se încredințează, de 
asemenea, realizarea unor monumen
te comemorative pentru localitățile 
din Bulgaria, unde s-au desfășurat 
cunoscutele , bătălii în războiul pen
tru Independență din 1877. După 
proiectul său s-a construit la Grivița 
o capelă în stil bizantin, unde sînt 
păstrate oasele eroilor, iar la Rahova 
și Vidin au fost înălțate impunătoare 
coloane de granit, avind în vîrf statul 
alegorice ce simbolizau România, fi
gurată prin chipul unei femei ținînd 
într-o mină flacăra progresului, iar în 
cealaltă, sabia apărării. (Din păcate, 
ambele au fost distruse în timpul 
primului război mondial).

Prin bogata sa activitate, desfășu
rată sub semnul unei hărnicii pildui
toare. acest artist și-a Înscris pe 
bună dreptate numele în istoria artei 
românești, pentru care poporul nostru 
ti va cinsti Întotdeauna amintirea.

Marin M1HALACHE

t V
PROGRAMUL I

10.00 O viață pentru o Idee : Alexandru 
Orăscu.

10,30 Telecinemateca.
12,25 în pregătirea Congresului edu

cației politice și culturii socialiste 
„Laudă partidului și României so
cialiste'*. Festivalul literar-artistic 
organizat de Uniunea scriitorilor 
și Uniunea compozitorilor, sub 
egida Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

13.20 Desene animate.
13.35 Telex.
13,40 Țară minară, să trăiești ! — me

lodii populare.
13,55 Arte vizuale. în pregătirea Con

gresului educației politice și cul
turii socialiste.

14,15 Baladă pentru acest pămînt. Dro- 
beta Turnu-Severin (II).

14.35 Caleidoscop cultural-artistic. Emi

siune de informare și actualitate 
literară, teatrală, muzicală, plasti
că, cinematografică ,șl a activității 
artistice de amatori.

15,00 Fotbal magazin. Selecțiuni din fi
nala Cupei cupelor ; finala Cupei 
U.E.F.A. ; sferturile de finală ale 
campionatului european și un re
zumat al meciului Ungaria — 
Franța.

16,05 vîrstele peliculei. Ediție specială : 
Etica muncii și răspunderii socia
le în filmul românesc.

17,05 Club T... la Arad.
18,00 Cu aparatul de . filmat prin pă

dure.
18,25 Selecțiuni din spectacolul inaugu

ral al noii Case de cultură din 
Slatina. Emisiune realizată în co
laborare cu Comitetul de cultură 
și educație socialistă și Consiliul 
județean al sindicatelor Olt.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial : „Kojak".
21,40 24 de ore • Săptămîna sportivă.
32,00 Cîntăm pentru voi. Spectacol- 

concurs de muzică ușoară româ
nească (ediția a IV-a).

In atenția candidaților 
pentru treapta a Il-a de liceu

A apărut suplimentul RADIO- 
TELEȘCOALA, dedicat in în
tregime sprijinirii candidaților 
ce se vor afla in curînd în fața 
concursului de admitere pentru 
treapta a Il-a de liceu.

VOLUMUL cuprinde consulta
ții, sinteze, probleme, exerciții 
la disciplinele : LITERATURA 
ROMANA, MATEMATICĂ, ȘTI
INȚE BIOLOGICE, tratate, pe 
baza programei, de cadre didac
tice și cercetători de specialitate.

® H ■ ■ ■ ■ ■
Despre educația fizică a elevilor

Poate la nici o altă latură a pro
cesului complex de educație comu
nistă, patriotică și cetățenească a 
elevilor, ca în cazul educației sani
tare și fizice, nu este atît de vizibilă 
implicarea firească, organică în fie
care dintre celelalte componente : 
educația prin și pentru muncă nu 
poate face in nici un caz abstracție 
de principiile și normele de sănătate, 
de igienă, de condiție fizică, la fel ca 
și pregătirea intelectuală ; educația 
revoluționară, patriotică își găsește 
in sănătatea trupului, ca și în cea a 
minții condiția obligatorie a stimulă
rii tinărului cetățean către o partici
pare activă Ia efortul constructiv al 
poporului nostru ; după cum nici e- 
ducația estetică, gustul pentru fru
mos nu pot face abstracție de sănă
tatea și ținuta fizică armonioasă a 
personalității umane.

Este concluzia principală care s-a 
desprins din discuțiile organizate la 
Satu-Mare, asupra acestei importan
te componente a educației comuniste 
a copiilor și tinerilor in anii de 
școală. In consens unanim, partici- 
panții — cadț-e didactice, activiști, 
medici — s-au oprit mai mult asu
pra acelor probleme de principiu și 
a acelor aspecte concrete care Își 
caută incă, în viața școlară, o solu
ționare mai adecvată, mai eficientă.

— Consider că. in primul rind, 
s-ar cuveni subliniată răspunderea 
deosebită, politică, socială, etică, pe 
care o avem in fața societății pen
tru sănătatea și vigoarea fizică și 
spirituală a tinerelor generații care 
trec prin școală — a spus prof. 
Emilia Dimitriu, inspector școlar 
general adjunct al județului. Răs
pundere care revine deopotrivă ca
drelor didactice și personalului me
dical, organizațiilor de tineret, pă
rinților. Și care presupune o strinsă 
conlucrare, un transfer permanent de 
competență și multă solicitudine, 
modalități cit mai diverse, bogate în 
conținut educativ.

Această conlucrare însă — după 
cum au arătat concret mai mulți par
ticipant! — rămine uneori doar la 
stadiul de deziderat, din motive nu 
întotdeauna obiective :

„...unele cadre didactice exclud eu

totul din preocupările și acțiunile lor 
educative problemele educației pen- 

, tru sănătate, pentru igienă, conside- 
rind că nu au competenta necesară", 
(educatoarea Maria IGăzdag, direc
toarea Grădiniței nr. 6) ;

„...sînt și unii medici care consi
deră că și-au îndeplinit obligațiile 
dacă se ocupă doar de îngrijirea să
nătății elevilor, fără a lua aminte la 
problemele educării lor în această 
direcție" (prof. Ioan Bogdan) ;

Cîteva opinii desprinse 
din activitatea 

și experiența unor 
cadre didactice

„...participăm mai bucuroși la ac
țiuni educative în aer liber, cu de
monstrații practice decit la lecții 
statice in care ni se spune cum să 
facem mișcare și sport etc." (Mari- 
lena Kerekes, pionieră, Școala ge
nerală nr. 10).

în fiecare din aceste observații, 
întemeiate, se pot descifra tot atîtea 
direcții de acțiune ale școlii. S-au tă
cut și numeroase propuneri concrete 
în acest scop : completarea recipro
că a bagajului de cunoștințe prin 
schimburi de experiență între peda
gogi și medici : cursuri speciale de 
reciclare și perfecționare pe tema
tici concrete ale educației sanitare, 
fizice a elevilor : organizarea in 
comun — medici și profesori — a 
unor acțiuni instructiv-educative etc.

Există o preocupare constantă 
pentru crearea tuturor condițiilor 
materiale care să asigure copiilor și 
tinerilor în orele de școală climatul 
igienic, salubru de învățătură, de 
viată. Școli noi, cu clase spațioase, 
luminoase, aerisite, cu tot confortul, 
concomitent cu modernizarea celor 
existente, săli și terenuri de sport, 
spații verzi sporesc an de an baza

materială a învățămintului. Dar, așa 
cum s-a subliniat în cadrul dezbate
rilor, în această direcție nicicînd nu 

> se poate spune că s-a făcut totul, iar 
școlile, gospodarii locali sint datori 
să persevereze continuu în a oferi 
elevilor condiții optime de studiu, de 
viață, de dezvoltare armonioasă. Cum 
anume ? Iată cîteva păreri :

— Mai multă atenție in organiza
rea unui program rațional de studiu 
In clasă și de activități instructiv- 
educative în afara clasei, care să pre
vină eforturile nerațional dozate de-a 
lungul zilelor, săptămînilor, lunilor 
de școală. (Gheorghe Soncodi, acti
vist al comitetului județean de par
tid).

— Desfășurarea cu rigurozitate șl 
pe baze științifice a programului șco
lar de educație fizică și sport, com
pletat cu acțiuni cît mai interesante 
și atractive in timpul liber, în va
cante ; să-i determinăm pe toți 
elevii să facă mișcare și sport în aer 
liber, să-și organizeze un program 
rațional de studiu, odihnă și recrea
ție. (loan Lini, inspector școlar).

— Să asigurăm, chiar cu ajutorul 
elevilor, al organizațiilor de tineret, 
continuarea preocupărilor și acțiuni
lor educative din școală, și in familie, 
în programul de muncă și de viată 
de acasă, (dr. Iancu Iordan, inspector 
la Direcția sanitară județeană).

Pornind de la necesitatea începerii 
acestei activități educative de la 
vîrsta cea mai fragedă, a continuării 
sale pe toată durata școlarizării, pro
fesori și medici au subliniat cerința 
particularizării, a diversificării acțiu
nilor și măsurilor educative (după 
virstă. sex, țtnutiin care se află școa
la). cu concursul tuturor forțelor 
educative ale societății noastre so
cialiste, obligația utilizării cu grijă 
și tact pedagogic a întregului mate
rial ilustrativ și de propagandă edi
tat In acest scop.

Oricît s-ar ti „banalizat", prin frec
ventă folosire, dictonul latin „Meni 
sana in corpore sano" rămine deci 
de stringentă actualitate. Ca tot cs 
ține de înțelepciunea milenară a 
umanității.

Florica D1NULESCV

UCF.COM
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Vizita vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania
vicepreședinte al partidului TANU, prim-ministru

Excelenței Sale Domnului KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Islanda, 
vă adresez calde felicitări și urări de fericire personală, de bunăstare pentru 
poporul islandez.

