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NAREA ÎNTRECERE SOCIALISTA
U NIVELUL MARILOR SARCINI ECONOMICE ALE ANULUI

CHEMARE
la întrecere socialistă adresată de Consiliul 

popular al județului Bucău consiliilor populare 
județene și al municipiului București 

pentru depășirea planului și îmbunătățirea 
activității în economia locală pe anul 1977

Este necesar să acordăm mai multă atenție întrecerii, care trebuie să se 
desfășoare în mod organizat, sub conducerea permanentă a organelor de par- 
tid; este necesar să știm ce ne propunem să realizăm în cadrul angajamente
lor, pentru ca eforturile să se desfășoare conform cerințelor și necesităților 
economiei noastre și pentru a asigura baza materială corespunzătoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
într-o atmosferă de puternic entu

ziasm in muncă, într-o impresionantă 
unitate in jurul partidului, întregul 
nostru popor a trecut cu fermitate la 
înfăptuirea cu succes a planului pe 
1977 — an hotărîtor în realizarea în
tregului cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice. Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, în 
toate unitățile economice, in toate 
sectoarele de activitate se acționează 
într-un spirit de ordine și disciplină, 
pentru a imprima muncii un caracter 
organizat, pentru a obține zi de zi, în 
fiecare unitate productivă, la fiecare 
loc de muncă rezultate cantitative șl 
calitative superioare, astfel ca in 
acest an să parcurgem un drum im
portant în înfăptuirea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Sub semnul voinței nestrămutate 
de a traduce neabătut în viață sar
cinile mobilizatoare formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Plena
ra Comitetului Central din 2—3 no
iembrie șî la Consfătuirea de lucru 
de Ia C.C. al P.C.R. din 27—28 de
cembrie anul trecut, organizația ju
dețeană de partid Cluj — care a ra
portat îndeplinirea planului pe pri
mul an al cincinalului cu 15 zile mal 
devreme — a adresat recent tuturor 
organizațiilor județene de partid, tu
turor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi șl 
circulația mărfurilor, o lnsuflețitoars 
chemare la întrecere pentru îndepli
nirea și depășirea planului pe acest 
an. De asemenea, a fost publicată

chemarea Ia întrecere a organizației 
județene de partid Olt adresată or
ganizațiilor județene de partid, tutu
ror oamenilor muncii din agricultură 
pentru depășirea producțiilor medii 
planificate pe 1977 în sectorul vege

tică devenită tradițională în țara 
noastră. Semnificația aparte a între
cerii pe 1977 constă in aceea că se 
desfășoară in anul in care vor avea 
loc evenimente mărețe în viața poli
tică, socială și spirituală a țării : a-

Să răspundem prin angajamente 
la nivelul maxim al posibilităților 
fiecărui colectiv chemărilor la întrecere 
adresate de comitetele județene de 
partid Cluj și Olt privind depășirea 
planului producției industriale și 

agricole pe anul 1977

tal și animal. Astăzi se dau publi
cității noi chemări la întrecere ; alte 
colective de unități economice, re- 
prezentînd toate ramurile și institu
tele de cercetare și proiectare, își 
anunță dorința de a adresa chemări 
la Întrecere unităților similare din 
Întreaga țară.

Aceste chemări marchează momen
tul inaugural al unei noi și pasio
nante întreceri — competiție patrio

niversarea centenarului Independen
ței de stat a României — eveniment 
istoric de importantă hotărâtoare 
pentru întreaga dezvoltare econo- 
mico-socială a țării —, Conferința 
Națională a partidului — care va 
dezbate probleme de importanță deo
sebită pentru înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., pri
mul Festival național „Cîntarea 
României" — care va da expresie

muncii creatoare, a poporului nostru, 
geniului său creator — Congresul 
cooperativelor agricole de producție, 
primul Congres al consiliilor oameni
lor muncii — care va constitui o ma
nifestare unică în felul ei la noi in 
tară.

Pornind de la semnificația deose
bită a acestor evenimente, este ne
cesar — așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut — să se 
ia -toate măsurile pentru ca acestea 
să fie întâmpinate cu rezultate tot 
mai mari, concretizate în depășirea 
planului în strinsă concordanță cu 
nevoile economiei în toate domeniile 
de activitate. Iată de ce organele și 
organizațiile de partid, sindicatele, 
organizațiile de tineret, consiliile oa
menilor muncii trebuie să desfășoare 
o amplă activitate organizatorică 
pentru antrenarea tuturor oamenilor 
muncii în vederea participării con
știente, cu înalt spirit revoluționar la 
înfăptuirea în cele mai bune condiții 
a planului de producție, de investiții, 
a tuturor sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului in domeniul creș
terii eficienței economice, să asigure 
toate condițiile pentru punerea în 
valoare a inițiativelor muncitorești 
și metodelor înaintate de muncă.

Desigur, așa cum am arătat, între
cerea socialistă pe acest an are ca 
obiectiv principal depășirea planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe 1977 în toate dome-
(Continuare în pag. a II-a)

Mobilizîndu-și întreaga capacitate și energie creatoare, 
folosind cu pricepere mijloacele materiale de care dispun, 
colectivele de oameni ai muncii din unitățile economiei 
locale ale județului Bacău au muncit cu abnegație reușind 
ca, în anul 1976, să realizeze și să depășească sarcinile 
planului de stat, îndeplinind cu responsabilitate comu
nistă angajamentele luate în întrecerea socialistă. în in
dustria locală, planul producției-marfă a fost depășit 
cu 37 milioane lei, ponderea bunurilor de consum și a 
serviciilor către populație crescind la 82 ■ la sută din to
talul producției realizate. Au fost omologate și introduse 
în fabricație 144 sortimente noi, s-au depășit livrările la 
fondul pieței cu 41 milioane lei, iar Ia export cu 7 Ia sută. 
Au fost depășite prevederile planului la construcția de 
locuințe, s-au dat în folosință 1 335 locuri în grădinițe și 
creșe, 210 locuri de muncă în atelierele școlare, 236 locuri 
in casele de copii ș.a. De asemenea, s-au realizat și de
pășit angajamentele luate privind gospodărirea judicioasă 
a resurselor materiale și energetice, obținîndu-se econo
mii de 157 tone metal, 766 tone ciment, 110 metri cubi 
material lemnos și altele. Au fost definitivate schitele de 
sistematizare ale tuturor municipiilor, orașelor și viitoare
lor centre urbane, iar pentru municipii și orașe s-au 
elaborat și detaliile de sistematizare ale zonelor centrale. 
A fost elaborată schița de sistematizare teritorială a ju
dețului Bacău. Anul trecut s-au realizat prin muncă pa
triotică obiective în valoare de peste 230 milioane lei, 
constînd în amenajarea și întreținerea de străzi și tro
tuare, zone verzi, baze sportive și terenuri de joacă pen

tru copii ; s-au plantat arbori șl arbuști, s-au efectuat lu* 
crări de îndiguiri și alte lucrări edilitar-gospodărești.

Rezultatele creșterii eficienței în economia locală m 
concretizează și în depășirea cu 5,8 la sută a veniturilor 
proprii ale bugetului consiliului popular județean.