■ț

1 SOSIREA IN CAPITAIA A TOVARĂȘULUI I. F. KATUȘEV,

al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

secretar al C.
Vineri a sosit in Capitală tovarășul 

K.F. Katușev, secretar a! C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al

c. al P.C.U.S.
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vineri după-amiază, Rashidi Ma
faume Kawawa, vicepreședintele Re
publicii Unite Tanzania, vicepre
ședinte al partidului TANU, prim- 
ministru al guvernului, împreună cu 
tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, și alte per
soane oficiale române și tanzaniene 
au vizitat întreprinderea de. con
fecții ..............și tricotaje București.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Nicolae Enea, prim-adjunct al mi
nistrului industriei ușoare, de re
prezentanți ai conducerii unității, 
precum și de un grup de muncitori 
și tehnicieni 
Cializează în 
bucureștene. 
prezenți au 
concepției de integrare a producției 
cu cercetarea și pregătirea cadrelor, 
asupra modului de promovare a pro-

tanzanieni care se spe- 
cadrul întreprinderii 

în timpul vizitei, cei , 
fost informați asupra

greșului tehnic. S-a reliefat că unita
tea dispune, în același timp, de un sec
tor propriu de concepție. Subliniin
du-se că întreprinderea exportă o 
mare parte a produselor sale, s-a 
arătat că relațiile de colaborare cu 
unități similare de peste hotare 
îmbracă forme diverse, fiind remar
cată în âcest sens, cu 
cooperarea cu Tanzania.

satisfacție,

(Agerpres)
♦ ★ ★

în 
unui 
de Presă — Agerpres. Rashidi Ma
faume Kawawa, vicepreședintele Re
publicii Unite Tanzania, vicepre
ședinte al partidului TANU, prim- 
ministru. al guvernului, a reliefat 
bunele relații statornicite între, cele 
două țări. în acest context oaspetele 
tanzanian a spus : „Conlucrarea din
tre țările noastre a fost inaugurată 
cu prilejul întâlnirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Julius 
K. Nyerere și se dezvoltă pe o linie 
ascendență, conform celor stabilite 
cu prilejul dialogurilor Ia nivel înalt, 
în cadrul acestor bune legături de 
cooperare se înscrie și actuala vizită 
care ne-a oferit prilejul de a cunoaș
te mai îndeaproape țara dumnea-

cadrul unui interviu 
redactor al Agenției

acordat 
Române

voastră, de a împărtăși din experien
ța sa bună în domeniul dezvoltării 
economice și sociale și de a explora 
noi căi de conlucrare".

Apreciind poziția României în 
probleme internaționale majore, oas
petele tanzanian a subliniat : ..Pen
tru Tanzania, pentru toate țările a- 
fricane. România este unul dintre 
cei mai apropiați prieteni. Si cu pri
lejul acestei vizite am constatat do
rința sinceră a tării dumneavoastră 
de a sprijini țările africane în efor
turile lor de a înlătura rămășițele 
colonialismului, de a păși pe calea 
unei dezvoltări independente. Sin- 
tem recunoscători României pentru 
ajutorul acordat mișcărilor de elibe
rare de pe continentul nostru, pen-

colaborare 
cu statele 

cu 
De asemenea. ne-am

tru relațiile prietenești de 
pe care le promovează i 
africane în curs de dezvoltare. 
Tanzania.
bucurat pentru faptul că România 
și Tanzania se află pe poziții identi
ce îp numeroase domenii. Luptăm 
pentru aceleași principii : fiecare 
țară trebuie să fie liberă, stăpină pe 
bogățiile sale: independenta ei tre
buie să fie respectată : fiecare țară, 
indiferent cît de mică sau mare, tre
buie să aibă dreptul suveran de a-și 
hotărî singură căile de dezvoltare. 
Numai în acest fel. respectînd aces
te principii, ideea generoasă a noii 
ordini economice și politice poate 
deveni o realitate în lume".

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri 
metalurgice, și Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Oaspetele a exprimat mulțumiri 
Guvernului Republicii Socialiste 
România pentru găzduirea de către 
tara noastră a lucrărilor acestei im
portante reuniuni economice interna
ționale. Au fost discutate unele pro
bleme de interes comun privind ac
tivitatea organismelor 
ale O.N.U.

★

minarului, în care s-au 
gresele înregistrate pe ... __ ....
în direcția utilizării acestor tehnolo
gii moderne, de mare eficiență, ne
cesitatea intensificării studiilor și cer
cetărilor de profil, precum și a cola
borării largi în acest important do
meniu economic.

Vineri după amiază. Gheorgh» 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, a primit pe Roger Messy, di
rector adjunct al Diviziei industriei 
a Comisiei Economice pentru Europa 
a Națiunilor Unite, care a participat 
la lucrările seminarului international 
organizat, la București. sub evida 
Comitetului Oțelului al C.E.E./O.N.U.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au 
Neculai Agachi. ministrul

parti cinat 
industriei
★

București

sp"cializate
(Agerpres)

Vineri s-au încheiat Ia 
lucrările seminarului international în 
problema folosirii materialelor pre- 
reduse în siderurgie, organizat de 
Comitetul otelului al Comisiei eco
nomice pentru Europa a Națiunilor 
Unite.

în cadrul ultimei ședințe de lucru 
a fost adoptat raportul final al se-

anreciat pro- 
plan mondial

(Agerpres)

Sosirea unei delegații economice din R. P. Congo
sosit în Cap'i- 

P. Congo, con-

Plecarea delegației
Vineri a părăsit Capitala, lndren- 

tîndu-se spre patrie, delegația mili
tară sovietică condusă de generalul 
de armată Alexei Alexeevici Epișev, 
șeful Direcției superioare politice a 
Armatei și Flotei maritime militare 
sovietice, care. Ia invitația ministru
lui apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență tn țara 
noastră.

militare sovietice
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții sovietici au fost salutați de 
general-maior Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării naționale 
și secretar al Consiliului politic su
perior al armatei, de generali ți ofi
țeri superiori.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, colonelul A. M. Kuciumov, 
atașatul militar, membri ai amba
sadei.

U. R. S. S.

Cronica zilei
La invitația Comisiei pentru po

litică externă și cooperare economică 
internațională a Marii Adunări Na
ționale, vineri a sosit la București • 
deputatul democrat Jonathan Bin
gham, președintele subcomitetului 
pentru comerț din Camera Repre
zentanților a Congresului S.U.A.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Iuliu Fejes. deputat, 
membru al Comisiei pentru politică 
externă și cooperare economică in
ternațională a M.A.N.

Au fost prezenți Harry G, Bar
nes jr.. ambasadorul S.U.A. .la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în cursul după-amiezii. oaspetele 
american a fost primit de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale. în cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej au fost 
abordate aspecte ale relațiilor româ- 
no-americane, îndeosebi pe plan 
parlamentar, exprimîndu-se în con
text dorința reciprocă de a extinde 
colaborarea dintre cele două țări.

în aceeași zi, Jonathan Bingham 
a avut o întilnire cu dr. Moses Ro
sen. șef rabin al Cultului Mozaic din 
Republica Socialistă România.

Seara, președintele' Comisiei pen
tru politică externă și cooperare e- 
conomică 
Corneliu 
neu in 
Bingham.

internațională a M.A.N., 
Mănescu, a

onoarea
oferit un di- 

lui Jonathan

★
la București 
noul ambasador extraordi-

Republicii
Roger LoayzaA sosit

Saavedra,
nar și plenipotențiar al
Peru în Republica Socialistă Româ
nia.

♦
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Ivan Abagiev, 
a oferit vineri seara un cocteil cu 
prilejul centenarului Răscoalei din 
aprilie 1876 și al Zilei scrisului slav 
ți a culturii bulgare. Au luat parte 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general-ma- 
lor Victor Voichită, secretar adjunct 
al Consiliului politic superior al ar
matei și șef al Direcției propagandă 
ți cultură, alți generali și ofițeri su
periori, scriitori și ziariști. Au fost, 
de asemenea, prezenți membri ai 
corpului diplomatic.

*
Vineri g-a deschis. In holul hote

lului „Dorobanți" din București, ex
poziția turistică „Polonia vă invită". 
Exponatele prezintă în imagini su
gestive pitorescul acestei țări, mo
numente arhitectonice și istorice, alte 
obiective de mare interes turistic.-

La vernisaj au luat parte Ștefan 
Enache, adjunct al ministrului turis
mului. membri ai corpului 
tic, alte persoane oficiale, 
meros public.

*
La Invitația Comitetului 

pentru Apărarea Păcii, o delegație a 
Mișcării cubaneze pentru pace și su
veranitatea popoarelor, condusă de 
dr. Rafael Pedraza, membru al Se
cretariatului mișcării, a făcut o vi
zită de prietenie în tara noastră, in 
perioada 17—29 mai.

Oaspeții au fost primiți la Comi
tetul National pentru Apărarea Pă
cii, au vizitat obiective economice, 
social-culturale. istorice, turistice din 
Capitală, din județele Sibiu. Cluj, 
Brașov, de pe litoralul Mării Negre.

★
Vineri la amiază, la Biblioteca 

filialei din Cluj-Napoca a Acade
miei Republicii Socialiste România, 
a fost deschisă o expoziție de carte 
a Editurii Academiei germane de 
țtilnte din R.D.G. Expoziția reunește 
circa 350 de volume din domeniul 
științelor sociale, exacte ți tehnice.

La festivitate au participat repre
zentant) ai organelor locale de partid 
ți de stat, oameni de știință, cultură 
ți artă.

Au fost de fată, de asemenea, re
prezentanți ai ambasadei 
București.

Despre colaborarea 
existentă Intre cele două 
vorbit acad. Victor Preda, președin
tele filialei din Cluj-Napoca a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. ți Christiane Grunow de la Edi
tura Academiei germane de științe.

(Agerpres)

diploma- 
un nu-

Național

R.D.G. la

fructuoasă 
edituri au

V

încheierea vizitei in țara noastră 
a ministrului comerțului exterior al Belgiei
în perioada 24—28 mai 1976. Michel 

Toussaint, ministrul comerțului ex
terior al Belgiei, a efectuat o vizită 
oficială în Republica Socialistă Româ
nia.

Cu acest prilej, ministrul Michel 
Toussaint a fost primit de președin
tele Republicii Socialiste■ România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oaspetele a avut convorbiri cu Ion 
Pătan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. precum și cu George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Viceprim-ministru! 
Ion Pățan și ministrul Michel Tous
saint au semnat un Acord pe termen 
lung de colaborare economică indus
trială și tehnică între România și 
Uniunea Economică Belgo-Luxem- 
burgheză. acord care constituie ca
drul juridic pe baza căruia se 
va dezvolta, in următorii ani, co-

operarea între țările respective. 
Cei doi miniștri și experții lor 
au analizat situația relațiilor econo
mice și stadiu] actual al cooperării 
între Republica Socialistă România 
și Uniunea Economică Belgo-Luxem- 
burgheză.. Ei s-au declarat de acord 
pentru punerea în practică a unor 
noi măsuri care să permită intensifi
carea și diversificarea schimburilor, 
precum și o dezvoltare mai accentua- 

'tă a cooperării reciproce. Convorbi
rile s-au desfășurat într-un climat 
de înțelegere și prietenie.

★
Vineri după-amiază. ministrul bel-

. gian al comerțului exterior a părăsit 
Capitala.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de Ion Pătan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. de alte persoane oficia
le. precum și de ambasadorul Bel
giei la București, Jacques Graeffe.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 28 MAI 1976 :
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

919 566 lei, din care : 108 571 lei RE
PORT.

Extragerea I : 30 87 86 43 68 76 
99 72 50.

Extragerea a II-a : 57 54 42 25 66 
90 26 36 33.

Vineri la amiază a 
tală delegația din R. 
dusă de Marius Mouambenga, mi
nistrul economiei rurale, președin
tele părții congoleze în Comisia 
mixtă de cooperare economică și 
tehnică româno-congoleză. pentru a 
participa la lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a acestei comisii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întîmpinată de Va- 
sile Patilinet. ministrul economiei 
forestiere și , materialelor de con
strucții. președintele părții române 
în comisie, de alte persoane oficiale.

Au fost de fată Sonde Lăon, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Congo la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Energetica la Saian

Ansamblul de cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare a sosit la București

Vineri a sosit în Capitală Ansam
blul de cîntece și dansuri al Arma
tei Populare Chineze de Eliberare, 
care va efectua un turneu în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții chinezi au fost intîmpinați 
de general-maior Victor Voichită, 
secretar adjunct al Consiliului poli
tic superior al armatei și șef al Di-

recției propagandă și cultură, de ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației. Socialiste și ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de fată Li Tin-ciuan, 
ambasado-rul Republicii Populare 
Chineze în România. Li Iun-ci, ata
șatul militar, aero și naval, membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 mai și 1 iunie. In țară : După o 
instabilitate și o răcire trecătoare, vre
mea va deveni din 
Temperaturile maxime

nou frumoasă, 
vor urca ziua

pină la valori cuprinse Intre 1* și îș 
de grade, mai ridicate în sud către 
sfîrșitul intervalului, și vor oscila noap
tea între 5 și 15 grade. I.a București : 
După o instabilitate de scurtă durată, 
vremea va deveni din nou frumoasă. 
Ploaie de scurtă durată, la începutul 
intervalului. Vînt cu intensificări trecă
toare. Temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi din nou în creștere.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL; Lotul reprezentativ
pentru apropiatul meci România
De Ia Federația de fotbal sîntem 

înștiințați că a fost stabilită compo
nența lotului reprezentativ român 
pentru meciul amical cu echipa Ita
liei (Milano, sîmbătă. 5 iunie, oră 18. 
pe stadionul San Siro). Conducerea 
tehnică a echipelor reprezentative a 
ales următorii 15 jucători : portari — 
Iordache. Ștefan, fundași laterali — 
Cheran, Hajnal, fundași centrali — 
G. Sandu, Dobrău, mijlocași — Du
mitru, Boloni, lordănescu. MuRescu. 
extreme — Lucescu, Fazekas. Zamfir, 
atacanțî centrali — M. Sandu, D. Geor
gescu.

ÎN ClTEVA RÎNDURI

Italia
Acestui lot i se vor adăuga doi 

apărători — un fundaș latefal și un 
fundaș central — după constatările 
din meciurile etapei a XXXI-a (du
minică. 30 mai). Cele mai multe șan
se de selecționare pentru postul d» 
fundaș central le are Sătmăreanu II. 
firește. în cazul in. care va arăta o 
formă 
Dinamo — U.T.A.

Lotul reprezentativ se va reuni în 
seara zilei de 30 mai. urmînd ca 
marți. 1 iunip. să joace o partidă de 
verificare împotriva echipei vieneze 
Admira Energie (stadionul „23 Au
gust", de Ia ora 19).

corespunzătoare și în meciul

clasament con- 
și României —

APA
la Budapesta

performantă

BULETIN RUTIER
Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul general 

al miliției

Traficul rutier 
la sfîrșitul săptăminii 
în zilele de simbătă și dtiminieă 

se înregistrează un trafic rutier din 
ce în ce mai intens, cu deosebire pe 
traseele turistice de mare atracție, 
Faptul că în intervale scurte, de cî- 
teva ore. se deplasează un număr 
mare de autovehicule face ca. pe u- 
nele sectoare de drum, să se formeze 
coloane nesfirșite. circulîndu-se. 
după o expresie automobilistică. ..ba
ră la bară". Asa se petrec lucrurile, 
de pildă, pe Valea Prahovei, iar in 
sezonul estival pe șoseaua București 
—Urziceni— Constanța.

în aceste condiții, automobiliștii 
trebuie să-și coreleze regimul de vi
teză cu menținerea distantei intre 
autovehicule, astfel incit, in orice si
tuație, să se poată asigură la timp 
oprirea, fără derapări sau lovirea au
tovehiculului din față. în câz că șo
seaua e umedă se va reduce viteza 
în mod corespunzător si din timp, 
mărindu-se. bineînțeles, spațiul intre 
autovehicule, pentru ca deplasarea și 
oprirea să nu pericliteze siguranța 
circulației. De asemenea, trebuie să 
se evite angajarea în depășiri suc
cesive a mai multor autovehicule, 
precum și angajarea simultană a mai 
multor autovehicule in depășire.

De o mare atenție trebuie să dea 
dovadă cei care vor să vireze — mai 
ales la stingă — in momentul ieșirii 
din coloană, precum și in cazul 
schimbării benzilor de circulație. Se 
recomandă ca banda de lingă axul 
drumulfii (cînd sint mai multe benzi 
pe sens) să fie lăsată pentru depă
șiri. deplasările curente făcîndu-se pe 
banda (sau benzile) din dreapta.

Prudență deosebită se cere condu
cătorilor auto care au obținut mai de 
curind permisul de conducere. Aceș
tia să evite depășirile (cu excepția 
vehiculelor lente și autocamioanelor), 
să nu circule cu viteză mare, să se 
asigure temeinic și 
schimbarea benzii de

Societăților de științe medicale, Fi
lială Cluj-Napoca — secția chirurgie, 
miliția județului Cluj. Institutul de 
medicină și tarmaeie și Direcția sa
nitară județeană. Au participat me
dici chirurgi, traumatologi. ortopezi, 
anes’eziști-reanimatori. medici legiști. 
psihiatri și psihologi din principalele 
centre medicale ale tării, precum și 
ofițeri superiori, specialiști in dome
niul circulației publice. în plen și pe 
secții au fost prezentate aproape 100 
de comunicări. Au reținut atenția. în
deosebi. comunicările : „Factorii de 
risc în producerea evenimentelor ru
tiere". „Traumatismele cardio-vascu- 
lare prin accidentele de circulație". 
„Unele aspecte terapeutice în trata
mentul traumatismelor aparatului lo
comotor" (considerații pe marginea a 

cazuri) ..Aspecte privind eva- 
stării 
auto".

VOLEI
Echipa României a obținut o nouă 

victorie in cadrul competiției inter
naționale masculine de volei de la 
Berlin. întrecînd cu scorul de 3—2 
(15—5. 15—9. 8—15. 13—15. 15—9) for
mația Cubei. Alte rezultate : R. D. 
Germană — Ungaria 3—0. U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—1 în 
duc echipele U.R.S.S. 
cite 4 puncte.

POLO PE
Vineri au continuat

meciurile din cadrul competiției in
ternaționale de polo pe apă pentru 
„Cupa Tungsram". Echipa Olandei a 
învins cu 4—3 selecționata României, 
iar ' Ungaria (tineret) a întrecut cu 
11—3 formația Canadei.

ATLETISM
Atleta rotoâncă Natalia Andrei 

Mărășescu a obtinut ur> frumos suc
ces internațional, ciștigînd proba de 
o milă din cadrul concursului de la 
Helsinki. Natalia Andrei Mărășescu 
a dominat clar cursa, terminînd în
vingătoare cu timpul de 4’35”4/10. 
Proba de 3 000 m obstacole a revenit 
finlandezului Kantanen cu 8’26”6/10, 
urmat de atletul român Paul Copu, 
cronometrat în 8’27”8/10. Finlandezul 
Seppo Hovinen a aruncat sulița la

89.94 m (cea mai bună 
mondială a sezonului).

BOX
Au început întrecerile 

lui turneu internațional 
la. Pinar del Rio. La categoria „co
coș". în prima gală, cubanezul Adol
fo Horta a cîștigat prin k.o. (repri
za I) în fata lui Nicu Popa.

TENIS
în optimile de finală ale probei 

de dublu femei din cadrul Campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei, care se desfășoară la Roma, 
cuplul român Virginia Ruzici — Ma
riana Simionescu a întrecut cu 6—3. 
6—2, perechea Janet Vermaak — Sa
bina Simmonds.

în semifinalele probei de simplu 
feminin, australianca Leslie Hunt a 
învins-o cu 6—3, 6—3 pe Florența 
Mihai (România). Ea o va întîlni îh 
finală pe iugoslava Mima Jausovec. 
învingătoare cu 7—5. 6—1 în fața 
cehoslovacei Regina Marsikova.

TIR
La Brno au Început campionatele 

europene de tir în probele eu arma 
de vinătoare. La skeet. după prima 
manșă, au realizat cite 50 de puncte 
Adalbert Osten (România). Samuels- 
son (Elveția). Peterssen (Danemarca). 
Gawlikowiki (Polonia), Pirik (Olan
da), Penaud (Franța). <

tradițibnalu-
de box de

După ce autobuzul oprește pe una 
din crestele din apropierea vestitei 
localități Șușenskoe, vizitatorii ră- 
min oarecum descumpăniți la sfa
tul gazdelor de a-și lua la coborire 
căciulile și paltoanele : privind pe 
geam, spre lumina soarelui domol, 
ai impresia că te afli într-o zi de 
toamnă blindă. „Nu uitați totuși că 
ne aflăm pe meleagurile Siberiei" — 
sună replica gazdelor. într-adevăr, 
afară, deși termometru! arată doar 
minus două grade, un vînt tăios, ca
racteristic locurilor, amplifică frigul. 
La capătul pantei, un cub de piatră 
neagră cu inscripția : „Pină Ia Sankt- 
Petersburg — 5 924 verste" (circa 6 200 
km). De aici a privit cîndva Lenin 
panorama ținutului Saian-Șușenskoe, 
unde fusese exilat de autoritățile ța
riste. după care a scris celor apro
piați : „Și aici se poate trăi și lucra".

...Mergem în sus. spre defileul Kar- 
lovo. pe drumul ce șerpuiește pe lin
gă apele Eniseiului, unul din fluviile 
gigantice ale Siberiei. Ziariștii ce 
mai fuseseră aici cu ani în urmă, 
observă multiple schimbări : o cale 
ferată, podul de peste fluviu, așeză
rile ce coboară pină lingă mâlul apei, 
dar mai ales construcțiile ; pentru că 
aici. în defileu, se înalță marea hi
drocentrală Saian-Șusenskoe, cu o 
putere de 6 400 000 kW.