Consiliul popular al județului Bacău, Însuflețit de Istori
cele hotărîri ale Congresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român, de indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresează tuturor 
consiliilor populare județene și al municipiului București 
chemarea la întrecere socialistă pentru a realiza și depăși 
sarcinile ce revin economiei locale in anul 1977, avînd in 
vedere următoarele obiective :

1. ÎN INDUSTRIA LOCALA
Prin creșterea gradului de folosire a utilajelor șl supra

fețelor de producție, utilizarea într-o măsură mai mare a 
materiilor prime secundare și a resurselor locale de ma
terii prime, se va realiza :

— depășirea planului producției-marfă cu 3 la sută, 
concretizată în : 100 tone produse alimentare ; 150 mii mc 
produse de balastieră și carieră ; 20 tone produse împle
tite din răchită ; 50 tone articole produse din materii 
prime secundare de mase plastice ; 20 tone articole textile 
realizate din materii prime secundare de fire și fibre 
sintetice ;
(Continuare in pag. a II-a)

PRIN MUNCA UNITĂ A TUTUROR SĂTENILOR — LA DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNELOR PATRIEI

CHEMARE
la întrecere socialistă adresată de Consiliul 

popular al comunei Gruia, județul Ilfov, 
consiliilor populare comunale 

pentru depășireu sarcinilor economice, 
edilitare și social-culturale pe anul 1977

1859-1877-1918
_______________________1

Momente fundamentale ale luptei pentru

FĂURIREA STATULUI NATIONAL ROMÂN, UNITAR Șl INDEPENDENT

UNIREA-rezultat legic 
al dezvoltării

societății românești
® Dincolo de Milcov sau dincolo de 

Carpați - fiii aceluiași neam, 
gînd și într-un glas

• Unirea - „lucrarea 
de istorie

• Steagul 
strălucit 
popor

trainică a

într-un

secole

înălțat 
simbol

Marele act al Unirii prin care in 
1859 s-a creat statul național ro
mân a fost rezultatul unui înde
lungat proces de evoluție a socie
tății românești, în care factorul o- 
biectiv, reprezentat de legitatea is
torică, s-a conjugat cu factorul su-' 
biectiv, reprezentat de lupta per
manentă a poporului român pentru 
emancipare socială și unitate națio
nală. Privită în perspectiva ante
cedentelor ei istorice, Unirea din 
1859 relevă concordanța deplină 
dintre necesitățile obiective ale so
cietății românești și înțelegerea a- 
cestor necesități de către persona
litățile vieții social-politice româ
nești care, acționînd ca exponenți 
ai progresului istoric, au deschis 
cale largă unei tendințe legice a 
dezvoltării sociale. Soluția dublei 
alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, 
ilustrînd o remarcabilă dibăcie po
litică, n-ar fi fost durabilă în con
secințele ei dacă nu s-ar fi reze
mat pe secolele de istorie care o 
pregătiseră.

de Mihai la 1600 - 
al voinței întregului

ne, mărturii pregnante ale acestei 
unități.

Etnogeneza românească desfășu
rată pe o vastă arie carpato-balca- 
nică a dus la formarea unui popor 
latin ale cărui trăsături etnice și 
lingvistice erau conturate în seco

lul al VI-lea, de cînd datează de- 
altminteri și cel mai îndepărtat 
vestigiu de limbă română.

Faptul că în pofida unității et
nice, românii au trăit în evul me
diu în cadrul mai multor state 
(Tara Românească, Moldova, Tran
silvania, Dobrogea) se explică atît 
prin condiții obiective — economia 
naturală specifică societății medie
vale in faza ei de început nu favo
riza legăturile pe spații întinse — 
cit și prin contextul și desfășură
rile politice din acea epocă — îm- 
plîntarea unei stăpiniri străine în 
Transilvania, centrul geografic al 
pămîntului românesc, ca și vecină
tatea regatelor și imperiilor vremii 
care duceau o politică de expan
siune.

Vicisitudinile istoriei care au de
terminat fărîmițarea statală nu au 
putut împiedica însă manifestările 
conștiinței naționale a acestui po-

La 24 Ianuarie 1859 se proclama 
Unirea Principatelor

Unitatea românească este înscrisă 
în înseși condițiile naturale ale pă- 
mintului acestei țări, căci o struc
tură armonioasă a reliefului și a 
rețelei hidrografice a creat premi
sele unei perfecte unități etnice a 
poporului statornicit aci. Cultura 
materială dezvoltată pe aceste me
leaguri vădește, în fiecare dintre 
etapele evoluției istorice — în vre
mea traco-geților, a daco-romanilor, 
ca și după formarea poporului ro- 

— numeroase trăsături comu-

por. Conștiință care ea însăși a fost 
expresia unității etnice, lingvistice, 
culturale și de factură psihică. Ho
tarele dintre statele românești me
dievale nu au fost niciodată 
adevărate frontiere : românii care 
trăiau de o parte și de alta 
a lor știau foarte bine că din
colo de Milcov sau dincolo de 
Carpați trăiau fiii aceluiași neam, 
descendenții acelorași daco-ro- 
mani, iar in clipele de primej
die pentru întregul neam ei în
fruntau umăr la umăr invadatorul. 
Confruntat cu amenințarea otoma
nă, Iancu de Hunedoara, voievodul 
Transilvaniei, a înțeles necesitatea 
creării unui front unic al celor trei 
țări românești. O politică similară 
a dus Ștefan cel Mare, domnul 
Moldovei ; pentru el, țara de la sud 
de Milcov nu era altceva decît „c 
altă țară românească" („l’altra 
Valachia"), intru totul asemănă
toare deci cu țara pe care o cîr- 
muia el însuși. Eforturile repetate 
ale domnului moldovean de a rea
liza o unitate moldb-munteană în 
lupta antiotomană explică prezența 
lui între domnii Tării Românești 
intr-o cronică munteană.

Stăpînirea de către domnii Mol
dovei a unor domenii în Transil
vania (Ciceul, Cetatea de Baltă, 
Bistrița, Rodna, Ungurașul), spri
jinul acordat de ei românilor din 
Transilvania și lăcașurilor lor de 
cult, colaborarea politică moldo- 
munteană-transilvăneană au conso
lidat conștiința unității românești 
și a unui destin politic comun al 
celor trei țări. Expresia superioară 
a acestor tendințe de unitate în 
cadrul societății medievale a fost 
cea dinții unire înfăptuită de Mihai 
Viteazul în 1600. Realizată în focul 
luptei pentru redobîndirea inde
pendentei, unirea Tării Românești, 
Moldovei și Transilvaniei sub scep
trul Viteazului nu a fost un act 
dictat doar de considerente milita
re și politice. La temelia lui s-a a- 
flat o unitate de neam și conștiin-

Constantin 
CĂZĂNIȘTEANU

(Continuare tn pag. a IlI-a)

înfăptuirea cu succes a sarcinilor care au revenit oa
menilor muncii din toate domeniile de activitate in pri
mul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice de
monstrează cu putere realismul, justețea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Bu- 
curîndu-se în continuare de sprijinul partidului și statu
lui, depunind eforturi susținute, sub conducerea organi
zațiilor de partid, țăranii cooperatori, mecanizatorii, spe
cialiștii, toți cetățenii comunei Gruiu au încheiat anul 
1976 cu realizări de seamă în activitatea de producție, 
edilitară și social-culturală.

Astfel, planul. de producție a fost depășit cu peste 300 
tone la grîu, 1 400 tone la porumb, 1 200 tone la legume, 
200 tone la carne și 1 000 hl la lapte. Toate acestea ne-au 
permis să livrăm suplimentar la fondul de stat 300 tone 
grîu, 1 300 tone porumb, 900 tone sfeclă de zahăr, 550 
tone legume, 200 tone carne și 1 000 hl lapte. Prin contri
buția bănească și în muncă a locuitorilor au fost ame
najate două grădinițe de copii cu 100 locuri și două ate- 
liere-școală, a fost terminată împietruirea completă a 
drumurilor comunale și s-au realizat 2 km de îndiguiri. 
Valoarea lucrărilor edilitar-gospodărești s-a ridicat la 
peste 8 milioane lei.

Manifestîndu-și hotărirea fermă de a da viață Progra
mului partidului, prețioaselor indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Consiliul popular al comunei Gruiu 
adresează consiliilor populare comunale din întreaga 
țară chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depă
șirea indicatorilor planului de dezvoltare economico-so- 
cială și edilitară pe anul 1977, după cum urmează :

1. ÎN DOMENIUL AGRICULTURII
Folosirea intensivă, cu randament sporit, a întregii su

prafețe de teren arabil.
Prin muncă patriotică vom executa asanarea canalului 

de scurgere a lacului Snagov in riul Ialomița pe 4 km,

consolidarea și întreținerea digului de apărare pe riul 
Ialomița pe 2 km, decolmatarea a 7 km de canale nece
sare irigațiilor și continuarea scarificării terenurilor cu 
exces de umiditate pe 80 ha. Prin acțiunile de îmbunătă
țiri funciare, vom reda în circuitul agricol 25 ha.