Oaspeții sînt întîmpinați de directo
rul șantierului. Stanislav Sadovski, 
care tocmai venise dintr-unul din 
..punctele fierbinți" ale hidrocentra
lei. Se executau ultimele lucrări în 
vederea stăvilirii Eniseiului și a mu
tării apelor, prin orificiile inferioare 
ale barajului, pe albia din dreapla, 
betonată. Citeva date furnizate cu 
amabilitate de interlocutor ilustrea
ză .proporțiile deosebite ale vi
itoarei cetăți energetice din munții 
Saian. înălțarea sa necesită disloca
rea a 2. milioane metri cubi de roră 
obișnuită și a 3.8 milioane metri cubi. 
de rocă stîncoasă. construirea unui 
volum de 2,8 mili-oane metri .cubi 
de rambleuri. turnarea a 9.8 milioane 
metri cubi de beton și beton armat, 
montarea a 80 000 tone de construc
ții metalice și a 67 000 tone utilaje. 
Iar costul întregului nod hidroenerge
tic de aici, în valoare de 677 760 000 
ruble, va ti amortizat In numai cinci 
ani...

Din 1968. cînd în apele Eniseiului a 
fost aruncată prima stîncă. și pină la 
sfîrșitul anului trecut, in albia fluviu
lui au fost turnați aproximativ 
700 000 mc de beton pentru netezirea 
fundului apei și ridicarea fundamen

tului barajului din dreapta. începind 
cu anul acesta, lucrările de turnare a 
betonului și de instalare a suban- 
samblelor de construcții vor crește 
progresiv. Atunci cînd barajul va 
atinge înălțimea de 100 metri (din 
totalul de 242 metri) vor fi puse în 
funcțiune primele două din cele 
zece agregate energetice de cite 
640 000 kW.

...într-una din stațiile feroviare de 
pe malul Eniseiului atenția este 
atrasă, la un moment dat. de un șir 
de vagoane purtînd inscripția „Arad". 
Sint. intr-adevăr, vagoane fabricate 
de muncitorii din orașul de pe Mureș 
care, aici, la atîtea mii de kilometri 
de locul nașterii lor, „pun umărul" 
la îndeplinirea menirii Eniseiului. de 
sursă energetică inepuizabilă. De alt
fel. Uniunea Sovietică se situează pe 
unul din primele locuri printre țările 
importatoare de vagoane de marfă, 
ca ■ și de alte produse românești. 
După cum și țara noastră importă o 
gamă largă de produse din U.R.S.S., 
marea țară socialistă vecină defi
nind, după cum este știut, primul loc 
în ansamblul relațiilor comerciale ale 
României cu alte state.

Valorificarea marilor resurse ener
getice ale Eniseiului nu se va face 
numai prin intermediul hidrocentra
lei de la Saian-Șușenskoe. Se află de 
pe acum in stadiu de proiectare hi
drocentralele de la Predvniinsk 
(1600 000 kW). Abalakov (3300 000 
kW). Igansk (6 600 000 kW). Maina 
(320 000 kW). Odată cu realizarea 
acestei „salbe de energie și lumină" 
se vor pune bazele unui întreg com
plex industrigl-econOmic. cuprinzînd 
peste 120 mari întreprinderi, care vor 
asigura valorificarea imenselor bo
gății ale ținutului Krasnoiarsk : mi
nereu de fier, apatită. molibden, mar
mură, ciment, material lemnos etc. 
Orașele Oznacennoe. Abakan. Minu
sinsk, Maina. Cernogorsk. din vecină
tatea fluviului, cunosc de pe acum 
efervescența unor transformări în
noitoare.

Deocamdată, aici, în defileul Kar- 
lovo, oamenii care luptă iarna cu ge
ruri de minus 40 de grade, iar pri
măvara stăvilesc șuvoaiele de apă 
cu un debit de 12 000 mc pe 
secundă, clădesc cu succes. In beton 
și metal, marele edificiu energetic 
din mijlocul munților Saian. care re
prezintă un simbol și o mărturie In 
plus a aptitudinilor creatoare ala 
constructorilor comunismului.

1. DUȚĂ

Noi trasee auto internaționale
întreprinderea de transporturi auto 

Mehedinți din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
înființează cu începere de la 1 iunie 
1976 două noi trasee internaționale 
între unele localități din Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

Primul traseu : Drobeta Turnu-Se
verin — Kladovo — Donji Milano
vac. are stabilită plecarea din muni
cipiu la ora 7.00 și sosirea la Donji 
Milanovac Ia ora 9.50. Cursa de îna

poiere are plecarea Ia ora 19.30 din 
Donji Milanovac cu sosirea in Dro
beta Turnu-Severin la ora 22.30. Cel 
de-al doilea traseu este Drobeta 
Turnu-Severin — Kladovo — Donji 
Milanovac — Veliko Grădiște — Po- 
zarevac — Belgrad. Plecarea din 
Drobeta TurnU-Severin are loc Ia 
ora 21.00. iar sosirea la Belgrad la 
ora 4.40. Din Belgrad, a doua cursă 
are fixată plecarea Ia ora 10.00 și 
sosirea la Drobeta Turnu-Severin la 
ora 18,00. (Agerpres)

din timp 
circulație.

Medicina în sprijinul 
circulației

La Cluj-Napoca a fost organizată 
o consfătuire cu temă : „Accidentele 
de circulație — patologie, profilaxie 
ți tratament", organizată de Uniunea

655 de 
luarea 
torilor

Cu
in

de sănătate a conducă-

automobilul 
concediu

șiOdată cu sezonul cald a sporit 
numărul celor care pleacă în conce
diu cu automobilul. Iată citeva re
comandări utile pentru zilele 
mergătoare plecării la drum :

• Să se efectueze o revizie 
nică temeinică, de preferat

pre-

teh- 
la o 

unitate „Service", și să se remedieze 
toate defecțiunile

• Fiecare conducător auto să se 
asigure cu un set de piese de rezer
vă, dintre cele care se pot defecta 
oricind (becuri, capac delco, bujii, 
Curea ventilator).

• Să se alcătuiască un 1 
judicios de deplasare, avind 
dere lungimea itinerarului, 
drumurilor, a vremii etc.

• Să fie folosite pe cît 
drumurile mai puțin circulate, cum 
sint majoritatea celor județene as
faltate.

• Bine ar ti să se evite deplasă
rile pe timp de noapte, îndeosebi pe 
traseele necunoscute ;

• Să nu se plece la drum in stare 
de oboseală sau imediat după masă, 
cu stomacul încărcat, procesul de 
digestie provocind stări de somno
lentă :

• Sub nici un 
nimeni la volan 
lului.

• Respectarea 
turor regulilor de circulație.

program 
l în ve

starea

posibil

motiv să nu se urce 
sub influenta alcoo-

cu strictețe a tu-

Desfășurată sub auspiciile acelo
rași sentimente de trainică prietenie, 
cordialitate și respect reciproc ce au 
caracterizat etapele precedente in 
Iran și India, vizita primului mi
nistru al guvernului român. Manea 
Mănescu. in Republica Sri Lanka 
s-a înscris ca o nouă ilustrare a 
consecventei cu care România socia
listă își extinde și iși adincește ra
porturile sale de prietenie și solida
ritate cu toate națiunile angajate 
pe. calea dezvoltării de sine stătă
toare. Evoluția fericită a relațiilor 
româno-srilankeze — in special după 
convorbirile bilaterale purtate la ni
vel înalt la București in 1974, ce 
s-au materializat în asemenea ac
țiuni cum ar fi încheierea Acordu
lui comercial pe termen lung, crea
rea Comisiei mixte interguverna- 
mentale de cooperare economică, 
deschiderea primei misiuni diploma
tice a României la Colombo — și-a 
găsit și cu acest nou prilej o eloc
ventă expresie in mesajele priete
nești schimbate între președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe de o parte, și 
președintele Republicii Sri Lanka, 
William Gopallawa, și premierul 
Siritnavo Bandaranaike, pe de altă 
parte.

Pe acest fundal fertil, dialogul de 
la Colombo a evidențiat, paralel cu 
satisfacția pentru stadiul actual al 
relațiilor bilaterale, existența unor 
premise favorabile in vederea diver
sificării și amplificării in continuare 
a colaborării reciproc avantajoase, 
ținind seama de realizările României 
in făurirea unei economii moderne, 
ca și de eforturile depuse de Sri 
Lanka pentru valorificarea resurse
lor sale naționale. Pentru fructifica
rea acestor posibilități s-a căzut de 
acord asupra căilor și mijloacelor 
cerute de angajarea unor acțiuni de 
cooperare in asemenea sfere de ac
tivitate cum sînt producția indus
trială și agricolă, transporturile, 
pregătirea cadrelor, deosebit de im
portantă in această direcție fiind 
hotârirea ca relațiile de colaborare 
economică să se sprijine, în mai 
mare măsură, pe programe de per
spectivă. pe acorduri și contracte pe 
termen lung, ceea ce este de natură 
să le asigure o viabilitate sporită,

un caracter cît mai staljil ; in același 
cadru se înscrie și înțelegerea de a 
promova schimbul de experiență 
dintre organismele de planificare djn 
România și Sri Lanka, pentru a iden
tifica noi posibilități de conlucrare 
în diverse domenii. Bilanțul pozitiv 
al convorbirilor de la Colombo pe 
planul colaborării bilaterale este în
tregit de semnarea Programului de 
schimburi culturale, care deschide 
noi perspective mai bunei cunoașteri

Ceaușescu, contribuțiile remarcabile 
ale domniei sale Ia dezvoltarea con
ceptului de nouă ordine economică 
internațională, la cauza destinderii și 
păcii. Mai presus de orice, poziția 
domniei sale in favoarea drepturilor 
țărilor mici l-a făcut să ciștige o 
mare admirație pe intrcg globul".

România și Sri Lanka — ambele 
țări în curs de dezvoltare, confrun
tate cu multe probleme similare — 
consideră că tocmai in statornicirea

Între România și Sri Lanka 
prietenie și colaborare 

reciproc avantajoasă
și aprecieri a valorilor creației spi
rituale ale celor două popoare.

Turul de orizont asupra actuali
tății internaționale a pus. tncă o 
dată. în evidență ca principală con
cluzie necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor — indiferent 
de dimensiune, potențial economic, 
nivel de dezvoltare — pentru afir
marea dreptului fiecărei națiuni de 
a fi stăpină pe destinele sale și a 
participa direct și activ la soluționa
rea problemelor majore ale lumii 
contemporane, pentru lichidarea de
calajelor dintre țări bogate și sărace, 
pbntru edificarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale. în 
acest cadru, interlocutorii srilankezi 
au ținut, in mod deosebit, să elo
gieze activitatea României socialiste, 
a președintelui său, pe arena inter
națională. „Noi, in Sri Lanka, a 
spus doamna Sirimavo Bandaranaike, 
am apreciat inițiativele de politică 
externă ale ilustrului dumneavoastră 
președinte, Excelența Sa Nicolae

noii ordini. în înlocuirea vechii poli
tici imperialiste de dominație și dic
tat, printr-o politică nouă, bazată pe 
principiile legalității și justiției, re
zidă perspectivele unui viitor de 
pace, colaborare și progres al în
tregii umanități. Subliniindu-se acest 
imperativ al contemporaneității, in 
cursul dialogului de la Colombo s-a 
relevat rolul pozitiv care revine — 
alături de celelalte forte care luptă 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă — mișcării tarilor nealiniate, 
în cadrul căreia Sri Lanka s-a re
marcat ca o participantă activă. De 
altfel, tocmai ca o recunoaștere a 
acestei contribuții. Sri Lanka a fost 
aleasă, așa cum este știut, ca 
tară-gazdă a apropiatei conferin
țe la nivel înalt a statelor neali
niate. Exprîmînd satisfacția pentru 
această alegere, primul ministru al 
guvernului român arăta, pe bună 
dreptate, că România o consideră ca 
reprezentînd „o apreciere dată de 
țările nealiniate politicii promovate

de guvernul Republicii Sri Lanka, 
participării active la mișcarea de 
nealiniere a țării dumneavoastră".

După cum s-a reafirmat și de a- 
ceastă dată. România, care a fost 
invitată la Conferința ministerială a 
tarilor nealiniate de la Lima, iar 
recent a fost primită in „Grupul 
celor 77“. vede în apropiata întilnire- 
la nivel înalt de la Colombo prilejul 
favorabil al promovării principiilor 
noii ordini economice și politice in
ternaționale. al afirmării intereselor 
de colaborare, pace, progres ale tu
turor națiunilor, și tocmai de aceea 
iși exprimă dorința de a participa la 
această reuniune. în general la acti
vitatea statelor nealiniate. în calitate 
do observator.

Necesitatea de a se adopta măsuri 
eficiente de dezarmare generală, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
de a se trece la lichidarea bazelor 
militare străine și desființarea blocu
rilor. de a se crea zone de pace, 
libere de arme nucleare, în. diverse 
părți ale lumii, inclusiv în Balcani 
si în regiunea Oceanului Indian ; 
instaurarea unei păci juste și dura
bile în Orientul Apropiat; întărirea 
rolului O.N.U. în viața mondială — 
sint tot atitea probleme interna
ționale la ordinea zilei în a căror 
abordare schimburile de vederi Intra 
cei doi prim-miniștri au reliefat po
ziții convergente.

Caracterul de lucru al vizitei, at
mosfera de cordialitate și compre
hensiune reciprocă în care au fost 
purtate convorbirile, conținutul do
cumentelor semnate la Colombo vin 
să adauge noi valențe relațiilor de 
prietenie și colaborare între România 
și Sri Lanka. Expresia fidelității cu 
care sînt transpuse în viată orientă
rile Congresului al XI-lea al P.C.R., 
dialogul d» la Colombo ca. de altfel, 
întreaga vizită în. Asia a primului mi
nistru al guvernului român marchea
ză, totodată, o nouă contribuție la 
împlinirea dezideratului general de 
promovare a unor raporturi noi între 
națiuni, in spiritul egalității și echi
tății. la Înfăptuirea năzuințelor de 
pace, înțelegere și progres ale tutu
ror popoarelor.

Livlu RODESCU
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In favoarea eliminării oricăror restricții 
discriminatorii din calea comerțului 

internațional
Intervenția reprezentantului român la reuniunea de la Geneva
GENEVA 28 (Agerpres). — La Ge

neva s-au desfășurat, intre 28 și 28 
mai, lucrările celei de-a doua reu
niuni oficioase de experți în dome
niul comerțului exterior, la care au 
participat reprezentanți ai majorită
ții țărilor membre ale Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Euro
pa. precum și delegați ai G.A.T.T., 
U.N.C.T.A.D. și Pieței comune.

în intervenția sa, Mircea Manea, 
consilier la misiunea permanentă a 
țării noastre pe . lingă Oficiul Națiu
nilor Unite, a subliniat necesitatea 
plasării discuțiilor în spiritul, litera 
și climatul favorabil creat de înche
ierea cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Reprezentantul român a apreciat că 
reuniunea își va atinge scopul numai 
în măsura în care participanții vor 
lua in considerare diversitatea exis
tentă și particularitățile țărilor mem
bre ale comisiei sub aspect politic, 
economic și social, al potențialului 
fiecăreia, al nivelului de dezvoltare 
economică.

Remarctnd că dezvoltarea schimbu
rilor comerciale în special și a rela

țiilor economice în ansamblu este 
încă stînjenită de menținerea unor 
restricții cantitative discriminatorii și 
de alte obstacole practicate de nu
meroase țări occidentale, reprezen
tantul român a exprimat speranța că 
aceste țări vor acționa cu mai multă 
hotărîre și voință politică pentru eli
minarea tuturor obstacolelor și ba
rierelor existente în calea intensifi
cării comerțului internațional.

Vorbitorul a insistat ca lucrările 
reuniunii să se concentreze cu pre
cădere asupra -unor probleme și preo
cupări de interes major pentru ță
rile europene, care să conducă la fa
cilitarea adoptării. într-o perioadă 
apropiată, a unor măsuri concrete de 
aplicare a prevederilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki ce țin 
de competenta și atribuțiile C.E.E./ 
O.N.U. vizînd dezvoltarea, diversifi
carea și în special liberalizarea 
schimburilor comerciale între țările 
continentului, cu acordarea trata
mentului preferențial corespunzător 
țărilor in curs de dezvoltare din 
Europa.

Rolul crescind al țărilor nealiniate 
in lupta pentru pace și progres

O declarație a ministrului de externe 
al Republicii Vietnamului de Sud

COLOMBO 28 (Agerpres). — Miș
carea țărilor nealiniate a devenit 
astăzi o forță importantă pe arena 
internațională. Ea luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului — a 
declarat Nguyen Thi Binh. ministrul 
afacerilor externe al Republicii Viet
namului de Sud, care se află in 
vizită la Colombo.

Datorită unității țărilor nealiniate, 
legăturilor lor cu țările socialiste, 
cu alte forțe progresiste, țările 
„lumii a treia" cuceresc poziții tot 
mai importante și mai trainice. Cu

toate că raportul ' de forțe în lume 
s-a modificat în mod hotărît în fa
voarea forțelor păcii, progresului și 
socialismului, imperialismul nu vrea 
să recunoască aceasta. încearcă să 
submineze mișcarea țărilor nealinia
te — a continuat Nguyen Thi Binh. 
Poporul Vietnamului. împreună cu 
alte țări nealiniate, este gata să de
pună eforturi pentru a asigura suc
cesul reuniunii la nivel inalt de la 
Colombo Noi sprijinim inițiativa 
Republicii Sri Lanka de a transfor
ma Oceanul Indian într-o zonă a 
păcii.

Încheierea reuniunii ministeriale a 0. P. E. C.
DENPASAR 28 (Agerpres). — Vi

neri s-au încheiat în localitatea Den- 
pasar, din Insula Bali, lucrările Con
ferinței ministeriale a Organizației 
Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.). în comunicatul dat la sfîr- 
șitul reuniunii se arată că partici
panții la conferință au luat notă de 
acțiunile întreprinse de unele țări 
consumatoare de petrol împotriva ță
rilor membre ale organizației și au 
hotărît să ia măsuri corespunzătoare, 
dacă va fi necesar, pentru apărarea 
intereselor legitime ale acestora. Ță
rile membre ale O.P.E.C. — preci
zează comunicatul — fiind membre 
ale „Grupului celor 77", au subliniat 
importanța solidarității în interiorul 
grupului și sprijină Declarația de la 
Manila.

Următoarea reuniune ordinară a 
conferinței ministeriale O.P.E.C. a 
fost fixată pentru 15 decembrie, la 
Doha (Qatar).

Agențiile de presă subliniază că în
ghețarea prețului petrolului este con

firmată implicit prin absenta orică
rei referiri la această problemă in 
comunicatul oficial.

Producția de petrol 
în creștere

O statistică publicată cu ocazia 
desfășurării actualei conferințe a 
O.P.E.C. arată că producția petrolie
ră a acestor țări se află în creștere, 
în luna martie, cele 13 țări membre 
ale organizației au realizat o pro
ducție de 29.4 milioane barili pe zi, 
ceea ce reprezintă o creștere de a- 
proape 10 la sută fată de nivelul anu
lui trecut. Cele mai „ spectaculoase 
creștpri ale producției au fost înre
gistrate de Arabia Saudită (cțe la 5.3 
la 8.4 milioane barili pe zi), emira
tele din zona Golfului și Indonezia. 
Potențialul producției acestor state 
este de peste 40 milioane barili pe zi.

TOKIO

Disensiunile din cadrul Partidului Liberal Democrat
TOKIO 28 — Corespondentul Ager

pres transmite : Disensiunile in ca
drul Partidului liberal-democrat, de 
guvernămînt. s-au accentuat ca ur
mare a controverselor apărute la 
reuniunea de vineri a Comitetului 
executiv al P.L.D. cu privire la con
tinuitatea cabinetului premierului 
Takeo Miki. Membri ai^fracțiunilor 
liberal-democrate conduse de vice
președintele partidului, Etsusaburo 
Shiina, fostul premier Kakuei Tanaka 
și ministrul de finanțe. Masayoshi 
Ohira, au cerut demisia lui Takeo 
Miki <Jin funcțiile de președinte al 
P.L.D. și de prim-ministru. Membrii 
fracțiunilor conduse de premierul 
Takeo Miki și de secretarul general aJ 
P.L.D., Yasuhiro Nakasone, au res
pins aceste cereri, iar cei ai frac
țiunii vicepremierului Takeo Fukuda 
au insistat pentru o întîlnire între 
premierul Miki și Shiina, in vederea

aplanării situației. Atit primul mi
nistru. cit și vicepreședintele P.L.D., 
Etsusaburo Shiina, care a inițiat ac
tualele acțiuni din cadrul partidului 
de guvernămînt pentru a determina 
demisia cabinetului, se vor intîlni, 
separat, cu ceilalți lideri liberal-de- 
mocrați pentru a examina divergen
țele apărute.