— vom asigura irigarea completă a celor 617 ha ame
najate, din care 60 ha legume și 107 ha lucernă, de pe 
care ne propunem să recoltăm 2 400 tone legume și 8 500 
tone lucernă ;

— vom insămînța In culturi duble 700 ha de pe care 
vom obține 15 000 tone masă verde și 350 tone porumb 
boabe ;

— pe terenurile slab productive, in suprafață de 75 ha, 
prin administrarea a 22 tone îngrășăminte naturale la 
hectar, vom asigura creșterea fertilității solului și depăși
rea producției planificate ;

— se vor amenaja noi solarii pe o suprafață de 2 ha, 
din care 1 ha la cooperativa agricolă de producție și 1 
hectar Ia gospodăriile populației. Suprafața totală de so
larii va ajunge la 7,7 hectare.

Organizind temeinic munca în echipe, pe bază de acord 
global, aplicind riguros tehnologiile moderne, mobilizînd 
larg cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii, vom depăși 
planul producției agricole vegetale cu :

— 700 tone grîu de pe suprafața de 650 ha t
— 1 000 tone porumb de pe 917 hectare ;
— 600 tone tomate pentru export de pe 55 ha ?
— 58 tone legume extratimpurii de pe 5 ha de solarii;
— 100 tone floarea-soarelui de pe 150 ha ;
— 1 800 tone sfeclă de zahăr de pe 150 ha |
— 50 tone orez de pe 50 ha.
In zootehnie, prin exploatarea judicioasă a capacităților 

de creștere a animalelor și extinderea metodelor științi
fice, vom realiza peste plan Ia efective :

— 200 capete taurine și 150 capete ovine t
(Continuare în pag. a II-a)

Din noul peisal al municipiului Constanța

— îmi pare foarte rău că 
In ziua nașterii copilului 
nostru n-am putut să-i ofer 
cadou soției decît știrea că 
am fost reținut pentru Cer
cetări...

într-adevăr, nefericit ca
dou. Oare cine a provocat 
această împrejurare drama
tică ? Cine l-o fi îm
piedicat să fie atent cu so
ția, să-i ducă flori și să-i 
mulțumească, așa cum în
deobște se întîmplă cu pri
lejul unui asemenea feri
cit eveniment ?

...Vineri, 14 ianuarie a.c., 
in amfiteatrul Institutului 
de oncologie, din București, 
s-a pronunțat sentința în
tr-un proces penal în care 
principalul acuzat a fost 
medicul chirurg Marcel Au
gustin Ulmeanu. Replica de 
la începutul acestor rînduri 
a fost rostită de inculpat în 
ultimul său cuvînt. la în
cheierea dezbaterilor. A 
fost rostită pe un ton me
lodramatic, încărcat par
că de reproșuri, sugerînd 
auditoriului că alții ar fi 
fost vinovati de situația

neplăcută în care se află, 
încercînd să impresioneze 
asistenta, inculpatul n-a 
ezitat să invoce sentimen
tele cele mai omenești, pu- 
nindu-le pe masa comple
tului de judecată și difuzîn- 
du-le în sala arhiplină cu

nut pentru cercetări... în 
ce împrejurări? Așa cum 
se precizează in rechizito
riu — în momentul cînd 
încerca să părăsească lo
cul în care efectuase două 
întreruperi ilegale de sar
cină. Deci, în ziua în care

Cu drept de recurs...
--------anchetă socială ----------
medici ți alte cadre sani
tare care asistau la proces. 
Dar de ce să fi ezitat ? 
Pentru că el, inculpatul Ul
meanu, omitea ceea ce era 
fundamental. Așa cum 
reiese din rechizitoriul 
procuraturii — chiar în 
ziua în care soția sa 
aducea pe lume un copil 
— un copil pe care tatăl 
Ulmeanu și-l dorea’ din toa
tă inima — doctorul Ulmea
nu era, Intr-adevăr, reți-

soția lui aducea pe lume o 
viată, într-un alt loc, tot din 
București, dar nu într-o in
stituție sanitară, ci într-un 
apartament cu ușile închise, 
ascunzindu-se de privirile 
oamenilor, soțul acționa 
împotriva menirii sale 
profesionale punînd în 
primejdie, sănătatea a 
două femei. Dramatizind 
coincidenta, M. A. Ulmea
nu a omis să prezinte esen
ța dramei! că în loc să-și

frăminte mîinile de nerăb
dare la ușile vieții, și le 
frăminta de neliniște In 
cotloanele practicilor clan
destine, cel puțin prin in
tenție împotriva vieții. Iată 
adevăratul motiv pentru care 
Marcel Augustin Ulmeanu- 
n-a putut merge cu flori 
la maternitate. în urma 
anchetei penale, s-a stabi
lit că inculpatul mai efec
tuase încă alte două între
ruperi, ilegale de sarcină in 
cursul anului 1975. în apă
rarea lui, inculpatul a mai 
invocat activitatea sa pro
fesională de pină atunci, 
faptul că și-a făcut datoria 
în mod exemplar, avînd 
grijă să depună pe masa 
instanței aprecieri nume
roase din partea oamenilor 
pe care i-a tratat și vinde
cat. Nimeni nu contestă 
aceste mărturii ; e foarte 
posibil ca doctorul Ulmea
nu să fi desfășurat o acti
vitate bună în locurile pe 
unde a lucrat. De asemenea,

Emîl MAR1NACHE
(Continuare in pag. a V-a)
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Consiliului popular al județului Bacău

în anul acesta, indica
torii de plan prevăd o 
creștere a producției 
globale și marfă de 
176 milioane lei. Aceste 
sporuri se vor înregistra, 
în principal, pe seama ri
dicării indicelui de valo
rificare a masei lemnoase 
care va fl în anul în curs 
de 85 la sută, fată de 80 
la sută, cît a fost în 1976. 
Colectivul de exploa
tare. transportul și indus
trializarea lemnului din 
Curtea de Argeș acțio

CHEMAREA
(Urinare din pag. I)

CURTEA DE ARGEȘ

Importante economii 
de material lemnos

— prin valorificarea materiilor prime secundare de la 
unitățile republicane se vor realiza 15 la sută din pro
ducția planificată pe anul 1977 ; tehnologiile de prelu
crare, cit și realizarea instalațiilor necesare acestor pro
duse vor fi asigurate prin forțe proprii ;

— organizarea de noi activități prin folosirea Judicioasă 
a spațiilor de producție și a utilajelor, care să ducă la 
diversificarea producției de mobilă, a bunurilor de con
sum și de mase plastice, realizînd astfel peste 20 milioane 
lei din creșterea de plan pe anul 1977 ; ,

— se va extinde cu 25 la sută — față de anul 1976 — 
cooperarea cu industria republicană, realizîndu-se pa 
această cale o producție-marfă de 65 milioane lei ;

— prin introducerea în fabricație a unul număr de 30 
sortimente noi de bunuri de consum se vor livra supli
mentar comerțului socialist mărfuri în valoare de 3 mi
lioane lei ;

— se va depăși planul la export cu cel puțin unu la 
tută ;

— se vor reduce, față de plan, cheltuielile de producție 
cu 2 lei la 1000 lei producție-marfă, realizîndu-se bene
ficii peste plan de 1,5 milioane lei.

2. TN GOSPODĂRIA COMUNALA 
$1 LOCATIVA

Se va realiza:
— depășirea volumului de producție-prestațil cu 3 mi

lioane lei, concomitent cu dezvoltarea și diversificarea 
prestațiilor de servicii;

— prin mai buna folosire a surselor și instalațiilor exis
tente, reducerea pierderilor din rețea și a consumurilor 
neeconomicoase se va livra peste plan un milion mc apă 
potabilă ;

— se vor extinde cu 10 km traseele de transport în co
mun în localitățile urbane și va crește coeficientul de uti
lizare a parcului de autobuze cu cel puțin unu la sută |

— darea în folosință cu 90 zile înainte de termen a 
2 000 mp sere floricole.

3. ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ

Se va extinde acordul global la peste 98 la sută la for
mațiile de lucru de pe șantierele de construcții, iar gra
dul de mecanizare complexă va fi de cel puțin 85 la sută 
la lucrări de pămînt, 95 la sută la betoane și 95 la sută 
la încărcarea și descărcarea materialelor de construcții. 
De asemenea, ne propunem :

— devansarea termenelor de punere în funcțiune cu cel 
puțin 30 de zile la 6 obiective industriale și zootehnice, 
1 430 locuri în cămine de nefamiliști și 200 apartamente ;

— reducerea personalului auxiliar cu cel puțin 10 la 
sută, care va fi dirijat către producția de bază ;

— depășirea productivității muncii planificate cu 4 la 
sută ;

— introducerea tehnicii moderne de calcul în optimi
zarea folosirii resurselor materiale și umane la nivelul 
trustului județean de construcții, al șantierelor și loturilor 
de construcții ;

— organizarea de cursuri cu șefii de echipe și maiștrii, 
care să conducă la îmbunătățirea conducerii producției și 
a calității lucrărilor.

4. ÎN DOMENIUL 
SISTEMATIZĂRII Șl PROIECTĂRII

Se va urmări realizarea următoarelor obiective :
— realizarea construcțiilor de locuințe în mediul urban 

numai pe bază de detalii de sistematizare aprobate, cu 
respectarea regimului minim de înălțime de P-|-2 nive
luri ;

— realizarea construcțiilor de locuințe în mediul rural 
cu respectarea regimului de minimum I’+l nivel, pe baza 
detaliilor de sistematizare și a parcelărilor aprobate, ocu- 
pînd, în primul rînd, terenurile libere din centrele civice 
și din apropierea acestora, situate de-a lungul arterelor 
de circulație ; în cursul anului 1977 se vor asigura detalii 
de sistematizare pentru 30 centre civice ale localităților cu 
perspectivă de dezvoltare ;

— întocmirea și punerea la dispoziția populației din 
mediul rural a cel puțin 20 variante de proiecte de lo
cuințe eu mai multe niveluri, care să exprime specificul 
arhitecturii locale ;

— realizarea de către Institutul județean de proiectare 
cu 10 zile mai devreme a 130 documentații ;

— utilizarea a 150 proiecte tip-directive sau refolosiblle, 
realizindu-se o economie de 150 000 ore-proiectare ;

— asigurarea prin proiectare a unei creșteri cu 25 la 
sută a volumului de materiale ușoare, îmbunătățite con
structiv și de proveniență locală.

5. ÎN SECTORUL
DE DRUMURI Șl PODURI

Se vor executa peste plan :
' — împietruiri de drumuri de pămînt pe o distanță de 

10 km ;
— întreținerea drumurilor împietruite prin contribuție 

în muncă pe o lungime de 650 km ;
— scurtarea duratei normate de execuție a podurilor 

din beton armat cu 30 zile ;
— mecanizarea în proporție de cel puțin 80 la sută 

a lucrărilor de terasamente, balastare, preparare și aș- 
ternere de mixturi asfaltice ușoare ;

— realizarea de lucrări pregătitoare în proporție de cel 
puțin 30 la sută din lungimea drumurilor prevăzute a fi 
asfaltate în anul 1978.

6. PE ANSAMBLUL ECONOMIEI LOCALE
Prin mai buna gospodărire a materiilor prime, mate

rialelor, combustibililor și energiei se vor obține următoa
rele economii, față de consumurile normate :

— 140 tone metal ;
— 800 tone ciment ;
— 80 m c material lemnos ;
— 3 200 Gcal energie termică.

7. VENITURILE PROPRII
ale bugetului consiliului popular județean vor fi depășite 
cu cel puțin 5 milioane lei.

8. ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI

Se vor lua măsuri pentru :
— depășirea planului de desfacere cu 15 milioane lei, 

prin atragerea unui volum sporit de mărfuri din unită
țile economice ale județului și extinderea vînzării de 
preparate din producția proprie a unităților de alimen
tație publică ;

— creșterea cu 4 la sută a gradului de utilizare a spa
țiilor din rețeaua comercială cu amănuntul, față de rea
lizările anului 1976 ;

— punerea în funcțiune în municipii și orașe a 28 uni
tăți comerciale noi, cu o suprafață de 14 600 metri pă- 
trați, cu 1 600 m p mai mult tată de plan și modernizarea 
a 8 unități.

9. PRIN CONTRIBUȚIA BĂNEASCA 
A POPULAȚIEI

Se vor realiza :
— 30 săli de clasă ;
— 240 locuri în grădinițe ;
— 216 locuri In internate ;
— 3 dispensare umane ;
— 1 sală de gimnastică.

10. PRIN ACȚIUNILE
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ ALE POPULAȚIEI

în vederea gospodăririi și Înfrumusețării localităților 
se vor realiza lucrări de construcții, amenajări și între
țineri a peste 250 000 m p străzi, amenajarea și întreți
nerea a peste 900 ha parcuri, spații și zone verzi, 130 
baze sportive, solarii și terenuri de Joacă pentru copii, 
executarea a 75 km diguri, precum și alte lucrări edili- 
tar-gospodărești.

11. ÎN SECTORUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Se prevede :
— îmbunătățirea procesului de instruire teoretică șl 

practică a elevilor, dotarea cu scule și utilaje a atelie
relor școlare, in cadrul cărora se va realiza o producție 
de 18 milioane lei ;

— antrenarea elevilor la acțiuni de muncă patriotică, 
colectarea de materii prime secundare, plante medicinale 
etc., a căror valoare se va ridica la peste 12 milioane lei.

12. TN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
Be vor realiza :
— îmbunătățirea bazei materiale a asistenței medicale 

prin construirea din fondurile statului, înainte de termen, 
a unui spital cu 250 paturi, o policlinică, 200 locuri în 
creșe, un dispensar, un centru stomatologic, care vor fi 
dotate cu aparatură modernă ;

— intensificarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvi
rilor prin creșterea numărului de controale periodice la 
locul de muncă, lărgirea investigării factorilor de risc de 
îmbolnăvire și ridicarea nivelului de cultură sanitară al 
populației.

13. TN DOMENIUL EDUCAȚIEI POLITICE
Șl AL CULTURII SOCIALISTE

Activitatea va fi orientată spre cuprinderea tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii în organizarea și desfă
șurarea Festivalului național „Cîntarea României", în 
scopul mobilizării maselor de cetățeni la îndeplinirea 
sarcinilor economice și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă. Se vor organiza : a VIII-a ediție 
„Ecotehnica ’77", „Agrozootehnica — Bacău ’77", „Salonul 
băcăuan al cărții" — ediția a Vl-a, concursul artistic 
„Vitejii neamului" și altele.

Casele de cultură, muzeele și Întreprinderea cinemato
grafică vor organiza simpozioane, sesiuni științifice, mon
taje cinematografice, expoziții ; se vor tipări volume de 
studii și comunicări, foi volante care să promoveze creația 
membrilor cercurilor șl cenaclurilor literare.

Consiliul popular al județului BACAU, lansînd această 
chemare, asigură Comitetul Central al partidului, perso
nal pe tovarășul secretar general NICOLAE CEAU$ESCU, 
că oamenii muncii din județul nostru vor munci cu abne
gație și dăruire pentru a cinsti cu realizări deosebite mă
rețele evenimente din acest an — sărbătoarea centena
rului Independenței de stat a României. Conferința Națio
nală a partidului și a 30-a aniversare a proclamării 
Republicii, aducîndu-și întreaga contribuție la înfăptuirea 
Programului Partidului Comunist Român.

de utilaj chimic

La întreprinderea

din Ploiești

Prin autodotare — 
utilaj de înaltă 

tehnicitate
Recent, la întreprinderea 

de utilaj chimic din Ploiești s-a 
realizat prin autodotare un cup
tor de tratamente termice a u- 
tilajelor pentru industria chimi
că și de rafinării. Cuptorul se 
remarcă printr-un consum redus 
de combustibil, prin uniformita
tea temperaturii din interior, 
prin sistemele moderne automate 
de funcționare și control. Di
rectorul unității, inginerul Vasile 
Ciornei, releva că acest cuptor 
contribuie la rezolvarea unor 
importante sarcini ale producției 
din anul 1977, La construirea Iui 
au contribuit cu pricepere și pa
siune colectivul de proiectant! 
condus de inginerul fon Geală, 
colectivul de la sculărie, condus 
de inginerul Ion Vrăbioiu, colec
tivul inginerului Stelian Bică 
eare s-a ocupat de aparatura 
de comandă și A.M.C.-uri, pre
cum și muncitorii conduși de 
maiștrii Ioan Mircea și Teodor 
Enescu. Notabilă a fost și con
tribuția echipei de zidari a lui 
Gheorghe Tudor de la T.L.S.- 
Ploiești care a realizat înzidirea 
cuptoarelor la un nivel calitativ 
«uperior. (Constantin Căprarul.