Arestarea unor conducători 
ai P. C. Brazilian

BRASILIA 28 (Agerpres). - Șase 
membri ai conducerii Partidului Co
munist Brazilian, între care se nu
mără și Jose Francisco Neres. secre
tar al C.C. al P.C.B.. au fost arestați 
de autoritățile locale din Belo Ho
rizonte — s-a anunțat oficial la Bra
silia.

SEMNAREA TRATATULUI SOVIETO-AMERICAN
privind exploziile nucleare subterane 

în scopuri pașnice
La Moscova și Washington a avut 

loc vineri semnarea Tratatului din
tre Uniunea Sovietică și Statele Unite 
privind exploziile nucleare subterane 
în scopuri pașnice — asupra pregă
tirii căruia părțile au convenit cu 
prilejul întîlnirilor sovieto-americane 
la nivel inalt — precum și a pro
tocolului aferent tratatului. în nu
mele Uniunii Sovietice, documentele 
au fost semnate de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
iar din partea americană — de Gerald 
Ford, președintele S.U.A.

★
într-o alocuțiune rostită cu prilejul 

semnării tratatului, Leonid Brejnev 
a arătat că „noul document este me
nit să asigure ca exploziile nucleare 
subterane să fie efectuate numai in 
scopuri pașnice, fiind prevăzute în 
acest sens garanțiile necesare, inclu
siv cele privind controlul". Totodată 
— a arătat el — tratatul-va contri
bui la promovarea cooperării sovieto- 
americane în utilizarea pașnică a 
energiei atomice. Tratatul — a spus 
vorbitorul — reprezintă incă o verigă 
în sistemul de măsuri menite să 
frîneze înarmările și să ducă la în
cetarea generală și totală a experi
mentării armamentului nuclear. Sem

nificația politică a tratatului „rezidă 
în faptul că el reprezintă un pas con
cret in dezvoltarea pozitivă a rela
țiilor sovieto-americane". Totodată — 
a arătat el — trebuie amintit că mai 
există probleme majore care își aș
teaptă rezolvarea, între ele aflîndu-se 
finalizarea elaborării unui nou acord 
pe termen lung între U.R.S.S. și 
S.U.A. privind limitarea înarmărilor 
strategice.

în cuvîntarea rostită cu același pri
lej, Gerald Ford a declarat că trata
tul „reprezintă o piatră de hotar în 
istoria acordurilor privind controlul 
asupra armamentelor" și și-a expri
mat speranța că el „va contribui la 
înregistrarea unor noi succese în edi
ficarea unei păci stabile și drepte in
tre’ cele două popoare și in întreaga 
omenire". „Acordul realizat cu pri
vire la efectuarea de observații la 
fața locului, a arătat președintele, 
demonstrează că cele două țări pot 
conveni asupra unor acorduri utile, 
în ciuda dificultăților existente". „Țe
lul final al sistemului de astfel de 
acorduri pe care S.U.A. le-au nego
ciat sau le negociază în prezent este 
o lume mai pașnică și înlăturarea 
primejdiei unui război nuclear" — a 
spus președintele S.U.A.

(Agerpres)

Opțiunile politice ale comuniștilor italieni
expuse de secretarul general al P.C.I.

în R.S.F. Iugoslavia a fost inaugurat

Un mare obiectiv al construcției socialiste
Pe noua magistrală feroviară Belgrad-Bar

— locomotive electrice fabricate în România
BELGRAD 28 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Un mare mi
ting popular, desfășurat în Piața 
gării centrale din Belgrad, a mar
cat inaugurarea magistralei ferovia
re Belgrad—Bar, unul dintre cele 
mai importante obiective realizate în 
Iugoslavia în anii construcției socia
liste. Au luat parte președintele 
Iosip Broz Tito și alți conducători de 
partid și de stat iugoslavi.

Primul ministru al Italiei 
l-a primit 

pe ambasadorul României
ROMA 28 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Primul ministru 
al Italiei, Aldo Moro, l-a primit vi
neri. la Palatul Chigi, pe ambasado
rul României la Roma, Iacob Ionaș- 
cu, in legătură cu încheierea defini
tivă a misiunii în Italia.

în cursul întîlnirii. premierul ita
lian a relevat cu satisfacție cursul 
continuu ascendent pe care l-au ur
mat. îndeosebi în ultimii ani. relațiile 
pe multiple planuri dintre Italia și 
România, subliniind rolul deosebit 
care a revenit. în acest cadru, vizi
tei efectuate în Italia de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Realități românești
1 ■ 2

prezentate la un post

Președintele Tito a felicitat căldu
ros pe constructorii care au reușit 
să învingă toate greutățile și să dea 
viață unui proiect care face ca o 
parte a Iugoslaviei să se apropie de 
mare.

Calea ferată Belgrad—Bar, supra
numită „Magistrala visurilor", are o 
lungime de 476 kilometri și străbate 
cele mai frumoase zone din Serbia și 
Muntenegru. Pe tot parcursul căii 
ferate au fost construite 245 tuneluri, 
ceea ce reprezintă 115 kilometri sau 
o pătrime din întreaga lungime. 
Pentru traversarea riurilor și cani- 
oanelor au fost ridicate 234 de po
duri și viaducte din beton și oțel, 
care, puse cap la cap, ajung la 14.5 
km. Dintre acestea se detașează, 
prin proporțiile sale, podul de peste 
Mala Rieka (500 m). sprijinit pe pi
loni de beton a căror înălțime atin
ge 200 m

Calea ferată deschide accesul la 
zone pină de curind inaccesibile, in 
care se află mari zăcăminte de mi
nereuri și păduri, ceea ce va per
mite punerea în valoare a acestor 
bogății.

Fe traseul electrificat al noii ma
gistrale trenurile vor fi remorcate 
de locomotive electrice produse la 
cunoscuta uzină „Electroputere" din 
Craiova.

ROMA 28 — Corespondentul Ager
pres transmite : în cadrul unei con
ferințe de presă desfășurate vineri 
la sediul Asociației presei străine 
din Roma, secretarul general al Par
tidului Comunist Italian, Enrico Ber- 
linguer, a prezentat platforma P.C.I. 
pentru apropiatele alegeri generale. 
„Propunerea cu care P.C.I. se pre
zintă în alegeri — a relevat Ber- 
linguer — este aceea a unui guvern 
de coaliție, pentru a depăși actuala 
criză economică a țării". Arătind că 
experiența coaliției de centru-stînga 
s-a încheiat, că încercarea democra- 
ției-creștine de a o revitaliza nu în
seamnă altceva decît a expune țara 
la pericolele unor guverne instabile* 
secretarul general al P.C.I. a subli
niat : „Noi cerem un vot care să 
reprezinte ceva nou. deosebit de cel 
de centru-stînga în toate formele 
sale posibile, care să reprezinte co
laborarea între toate forțele demo
cratice. înlăturarea prejudecăților 
față de P.C.I.". „Nu înțelegem de ce, 
dacă comuniștii pot să facă parte 
dintr-o majoritate , nu ar putea să 
facă parte și din guvern ? Noi ce
rem un vot care să însemne o de
plasare spre stînga. Nu considerăm 
că P.C.I. trebuie să se afle singur la 
putere, ci dorim să colaborăm pen
tru rezolvarea crizei în care se află 
țara. Cerem deci un vot de condam
nare a acelor forțe care se opun 
perspectivei unei colaborări între 
toate forțele democratice" — a spus 
vorbitorul.

Referindu-se la diferența dintre 
strategia „compromisului istoric" și 
propunerea pentru un guvern de so
lidaritate națională, secretarul gene
ral al P.C.I. a declarat : „Compro
misul istoric a fost conceput ca 
o întîlnire a marilor curente 
care caracterizează istoria țării 
noastre, și în special mișcarea 
populară italiană. Aceste curen

te sint legate, practic, de P.C.I., 
P.S.I. și de mișcarea catolică, ce nu 
se reduce doar la P.D.C., ci cuprin
de și alte formațiuni sociale și po
litice. Aceasta a fost și rămine stra
tegia noastră, în sensul că noi a- 
preciem că, pentru a se ajunge la 
transformări profunde ale societății 
italiene, este necesară o colaborare 
între aceste trei mari curente. Pro
punerea actuală nu contrazice stra
tegia compromisului istoric, ci ține 
cont de gravitatea excepțională în 
care se află țara și solicită deci o 
colaborare mai amplă, limitată în 
timp, între toate partidele democra
tice, pentru a încerca depășirea a- 
cestei foarte grave crize".

Referindu-se la modul în care di
feritele forțe externe au reacționat 
față de ideea unei eventuale intrări 
în guvern a P.C.I., Enrico Berlin- 
guer a declarat : „Unele grupări 
conservatoare din S.U.A. și din Eu
ropa occidentală au — și este de în
țeles să aibă — preocupări care, în 
unele ocazii, sint exprimate cu ac
cente și cuvinte pe care noi le apre
ciem drept un amestec în viața po
litică italiană. Dar, atît în S.U.A., cit 
și în țările Europei occidentale, e- 
xistă forțe care privesc cu calm po
sibilitatea unei schimbări în condu
cerea politică a tării, prin participa
rea la guvern a P.C.I., deoarece își 
dau seama în mod realist că această 
schimbare reprezintă condiția nece
sară pentru o stabilitate politică, 
care este garanția pentru relansa
rea economică". In legătură cu 
structura internă a partidului, En
rico Berlinguer a afirmat că „aceasta 
este mult mai democratică decît cea 
a altor partide. Noi nu avem frac
țiuni și nici nu intenționăm să avem. 
Dar, în același timp, cred că parti
dul nostru este cel care promovează 
în modul cel mai consecvent partici
parea membrilor săi la elaborarea 
politicii sale".

Programul Partidului Laburist din Marea Britanie
pentru următorii zece ani

LONDRA 28 (Agerpres). — Comite
tul Național Executiv al Partidului 
Laburist din Marea Britanie a dat 
publicității programul pe care l-a 
elaborat pentru următorii zece ani în 
domeniul politicii interne și externe. 
Programul urmează să fie prezentat 
conferinței anuale a laburiștilor, 
care-1 va adopta numai cu o majori
tate de două treimi. Programul nu 
angajează direct guvernul.

In domeniul economic, programul 
laburist prevede intensificarea parti
cipării statului în industriile-cheie, 
prin consolidarea pozițiilor lui „Na
țional Enterprise Board". In acest 
scop, se preconizează alocații anuale 
de un miliard de lire. Documentul 
stipulează că statul trebuie să-și asi
gure participarea în industria farma
ceutică. în construcții, pescuit și 
aviația civilă. Pentru toate acestea se 
prevede o mărire a cheltuielilor gu
vernamentale cu 4 miliarde lire ster
line anual pînă în 1980.