în imaginea de jos: as
pect de muncă Ia întreprin
derea de utilaj chimic din Plo
iești.

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI BACĂU

CHEMAREA
Consiliului popular al comunei Gruiu, județul Ilfov
(Urmare din pag. I)

— în vederea asigurării bazei furajere necesare reali
zării efectivelor de animale, producția de furaje va 
crește cu 10 la sută, va fi Îmbunătățită structura culturi
lor furajere, creindu-se astfel o rezervă de 25 la sută.

— Deputății și comitetele de cetățeni vor urmări valo
rificarea unor terenuri Improprii altor culturi, completind 
golurile din spațiile și zonele verzi prin plantarea a peste 
2 000 pomi fructiferi.

— Vom asigura valorificarea tuturor suprafețelor din 
perimetrul construibil, din curțile și gospodăriile cetățe
nilor, precum și din loturile din folosința cooperatorilor, 
obținînd o producție de 1200 tone cereale, 800 tone 
legume și zarzavaturi.

— Fiecare gospodărie va crește cel puțin 50 păsări și 
doi porci.

Realizînd și depășind angajamentele privind creșterea 
producției agricole prin îmbunătățirea organizării mun
cii, întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de echipă 
în rîndurile cooperatorilor și respectarea strictă a progra
melor elaborate, vom livra statului, peste prevederile pla
nului, următoarele :

— 700 tone griu ;
— 1 000 tone porumb t
— 100 tone t'loarea-soarelui 5
— 1 800 tone sfeclă de zabăr :
— 600 tone legume :
— 34 tone de carne ;
— 1 000 hl lapte ;
— 500 kg lină.

2. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE 
Șl PRESTATOARE DE SERVICII

— se va realiza o producție globală industrială cu 1.6 
milioane lei mai mult decit sarcinile prevăzute fn plan ;

— vor lua ființă Încă 5 secții prestatoare de servicii 
către populație ;

— prin unitățile comerțului socialist, populația va be
neficia de un volum suplimentar de mărfuri in valoare 
de 500 000 lei.

3 TN DOMENIILE 
CONSTRUCȚIILOR Șl SISTEMATIZĂRII

— vom lua măsuri pentru realizarea Integrală a pla
nului de investiții. în sumă totală de 4 milioane lei. din 
care 1.2 milioane lei obiective social-culturale. la care vom 
economisi 200 000 lei ;

— prin munca patriotică a cetățenilor vom efectua lu
crări edilitar-gospodărești in valoare de peste 9 milioa
ne lei î

— se va asigura încadrarea tuturor construcțiilor in pre
vederile schiței de sistematizare, Întărirea disciplinei și

dezvoltarea exigenței pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale in construcții.

4. VENITURILE LA BUGETUL COMUNAL
vor fi depășite cu 400 000 Iei.

5. TN DOMENIILE CULTURAL-EDUCATIV,
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI Șl SĂNĂTĂȚII

— pentru traducerea în viață a măsurilor privind per
fecționarea activității politico-ideologice și cultural-educa
tive, adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1976, in vederea formării omului nou, cu o conștiință 
înaintată, sub genericul „Programul partidului — Progra
mul viitorului comunist al patriei noastre" ne propunem : 
intensificarea activității politico-educative de masa, orga- 
nizind expuneri, simpozioane, mese rotunde, calcule eco
nomice. întîlniri cu activiști de partid și de stat, cu spe
cialiști, în vederea cunoașterii și aprofundării documen
telor partidului și a legilor țării ;

— intreaga activitate cultural-educativă de masă și de 
creație se va desfășura sub semnul Festivalului național 
„Cintarea României" ;

— cu prilejul aniversării centenarului Independenței de 
stat a României și împlinirii a 70 de ani de la răscoala 
din 1907, vom organiza spectacole și montaje literar-artis- 
tice, expuneri și simpozioane. întîlniri ale locuitorilor și 
tineretului comunei cu scriitori și alte cadre, care vor 
evoca aceste Importante evenimente ;

— valoarea lucrărilor practice efectuate de elevi în ate
lierele școlare, microferme, din creșterea viermilor de mă
tase se va ridica în acest an la 86 000 lei ;

— numărul spectacolelor artistice pe care le vom pre
zenta in 1977 se va ridica la 23, iar al spectatorilor care 
vor participa la acestea, precum și la cele cu filmul va 
fi de 150 000 ;

— dm contribuția bănească a locuitorilor vom construi o 
sală de festivități cu 300 de locuri și două săli de clasă ;

— în domeniul muncii cu cartea vom spori fondul bi
bliotecii la 5 000 volume, numărul cititorilor urmînd să 
ajungă la 7 000. Totodată, valoarea oe locuitor a cărților 
vindute va fi de 24 lei ;

— prin intensificarea acțiunilor de educație sanitară și 
a celor profilactice, se va asigura menținerea la parametri 
corespunzători a capacității de muncă a populației, pre
cum și creșterea natalității.

★
Consiliul popular al comunei Gruiu Iși exprimă hotă- 

rîrea de a înfăptui toate obiectivele înscrise în prezența 
chemare, sprijinindu-se pe participarea largă a cetățeni
lor, pe inițiativele și energia lor creatoare. Militind cu 
abnegație, sub conducerea organizației de partid, pentru 
dezvoltarea continuă a comunei noastre, pentru creșterea 
bunăstării locuitorilor ei, sîntem conștienți că ne îndepli
nim o înaltă îndatorire patriotică.

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI GRUIU

(Urmare din pag. I)
niile de activitate șl în toate unită
țile economice. Dar, dintre sarcinile 
majore care revin în acest sens co
lectivelor din unitățile economice, 
institute de cercetare și proiectare, 
din ministere și centrale, se cuvine 
să subliniem ca o prioritate a priori
tăților în marea întrecere creșterea 
puternică a eficienței eoonomice. A- 
ceastă sarcină fundamentală trebuie 
să stimuleze energia și gîndirea crea
toare a fiecărui om al muncii, pentru 
găsirea și aplicarea celor mai bune 
măsuri la locul său de muncă. în 
unitatea unde lucrează. Trebuie să 
se înțeleagă pe deplin că folosi
rea eficientă a resurselor mate
riale, tehnice și muncă oonstituie 
o problemă esențială pentru dezvol
tarea țării. Nimănui nu-i poate fi 
indiferent cum sînt folosite mașinile, 
timpul de muncă, cum se cheltuiește 
fiecare leu, fiecare tonă de metal sau 
combustibil, fiecare metru cub de 
lemn sau kilogram de fire textile, 
fiecare kllowat-oră de energie elec
trică. Micșorarea consumurilor și 
economisirea strictă a resurselor ma
teriale, sporirea gradului de valorifi
care a acestora, obținerea de produse 
cu înalt nivel tehnic și calitativ, 
mereu înnoite și modernizate, crește
rea susținută a productivității mun
cii, realizarea de investiții mai iefti
ne, cu consumuri mai reduse de ma
teriale și într-un timp cit mai scurt, 
afirmarea puternică a creației știin
țifice și tehnice proprii — toate aces
tea constituie sarcini economice și 
politice de căpătii. îndatoriri patrio
tice ale fiecărui om al muncii, indi
ferent de sectorul său de activitate. 
Și, tocmai de aceea, este îmbucu-, 
rător faptul că asemenea cerința

Adunări generale in cooperative agricole

NEMULȚUMITULUI I SE ...SPOREȘTE DARUL 
de la pămîntul lucrat bine și la timp

într-un fel sau altul, toți cel care 
au luat cuvîntul în adunarea gene
rală a cooperativei agricole din Vă- 
leni-Podgoria, județul Argeș, pentru 
aprobarea planului pe anul acesta, au 
arătat că există mari rezerve de spo
rire a producției vegetale și animale, 
de creștere a veniturilor.

„La Scornicești, pe smolnițe s-au 
obținut 20 tone de știuleți la hectar. 
Noi, pe luncă am scos numai pe ju
mătate. Recoltă bună, dar putea fi 
mai mare dacă toți cooperatorii ar 
fi făcut la timp și de calitate lucrările 
stabilite" — spunea Gheorghe Ștefă- 
nescu, inginer-șef. „Avem un pămînt 
bun — remarca Gheorghe Neacșu, 
președintele cooperativei. Poate cel 
mai bun din județ. Multi zic că poa
te produce mai mult. Da, au drep
tate. Stă în puterea noastră să obți
nem mai mult. Depinde numai de 
noi". „Dacă vrem să obținem recolte 
mai mari trebuia să muncim mai 
bine pămîntul, să sporim producția la 
hectar" — este, de părere Floarea 
Răducu, cooperatoare.

Aceste aprecieri critice rostite în 
adunarea generală pot provoca o 
anumită nedumerire. Anul trecut, 
cooperatorii din Vălenl-Podgoria au 
obținut rezultate economice și finan
ciare bune. Au realizat, in medie, la 
hectar, 3 900 kg griu, 5 700 kg porumb 
boabe și 4 500 kg orz. Au sporit șl 
producția zootehnică. La lapte au 
realizat cite 2 500 litri pe vacă fura

majore pentru accelerarea progresu
lui economico-social al tării se regă
sesc în obiectivele chemărilor la în
trecere, care polarizează acum aten
ția opiniei publice, a tuturor oame
nilor muncii.

Angajamentele asumate prin che
mările la întrecere adresate de or
ganizațiile județene de partid, de con
siliile populare, precum și prin 
cele ce vor fi adresate de colectivele 
de oameni ai muncii diferă de la o 
ramură la alta în funcție de sarcinile 
specifice concrete, cantitative și cali
tative, stabilite de conducerea parti
dului pentru acest an al cincinalului 
revoluției tehnico-știintifice. Este de 
datoria organelor județene, munici
pale, orășenești și comunale de par
tid, a organizațiilor de partid din în
treprinderile industriale, din unitățile 
agricole, de construcții-montaj, din 
institutele de cercetare și proiectare, 
din toate ramurile și sectoarele de 
activitate să sprijine conducerile de 
unități, colectivele de oameni ai 
muncii în formularea unor angaja
mente care să răspundă Înaltelor exi
gente și obiectivelor stabilite în do
cumentele de partid, în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. La 
stabilirea angajamentelor, o Impor
tantă răspundere revine cadrelor de 
conducere din centrale și ministere, 
care — prezente la adunările gene
rale ale oamenilor muncii — trebuie 
să ajute efectiv unitățile economice 
in solutionarea tuturor problemelor 
privind asigurarea unei bune aprovi
zionări tehnico-materiale, folosirea 
deplină a potențialului productiv din 
fiecare unitate, crearea tuturor con
dițiilor pentru buna desfășurare a 
întrecerii.

Desfășurată în întîmplnarea mari
lor evenimente ce vor avea loc în 
viata politică și socială a țării, sub 

jată, cu 550 litri peste plan. Produc
ția globală și veniturile planificate 
au fost depășite simțitor. Sînt deci 
suficiente motive de satisfacție. To
tuși, în adunarea generală coopera
torii n-au ocolit lipsurile, au arătat în 
mod convingător că producția și ve
niturile pot spori și mai mult.

Referitor la creșterea recoltei de 
porumb, de exemplu, s-a subliniat 
necesitatea respectării întocmai a 
tehnologiei stabilite de specialiști. 
Mecanizatorul Ion Neacșu a cerut

Chiar și într-o unitate bună — 
Văleni-Podgoria, județul Argeș 
— cooperatorii n-au ocolit 
lipsurile, au demonstrat că 
pămîntul poate rodi mai mult

consiliului de conducere ca suprafe
țele care se lucrează în acord global 
să fie repartizate pe oameni, imediat 
după ce au fost semănate. Anul tre
cut, această operație s-a făcut cu în- 
tîrziere. Din această cauză completa
rea golurilor și prima prașilă ma
nuală nu s-au putut face la timp. 
Totodată, controalele efectuate de 
consiliul de conducere au dovedit că 
nu peste tot s-a aplicat tehnologia 
indicată, că unii cooperatori au lu
crat așa, doar de ochii lumii. Mai 
multi cooperatori au făcut o sin
gură prașilă în loc de trei, iar alții 
au prășit doar cîteva rînduri de po
rumb, aflate la drum, adică cela 
care erau la vedere... „în felul acesta 
nu putem avea pretenții să obținem 
mai mult — spunea inginerul-șef. 
Este nevoie ca fiecare să respecte 
tehnologia de producție". De altfel, 
întronarea unei discipline ferme, 
atît in ce privește executarea la 
timp șl de calitate a lucrărilor pre
văzute în tehnologia fiecărei culturi, 
cit și în ce privește participarea la 
muncă a tuturor cooperatorilor a- 
tunci cînd este nevoie, s-a dovedit a 
fi principalul factor de care depind 
realizarea și depășirea producțiilor 
planificate, punerea din plin in va
loare a potențialului productiv al 
pămintului.

Si în ce privește ferma zootehnică, 
dezbaterile din adunarea generală au 
reliefat că respectarea cu strictețe a 
programului de lucru este pirghia 
esențială pentru creșterea producției 
de lapte. „Mai avem îngrijitori, ca 
Gheorghița Iordache și Mioara Vizi
tiu, care, deși au loturi de vaci cu 
potențial biologic ridicat, obțin pro
ducții de lapte mai mici decit cei
lalți îngrijitori. Și în zootehnie, ca și 
la cultura plantelor, se manifestă ace
leași neajunsuri : nu se respectă pro
gramele de lucru". Sînt cazuri izo
late. dar tocmai de aceea cooperatorii 
au cerut ca toți să se încadreze în 
disciplina de producție, să respecte 
și să îndeplinească cu conștiinciozi
tate sarcinile ce le revin.

Un accent deosebit s-a pus în adu
narea generală pe valorificarea inte

semnul sarcinilor formulate de con
ducerea partidului, întrecerea din a- 
cest an își va dovedi cu siguranță 
marea sa forță de mobilizare a ener
giilor creatoare, a spiritului de iniția
tivă și gospodăresc ale tuturor celor 
ce muncesc pentru ridicarea pe un 
plan superior a întregii activități e- 
conomice. Esențial este ca prin grija 
și sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid să se asigure — 
așa cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului — o bună organi
zare a întrecerii, concretizarea obiec
tivelor ei pe unități economice, de 
cercetare, învățămînt, precum și pe 
unități teritoriale, pe ramuri de 
activitate, pentru a avea o pri
vire de ansamblu, a ceea ce vom 
realiza în cadrul întrecerii și, tot
odată, pentru a îndruma și sti
mula eforturile oamenilor muncii co
respunzător cerințelor și necesităților 
economiei naționale, pentru a asigu
ra condițiile materiale necesare înfăp
tuirii angajamentelor asumate, in lu
mina acestor indicații, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să 
vegheze ca angajamentele ce vor fi 
luate de fiecare unitate să fie rea
liste, să reflecte nivelul maxim al 
posibilităților existente, să fie stabi
lite. prin consultarea întregului co
lectiv. Participarea activă a tilturor 
oamenilor muncii la marea Întrecere 
pentru depășirea planului pe cel 
de-al doilea an al cincinalului 
este in interesul întregii societăți, în- 
trucit numai prin munca avîntată, 
plină de abnegație și eficientă a fie
căruia și a tuturor asigurăm pro
gresul continuu și tot mai accelerat 
al economiei, sporirea mai accentua
tă a venitului național, a avuției na
ționale și ridicarea, pe această bază 
sigură și trainică, a bunăstării între
gului popor. 

nează sub lozinca : „De 
la bușteanul mare pînă 
la așchie sau crenguță — 
nimic să nu se piardă". 
Primele rezultate ale noii 
producții sînt de bun au
gur : s-au obținut supli
mentar 3 000 m c bușteni 
de cherestea, 300 tone de 
PAL, 400 m c cherestea, 
80 de garnituri de mobilă, 
în imagine : Tractoarele 
forestiere românești exe
cută operațiunile grele 
de descărcat și transpor
tat bușteni în halele de 
debitare (E. Dichiseanu).