Programul laburist, preconizează o

reducere a cheltuielilor în domeniu! 
apărării de un miliard lire sterline 
anual. In planul politicii externe, el 
se pronunță, între altele, pentru im
punerea unor sancțiuni împotriva 
Africii de Sud și pentru detașarea de 
politica externă a S.U.A.

Rostogolirea lirei sterline
FRANKFURT PE MAIN 28 (Ager

pres). — Moneda britanică a atins, 
vineri, la bursa de devize din 
Frankfurt pe Main (R.F.G.) cea mai 
scăzută cotă de schimb înregistrată 
vreodată 'în raport cu marca vest- 
germană — 4,56 mărci pentru o liră 
sterlină.

Experții de bursă menționează că 
această evoluție își are originea în 
dificultățile pe care lira sterlină le 
întîmpină pe propria piață de devize 
— la Londra — unde, în aceeași zi, 
ea a avut cea mai scăzută cotare 
din întreaga sa istorie : 1,7577 dolari 
pentru o liră.

agențiile de presă transmit:
de televiziune din New York

WASHINGTON 28 - Corespon
dentul nostru transmite: Canalul „C" 
al postului de televiziune prin cablu 
din New York a transmis un interviu 
luat profesorului Virgil Cândea. pe 
tema „Soluționarea problemei națio
nale în România".

Istoricul român, răspunzind între
bărilor reporterilor americani, a vor
bit despre lupta poporului român 
pentru unitatea națională, complexul 
proces istoric progresist care a dus la 
formarea națiunii române, rolul esen
țial al națiunii în edificarea noii so
cietăți. Vorbitorul s-a referit la în
tărirea frăției dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, dez
voltarea unei ample activități de 
educație patriotică și internaționalistă 
a tuturor oamenilor muncii, adinei- 
rea procesului cimentării egalității 
reale dintre toți membrii societății 
românești, fără deosebire de națio
nalitate.

Seminarul internațional 
împotriva apartheidului,care 
se desfășoară Ia Havana, a scos în 
evidență necesitatea acordării de 
ajutor multilateral popoarelor opri
mate din Africa și mișcărilor de eli
berare națională. Vorbitorii și-au 
reafirmat sprijinul față de mișcările 
de eliberare din Namibia. Republica 
Sud-Africană și . Rhodesia in lupta 
lor pentru independență.

Congresul Uniunii Popu
lare a Femeilor Peruane 
și-a incheiak lucrările la Lima. Con
gresul a dezbătut o problematică lar
gă, referitoare la rolul femeii în di
ferite domenii ale activităților poli- 
tico-economice și. social-culturale în 
cadrul procesului de transformări 
structurale din Peru, La lucrările con
gresului au luat parte reprezentante 
ale unor organizații de femei de

peste hotare, printre care o delega
ție a Consiliului Național al Femei
lor din România. Delegația română 
a exprimat solidaritatea femeilor din 
România cu lupta femeilor peruane 
pentru emancipare, pentru creșterea 
participării lor la efortul general în 
vederea accelerării progresului eco
nomic și social al patriei lor.

Organizația Internaționa
lă a Ziariștilor a dat publicită
ții o declarație exprimînd îngrijo
rarea in legătură cu știrile că Luis 
Corvalan, împreună cu alți patrioți 
chilieni, vor fi aduși in fața justiției 
la începutul lunii viitoare, de către 
autoritățile din Chile. Condamnînd 
represaliile cărora le sînt supuse ele
mentele democratice chiliene, O.I.Z. 
cere eliberarea lui Luis Corvalan. ca 
și a tuturor celorlalte persoane deți
nute din motive politice.

Guvernele R. D. Vietnam
și Nigeriei au convenit să stabi
lească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă. Au fost, de asemenea, 
stabilite relații diplomatice între 
Nigeria și Republica Vietnamului de 
Sud.

■DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI'

Guvernul peruan 8 anun’at 
că la 24 iunie, cu prilejul aniver
sării a 7 ani de 'la promulgarea 
legii reformei agrare, vor fi distri
buite 11 milioane de hectare unui 
număr de 500 000 de familii din me
diul rural.

alger Colaborare rodnică
7,.Hassl Mesaoud — 

Hassi R’Mel. In zo
na cuprinsă între a- 
ceste două localități 
din sudul Algeriei exe
cută lucrări. în căuta
rea „aurului negru". 15 
instalații de foraj la 
mare adîncime — „3 
DH-250", și de mică a- 
dincime — „T-50“, fa
bricate de constructo
rii noștri de utilaje pe
troliere de la Ploiești 
și Tirgoviște. Aici. în 
plin deșert, agregatele 
românești. adevărate 
„uZine", servite cu 
pricepere de sondori 
români și algerieni, 
și-au dovedit din plin 
calitățile lor remarca
bile. Recent, cu prile
jul terminării misiunii 
unor petroliști români 
care au lucrat în Sa
hara algeriană, potri
vit contractelor dintre 
cele două țări, condu
cerea Societății națio
nale algeriene „Sona- 
trach", care coordo
nează activitățile de

cercetare șl prelucra
re a hidrocarburilor, 
a adresat specialiști
lor români o scrisoare 
de mulțumire pentru 
contribuția adusă de 
ei. alături de tehni
cienii algerieni. la 
valorificarea impor
tantelor bogății de 
petrol și gaze ale Al
geriei.

Ca o expresie a 
înaltei aprecieri date 
utilajelor petroliere 
românești, ca și acti
vității specialiștilor 
noștri,' „Sonatrach" a 
încheiat, de curind. un 
alt contract cu între
prinderea românească 
de comerț exterior 
„Industrialexport", po
trivit căruia România 
va livra Algeriei, în 
perioada 1976—1977, 
încă zece instalații de 
foraj petrolier „T-320- 
3DH“, fabricate la u- 
zinele „1 Mai" din 
Ploiești, care pot săpa 
pînă la adîncimi de 
6 000 de metri. Pe de

altă parte. „Sonatrach" 
a încheiat un con
tract cu întreprinderea 
„Rompetrol", pentru 
efectuarea. în cimpu- 
rile petroliere din Sa
hara algeriană, a unor 
noi lucrări de forai la 
mari adîncimi. ne o 
perioadă de șase ani, 
cu alte zece instalații 
de forai românești 
„T-320-3DH". precum 
și cu specialiști din tara 
noastră. Acest contract 
urmează a fi pus în 
aplicare din anul 1977. 
dată fiind necesitatea 
unor lucrări pregăti
toare începerii activi
tății de forai.

Cele două noi con
tracte româno-alge- 
riene marchează o 
nouă etapă in dezvol
tarea continuă a coope
rării dintre România 
și Algeria în domeniul 
petrolier. începută cu 
un deceniu in urmă.

Mircea
S. IONESCU

paris Un proiect fiscal 
și semnificațiile sale

Puține proiecte de 
lege au stîrnit în 
Franța o discuție atit 
de amplă ca acela pri
vind așa-numita „taxă 
asupra plusvalorilop". 
în limbajul fiscului

francez, „plusvalorile" 
— care nu au nici o 
legătură cu conținu
tul termenului mar
xist — înseamnă ciș- 
tigurile obținute din 
vinzârile unor bunuri

efectuate în scopuri 
speculative. Teoretic, 
impunerea acestor be
neficii ar urma să 
limiteze operațiunile 
speculative realizate 
prin tranzacții de

tot soiul de către pro
fesioniști ai profituri
lor ușoare și rapide, 
„specializați" in re- 
vinzarea unor bunuri 
a căror valoare creș
te accelerat.

O atare măsură ine
dită in contextul u- 
nei societăți capitalis
te întemeiate pe legea 
profitului apare, la 
prima, vedere, ca po
zitivă, reprezentînd un 
pas înainte in direcția 
frînării unor ciștiguri 
exorbitante. Nu este 
mai puțin adevărat că 
acest pas este incă 
mult prea timid și 
tocmai de aceea 
cercurile largi ale o- 
piniei publice, accep- 
tind, în general, prin
cipiul unui impozit 
asupra „plusvalori- 
lor", au criticat carac
terul strict limitat, o- 
rientarea, implicațiile 
și consecințele reale 
ale măsurilor prevă
zute de legea respec
tivă.

Cercurile politice de 
stingă subliniază. în 
acest’ sens, că nu este 
vorba decit de un ba
nal impozit aplicat 
doar in cîteva dome
nii de afaceri flagrant 
speculative — măsu
ră ce nu are nici cea 
mai mică contingență 
cu o reală combatere 
a exploatării capita
liste. prin însușirea 
plusvalorii produse 
permanent de prole
tariat.

In ce . privește efi
ciența practică, eco
nomiștii arată că

prelevarea acestui im
pozit ar urma să a- 

■ ducă statului doar 1 
miliard de franci, ceea 
ce reprezintă numai 
0,3 la sută din va
loarea anuală globală, 
a rețetelor fiscale 
realizate în Franța. 
Explicația constă in 
aceea că impozitul pre 
în vedere numai cîști- 
gurile obținute din 
vînzarea terenurilor de 
construit, a acțiunilor, 
obiectelor de artă etc., 
vizind in fapt doar un 
număr relativ restrins 
de persoane și lăsind 
în afară sectoare de 
vîrf ale lumii de afa
ceri. cercurile marilor 
industriași și finan
ciari care obțin pro
fiturile cele mai ridi
cate

„Cele mai mari a- 
veri — scrie în legă
tură cu aceasta 
„l’Humanite" — rămin 
la adăpost, ca și ma
rile speculații ale gru
purilor industriale și 
financiare". Pentru a 
realiza o adevărată 
justiție fiscală — scrie 
ziarul — trebuie taxate 
marile societăți capi
taliste. E necesar să 
fie sancționate compa
niile transnaționale 
speculatoare, care, a- 
tacînd francul, au pro
vocat de la începutul 
anului o pierdere de 
14 miliarde de franci 
pentru Banca Franței".

Critici și sugestii 
privind proiectul de 
lege sint aduse zilnic 
din partea majorității 
formațiilor politice. 
Astfel. ziarul „Le

Monde" publică punc
tul de vedere al unui 
deputat republican in
dependent, grupare a 
majorității guverna
mentale. care propune 
revizuirea tuturor me
canismelor financiare 
și atrage atenția asu
pra necesității apără
rii monedei naționale, 
a cărei eroziune prin 
inflație lovește în pri
mul rirfd interesele ce
lor mulți.