grală a producției. Dezbaterea aces
tei probleme este foarte întemeiată. 
Anul trecut o parte din producția 
de legume nu a fost valorificată.. „Cu 
fiecare an producem tot mai multe 
legume, dar C.L.F. și AGROCOOP 
nu sînt pregătite să preia integral 
producția obținută — spunea 
Gheorghe Șovar, șef de echipă la fer
ma legumicolă. Nu preiau nici măcar 
ce s-au angajat prin contract. Am 
pierdut bună parte din producția de 
pe 30 hectare. Trebuie să vedem ce 
este de făcut să nu se mal repete si
tuația și anul acesta. Era bine dacă 
venea la adunarea noastră și cineva 
de la întreprinderile de valorificare", 
în adunarea generală, tovarășul Ni- 
colae Nistor. secretarul comitetului 
de partid și primarul comunei Căli- 
nești. a promis cooperatorilor că va 
invita factorii de răspundere de la 
cele două întreprinderi de valorifi
care, pentru a discuta intr-o ședință 
a comitetului comunal de partid pro
blema încheierii unor contracte fer
me pentru valorificarea întregii pro
ducții de legume.

Din dezbaterile aprofundate, gos
podărești care au avut loc în adu
narea generală s-a desprins hotărirea 
cooperatorilor de aici de a face din 
’77 un an al producțiilor record. „De 
ce insă — au întrebat, pe drept cu- 
vint, unii cooperatori — producțiile 
planificate pe acest an la unele cul
turi sînt mai mici decit cele pe care 
le-am realizat anul trecut ?“ Și, por
nind de la aceasta, ei au arătat că 
unitatea lor dispune de condiții și 
rezerve pentru producții mai mari 
decit cele propuse de consiliul de 
conducere. Adunarea generală a ho- 
tărît să se depășească substanțial 
producțiile planificate: cu 250 kg la 
griu, cu 500 kg la porumb și cu 150 
litri de lapte pe vacă furajată. Pen
tru aceasta, mai mulți vorbitori au 
făcut propuneri concrete, care au 
completat planul de măsuri. Ne re
ferim, între altele, la strîngerea coce
nilor și executarea îi) cel mai scurt 
timp a arăturilor pe cele 100 ha de 
teren rămase din toamna trecută, la 
fertilizarea cu gunoi de grajd a 200 
hectare, la procurarea din timp a în
tregii cantități de îngrășăminte chi
mice și a semințelor pentru campa
nia- de primăvară. Totodată, adunarea 
generală a stabilit ca toți coopera
torii să participe în perioada de iar
nă la executarea unor lucrări de îm
bunătățiri funciare pentru creșterea 
suprafeței arabile cu trei hectare, 
evacuarea excesului de umiditate și 
repararea sistemului de irigație pe 
300 ha. Sînt măsuri judicioase, me
nite să creeze condiții pentru reali
zarea producțiilor sporite pe care și 
le-au propus.

Adunarea generală a cooperatorilor 
din Văleni-Podgoria a dovedit că re
zultatele obținute anul trecut nu i-au 
mulțumit pe deplin. Dimpotrivă, 
printr-o analiză judicioasă a modu
lui în care au muncit, ei au arătat 
că stă în puterea lor să obțină re
zultate și mai bune.

Aurel PAPADIUC

Perfecționări 
ale autoturismului 

„Dacia-1300“
La întreprinderea ds autotu

risme din Pitești, banda de 
montaj lansează o „Dacie-1300“ 
la fiecare 5—6 minute. Datorită 
calităților sale funcționale și de 
confort, autoturismul este tot 
mai mult solicitat pe piața in
ternă și externă. In funcție de 
cerințele beneficiarilor, colecti
vul de muncă al întreprinderii 
i-a adus noi îmbunătățiri. To
varășul Gheorghe Petrescu, in
giner-șef la secția de montaj 
general, ne informează că „Da- 
cia-1300“ care se produce acum 
în 15 culori este dotată cu ba
rele de față și spate restilizate, 
capace pentru roțile stil, contac
tor far de mers înapoi și cu fir 
electric pentru lampa de la port
bagaj. „Dacia-1300 L“ dispu
ne de dublu circuit de frîne îm
bunătățit. spălător de parbriz 
acționat electric, covoare din 
mochetă și o oglindă retrovizoa
re exterioară. „Dacia-1300 LS“ 
are, de asemenea, dublu cir
cuit de frînă, radio cu suport, 
broaște cu asigurare longitu
dinală. spălător de parbriz cu 
acționare electrică, reostat de 
iluminare a bordului, instalație 
de semnalizare la frîna de mină, 
instalație de semnalizare în caz 
de avarie, minere de viraj, o 
oglindă retrovizoare. „Dacia 
1301“ — în afară de îmbunătă
țirile existente pentru tipurile 
enumerate mai sus — mai dispu
ne de geam-lunetă cu instalație 
de dezaburizare, două oglinzi 
retrovizoare, una pe dreapta si 
una pe stingă, roți stil. Au
tofurgoneta este dotată și ea cu 
o instalație cu dublu circuit de 
frîne și de iluminare în caz de 
avarie.

Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scîntell"

/
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Momente fundamentale ale luptei pșntru

Rădăcini in adincurile secolelor
„Temelia casei"

Istoricul act de la 29 ianuarie 1859 a dat viată unei 
aspirații multiseculare, lundamentate pe trainicele te
melii ale comunității de origine și de limbă, ale unității 
de idealuri și de interese, ale legăturilor strînse care 
au existat întotdeauna, de-a lungul veacurilor, între ță
rile române.

ACELAȘI NEAM
NUMELE DE ROMÂN ACEST POPOR L-A PĂSTRAT ÎN

TOTDEAUNA „Numele cel mal adevărat, autentic de la primul des
călecat prin Traian este rumân sau romanus, care nume acest popor l-a 
păstrat totdeauna între dînșii șl... același nume este dat îndeobște și 
muntenilor și moldovenilor și celor ce locuiesc în Țara Transilvaniei".

Miron COSTIN

TOȚI, DINTR-O FÎNTÎNĂ AU IZVORIT, „însă rumâni înțeleg 
nu numai ceștia de aici (din Țara Românească — n.n.) ce șl den Ardeal, 
carii încă și mai neaoși sînt și moldovenii și toți cîți și într-altâ parte sâ 
află toți și au această limbă... iară tot unii sînt. Ce dară pe aceștia, cum 
zic, tot români îi ținem, câ toți aceștia dintr-o fintînâ au izvorît și cură".

Constantin CANTACUZINO STOLNICUL

MOȘII STRĂMOȘII NOȘTRI, Al MOLDOVENILOR, MUN
TENILOR, ARDELENILOR. „Aceștia dară mai sus pomeniți șl 
în toată lumea cu nume nemuritoriu vestiți romani... sînt moșii strămoșii 
noștri a moldovenilor, muntenilor, ardelenilor și a tuturor oriunde se află 
românilor, precum și singur numele cel de moșie ne arată (români che- 
mîndu-ne) și limba cea pârințieascâ (care din romaniascâ sau lâtiniascâ 
iaste) nebiruit martur ne iaste".

Dimitrie CANTEMIR

ACEEAȘI LIMBĂ
LIMBA NE LEAGĂ Șl NE UNEȘTE ÎNTR-O FRĂȚEASCA 

FAMILIE. „Limba care o vorbesc astăzi românii cești din Ardeal, ro
mânii și moldo-românll atît de o potrivă este cît nici nu se poate zice 
câ ar fi împărțită în dialecte ci e numai una și aceeași, care îi leagă 
pe toți aceștia cu o legătură dulce frățească și îl unește într-o familie 
care întotdeauna cu fală nobile 8-au numit pe sine română".