In zilele următoare, 
proiectul asupra impu
nerii „plusvalorilor" 
va fi supus dezbate
rii Adunării Naționale 
Franceze. In această 
perspectivă. grupul 
deputaților comuniști 
a dat publicității o de
clarație in care se 
propune „instituirea 
unui adevărat impozit 
asupra capitalului și a 
marilor averi, scăde
rea impozitelor asupra 
veniturilor muncitori
lor și a taxelor fiscale 
care apasă asupra 
muncitorilor indivi
duali. meseriași și co- 
mercianti. precum și a 
taxelor asupra consu
mului". Considerînd că 
proiectul guvernamen
tal „ignorează această 
veritabilă reformă", 
declarația cere retra
gerea proiectului de 
lege

Sub presiunea criti
cilor, reprezentanții' 
guvernului au anunțat 
că textul se află în 
curs de modificare.

Paul
DIACONESCU

Convorbiri turco—vest-
germane. Viner1' în cea de-a
doua zi a vizitei sale oficiale la An
kara, cancelarul R. F. Germania, 
Helmut Schmidt, a avut convorbiri 
cu primul ministru al Turciei, Suley
man Demirel. consacrate cu priorita
te examinării căilor de extindere a
cooperării economice dintre cele două 
țări. In aceeași zi, cancelarul vest- 
german a fost primit de președintele 
Fahri Koriitiirk.

Cu prilejul aniversării a 
10 ani de Ia obținerea in
dependenței, Primul ministru al
Guyanei, Forbes Burnham, a adresat 
un apel la unitate națională, expri- 
mindu-și încrederea in succesul ope
rei de edificare a unei noi societăți 
în această țară. El a anunțat tot
odată naționalizarea companiei bri
tanice „Brookers" McConnel", care 
deținea în Guyana controlul asupra 
unor importante resurse naturale, 
întreprinderi și unități comerciale.

Acord comercial irano- 
afgaU* ^,a înc'heierea lucrărilor ce
lei de-a 3-a sesiuni ministeriale 
irano-afgane de la Kabul, a fost 
semnat un acord privind creșterea 
cooperării economice și comerciale 
între cele două țări. Potrivit acor
dului, Iranul va acorda Afganista
nului suma de 10 milioane dolari in 
scopul deschiderii la Kabul a unei 
bănci pentru dezvoltarea comerțului 
exterior al acestei țări.

Ministrul transporturilor 
al Australiei 3 anun*at vinerl 
hotărîrea guvernului țării sale de a 
acorda autorizația de aterizare pe 
aeroportul internațional de la Mel
bourne pentru avionul supersonic 
franco-britanic „Concorde". El a pre
cizat că măsurătorile efectuate în 
apropierea aeroportului din Mel
bourne au dovedit că zgomotul pro
dus de avionul Concorde la aterizare 
este comparabil cu cel al aparatelor 
subsonice de tipul „Boeing-707", 
fiind Insă apreciabil mai mare la 
decolare.

Bilanțul inundațiilor 
clanșate cu o săptămînă în urmă de 
taifunul „Olga" în zona centrală a 
principalei insule fllipineze Luzon 
este de 139 morți — a anunțat pos
tul de radio Manila, precigînd că 
ploile și vinturile puternice au în
ceput să scadă în intensitate.

Consiliul municipal
Chicago a adoptat o măsură

din
care

restringe circulația filmelor caracte
rizate printr-o puternică doză de
violență. De asemenea, a fost extinsă
aplicabilitatea actelor normative în 
vigoare privind îngrădirea difuzării 
producțiilor pornografice.

---------------------------------------------------------------------- Ț

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 28 (Agerpres). — Pre

ședintele ales al Libanului. Eliaș 
Sarkis, a continuat vineri contactele 
cu reprezentanții diferitelor curente 
politice, precum, și cu conducători 
palestineni. Evantaiul interlocutorilor 
președintelui ales, subliniază agenția 
France Presse, lasă să se creadă că 
Elias Sarkis este hotărît să aducă 
remedii tuturor aspectelor conflictu
lui libanez.

Intr-un interviu acordat A.F.P., 
Pierre Gemayel, liderul partidului 
„Falangele libaneze", s-a declarat 
favorabil organizării unei mese ro
tunde la care să participe toate păr
țile aflate în conflict și care să nu 
fie legată de nici o condiție preala
bilă. Pe de altă parte, situația din 
Liban, informează agențiile de presă,

a făcut și obiectul convorbirilor de 
la Tripoli (Libia) dintre președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, și primul ministru libian, 
Abdel Salam Jalloud.

Pe planul acțiunilor militare, ziua 
de vineri, a fost relativ calmă. 
Totuși, asupra aerogării din Bei
rut au căzut — potrivit agen
ției A.N.I. — 40 de obuze, provocînd 
pagube materiale la ultimele trei 
etaje și scoțînd din uz radarul prin
cipal de la turnul de control. In 
ciuda bombardamentelor, compania 
libaneză ..Middle East Airlines" și-a 
menținut vineri zborurile. Ea este 
singura companie care deservește 
zilnic Beirutul.

oi rhihihmi
• MINERIT IN COS

MOS. Pornind de la faptul că 
asteroizii ce gravitează In jurul 
Soarelui, într-o zonă situată 
intre planetele Marte și Jupiter, 
reprezintă, practic, o imensa 
masă de fier și nichel, astrofi- 
zicianul american Thomas B. 
McCord, de la Institutul de teh
nologie din Massachusetts, pro
pune trimiterea unor cosmo
naut! pentru valorificarea, la 
fața locului, a acestor uriașe 
zăcăminte. „Cosmominerii" ar 
urma să topească metalele cu 
ajutorul unor gigantice cuptoare 
solare, instalate pe suprafața 
asteroizilor ; lingourile metalice 
obținute, înmănuncheate în așa 
fel incit să alcătuiască un uriaș 
cilindru, ar urma să fie reexpe
diate spre Terra, atașîndu-li-se 
în acest scop motoare-rachetă 
speciale. McCord a calculat că 
un kilometru cub din masa aste
roizilor ar fi în măsură să fur
nizeze întreaga cantitate de ni
chel de care are nevoie ome
nirea pe o perioadă de 1 000 de 
ani.

• PANSAMENTE 
PULVERIZATE. Un Uch,d 
polimeric care conține un anti
septic, ce poate fi aplicat pe 
orice parte a corpului, înlocuind 
astfel compresele sterile clasi
ce, a fost realizat de oameni de 
știință din Letonia. Masa lichi
dă se introduce într-un flacon 

■de sticlă sub presiunea de 3—4 
atmosfere și se mînuiește ca 
orice spray. Lichidul se usucă 
repede, protejînd plaga împo
triva microbilor.

• AUTODISTRUGE
RE. Ulmul — arbore Impună
tor. cultivat adesea pentru în
sușirile lui ornamentale — este 
decimat de un dăunător (o ciu
percă) în America - de nord șl 
Europa occidentală. Anual, se 
usucă în S.U.A. 400 000 de co
paci din această specie : în su
dul Angliei au pierit 6,5 mili
oane de exemplare ; la Paris, 
în Place des Vosges sau pe 
unele artere, ulmii au trebuit 
să fie tăiați ; în Olanda. Belgia 
și R.F.G. se înregistrează ace
lași fenomen întristător. Cer
cetătorii au ajuns la concluzia 
că pieirea ulmilor se datorează 
substanței pe care ei înșiși o 
produc pentru a se apăra împo
triva ciupercii atacatoare ; a- 
ceastă substanță închide cana
lele prin care circulă substan
țele hrănitoare. încă nu a fost 
găsit un mijloc pentru împie
dicarea acestei „autostrangu- 
lări".

• DUPĂ SCHITELE 
LUI LEONARDO DA 
VINCI. Un Instrument mu
zical care reunește elementele 
clavicordului, strămoșul pianu
lui modern, și ale violei a fost 
realizat de constructorul de in
strumente muzicale Kurt Reich- 
mann din Frănkfurt pe Main 
(R.F.G.), după un desen de Leo
nardo da Vinci. O roată acțio
nată de o pedală imprimă osci
lații de o anumită durată celor 
patru coarde. în funcție de am
plitudinea oscilațiilor, sunetele 
avind o întindere de patru re
gistre.

• OFENSIVA FINALA 
ÎMPOTRIVA VARIOLEI. 
Organizația Mondială a Sănă
tății a comunicat recent că va
riola a dispărut, practic, de pe 
planeta noastră. In consecință, 
a recomandat distrugerea a- 
proape totală a stocurilor de 
vaccinuri, precum și modifica
rea legislațiilor sanitare pri
vind călătoriile internaționale.. 
Potrivit O.M.S., ar trebui păs
trate 4 milioane flacoane da 
vaccin, cantitate suficientă pen
tru vaccinarea, în cazul unei 
situații de urgență neprevăzute, 
a 200—300 milioane de persoane. 
Nu mai există pe glob decît o 
singură țară în care variola 
are caracter epidemic : Etiopia. 
In prezent, mii de agenți sani
tari. avind la dispoziție un 
mare număr de autovehicule, 
cinci elicoptere și un avion, au 
declanșat „ofensiva finală îm
potriva acestei boli".

® „TOANA-DAY". 
După cum anunță „Papua New 
Guinea Newsletter", singura 
publicație care apare în statul 
insular din nord-estul Austra
liei recent creat, primul minis
tru Somare a lansat populației 
apelul ca o dată pe săptămînă, 
Intr-o zi anume, care să fie de
numită „Toana-Day" (ceea ce 
în dialectul motu, principalul 
dialect vorbit pe insulă, în
seamnă „ziua aspectului"), toți 
locuitorii să poarte costumul 
național — fustanelă din împle
titură de paie, cămăși viu colo
rate și un acoperămînt pentru 
cap din flori împletite. Institui
rea acestei zile are ca scop, se 
arată în apel, întărirea senti
mentului identității naționale 
în fața asaltului vestimentației 
occidentale, în general nepotri
vită pentru condițiile de climă 
din Papua — Noua Guinee ; se 
speră, totodată, că revenirea la 
portul tradițional va favoriza 
dezvoltarea industriei textile 
locale.

• PREMIILE FESTIVA
LULUI DE LA CANNES. 
Juriul festivalului de la Cannes 
a atribuit distincțiile pen
tru cele mal bune creații pre
zentate. Marele premiu al fes
tivalului. „Palme d’Or", a re
venit peliculei americane „Taxi 
Driver", regizată de Martin 
Scorsese. Premiul special al 
juriului a fost atribuit ex- 
aequo filmelor „Marquise d’Or“ 
(R.F.G.) și „Cria Cuervos" (Spa
nia). Actorul spaniol Jose-Luis 
Gomez a fost distins cu premiul 
pentru cea mai bună interpre
tare masculină, iar actrița fran
ceză Dominique Sanda și actrița 
maghiară Mari Torocsik au îm
părțit premiul pentru cea mal 
bună interpretare feminină. 
Marele premiu pentru filme de 
scurt-metraj a revenit filmului 
canadian ..Metamorphosis", de 
Barry Greenwald.
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