Simion BĂRNUȚIU

ACELAȘI TERITORIU
EXISTĂ O SINGURA ROMÂNIE. „Nu numai în privința Umbel, 

el șl in aceea a teritoriului este absolutamente Imposibil de a trage o 
linie de demarcațlune intre moldoveni șl munteni... moldovenii sînt mun
teni, muntenii sînt moldoveni, moldovenii și muntenii sînt transilvani,

transilvanii sînt moldoveni șl munteni, lată singurul aspect adevărat șl 
posibil al acestui maiestuos tablou, de o unitate națională fără exemplu 
în analele lumii I... Moldova, Transilvania, Muntenia nu esistâ pe fața 
pâmîntului; esistă o singură Românie, cu un picior în Dunăre și cu altul 
pe ramificațiunile cele mai depărtate ale Carpaților; esistă un singur 
corp și un singur suflet, în care toți nervii și toate suspinele vibrează 
unul către altul".

Bogdan Petriceicu HASDEU

ACEEAȘI CULTURĂ
LITERATURA MUNTENEASCA ESTE A MOLDOVEI ; LITE

RATURA MOLDOVEANA — A MUNTENIEI. „Niciodată un mol
dovean n-a avut nevoie a se mal împămîntenl prin forme cînd trecea 
la munteni; niciodată un muntean n-a avut nevoie a se mal împâmîn- 
teni prin forme cînd a trecut la moldoveni.

A trecut dintr-o țară într-alta cînd a vrut. A luat servicluri publice 
unde a putut, s-a însurat unde și-a găsit, a devenit proprietar șl s-a 
bucurat de drepturile de cetățean unde i-a plăcut... Literatura munte
nească este a Moldovei; literatura moldovenească este a muntenilor...

Geograficește le leagă Carpații și Dunărea ; politicește limba, obiceiu
rile și legile; economicește starea agriculture!, starea Industriei, starea 
comerțului; mai dovedească oricine va voi altă asemenea identitate nu 
între doi populi, nu între două staturi, ci chiar între provincii din ace
lași stat".

Ziarul „Secolul", 1857

ACELEAȘI OBICEIURI*

TOTUL CERE UNIREA. „Identitatea de origine, de llmbâ, de 
religie, de nevoi, de obiceiuri, de instituții ale locuitorilor lor, interesul 
Europei... totul cere unirea Moldo-Valahiei... Problema unirii este o pro
blemă de o importanță capitală pentru principate nu numai din punct de 
vedere guvernamental și din punct de vedere economic, dar fără unire 
ei nu pot niciodată să spere câ vor dobîndl forța de apărare pe care o 
reclamă independența lor".

Din Memoriul semnat de 119 români, Paris, 1856

ACELEAȘI INTERESE
ROMÂNIA NU POATE FI FERICITA DECÎT NUMAI PRIN 

UNIRE. „Muntenii și moldovenii nu fac decît o singură nație, amîndol 
poartă același glorios nume de români, amîndoi vorbesc aceeași limbă, au 
aceeași religie, aceleași interesurl, au suferit aceleași nenorociri șl simt 
aceeași trebuință de îmbunătățire a soartei lor; alcătuiesc cu un cuvînt, 
un singur corp... România toatâ... nu poate fi fericită, nu poate fi tare 
și puternică decît numai prin unire; prin unire numai vom alcătui un 
stat mare, un stat care nu are a se teme de nici o putere străină șl 
care să fie considerat între celelalte staturi libere".

Deputății țărani din Adunarea 
ad-hoc a Moldovei; fotografia 
a fost trimisă de Mihail Kogăl- 
niceanu lui C.A. Rosetti, pur- 
tind o semnificativă mențiune: 
„Temelia casei" — expresie a 
aprecierii date de marele om 
politic țărănimii, ca forță so
cială de bază in statul național 
român ce avea să ia naștere 
prin Unire. Redăm in cele ce 
urmează un fragment din pro
punerile prezentate în Adunarea 
ad-hoc din 9 noiembrie 1857 de 
deputății țărani — printre care 
se număra și loan Roată — ce
tină ca odată cu Unirea prin
cipatelor să se aducă îmbună
tățiri profunde soartei țăranilor.

„Cîtu-i Dunărea de mare și 
de largă curge rîul sudorilor 
noastre... iar noi nici rînduială, 
nici dreptate n-am avut... Noi 
dorim ca tot poporul român să 
se înfrățească și să trăiască in 
pace și in liniște pe pămintul 
strămoșesc al României, pentru 
mărirea și fericirea neamului... 
Treapta locuitorilor pontași cere 
ca pe viitorime săteanul să fie 
și el pus in rindul oamenilor, 
să nu mai fie ca pină acum a- 
semăluit cu dobitoacele cela 
necuvintătoare".

- Versuri despre Unire -
Mihai EMINESCU:

Prin nouri sparți, prin umbra a oamenilor cari 
Frâmîntâ lumea’ntreagă în visele lor mari. 
Eu vad o stîncă albă, o stîncă de argint 
Lucind prin veacuri negre, prin moarte mâri lucind. 
Lucind peste morminte cu fața ei senina 
Și văd câ-n lumea asta fui umbra-i de lumina ț 
Acea stîncă sublimă ce stă cu capu-n cer 
E-unirea României... E visul meu de fier 
Ce l-am visat o viață făr-să-l pot ridica.
Azi sufletu-mi înceată, se stinge viața mea,
Dar las o moștenire ce-am scris-o cu-al meu sînge, 
Las românimii toate grozavul frumos vis
Ca-n fruntea ei senină etern să stee scris I

Vaslle ALECS ANDRI:

Sub acest măreț castan
Noi jurăm toți în 

frăție,
Că de azi să nu mai fie

Rezultat legic al dezvoltării

(Urmare din pag. I)
tă care s-a exprimat prin perfor
manța unei remarcabile personali
tăți chemate să întruchipeze senti
mentul de solidaritate al neamului 
său. Așa se și explică faptul că in 
pofida caracterului ei efemer, uni
rea realizată de Mihai a rămas in 
conștiința politică românească drept 
simbolul voinței de unitate care a 
luminat șl mobilizat pe luptătorii 
ce aveau să ridice din nou steagul 
înălțat pentru întiia dată in 1600.

încă din secolul al XVII-lea, ma
rii cronicari români au făcut din 
originea romană a poporului român 
și unitatea acestui popor, ca o con
secință a obîrșiei comune, ideile 
fundamentale ale scrierilor lor is
torice. „Românii — scria Grigors 
Ureche, ciți se află lăcuitori la 
Tara Ungureasoă și la Ardeal și la 
Maramoroșu, de Ia un loc suntu cu 
moldovenii și toți de la Rîm (Roma — 
n.n.) se trag“. Pe o bază mult mai 
amplă de informație, Miron Costin 
relua ideea într-o scriere specială, 
„De neamul moldovenilor", căreia 
ii conferea și un vădit rost politic. 
Combătînd defăimările răspîndite 
în epoca lui pe seama poporului 
său, el scria : „Caută-te dară acum 
cetitorule ca într-o oglindă și te 
privește de unde ești, iepădind de 
la tine toate celelalte basne (inven
ții— n.n.), cîte unii au insemnatu 
de tine din neștiință rătăciți, alții 
din zavistie (ură — n.n.) care din 
lume intre neamuri n-au lipsitu ni
ciodată, alții din buiguite (tulbură
toare de minte — n.n.) scripturi și 
deșarte". Aceeași conștiință de neam 
răsare și sub pana eruditului stolnic 
Constantin Cantacuzino. Și ce for
mulare mai limpede a unității și 
continuității românești se poate găsi 
în literatura noastră medievală de- 
cît cea înscrisă lapidar în titlul pri
mei părți a „Hronicului vechimei a 
romano-moldovlahilor" scris de Di- 
mitrie Cantemir : „Hronicon a toată 
Țara Românească (care apoi s-au 
împărțit în Moldova, Muntenească 
și Ardealul) din descălecatul ei de 
la Traian, împăratul Rimului. ...Și 
pentru romanii carii de-atuncea in
tr-insa așăzindu-să, într-aceiașl și 
pînă acum necontenit lăcuiesc".

Destrămarea feudalismului și a- 
pariția relațiilor capitaliste au inten
sificat procesul de formare a pieței 
naționale. Se dezvolta astfel, ală
turi de comunitatea de neam, de 
limbă și de cultură, comunitatea de 
viață economică, realizîndu-se ast
fel saltul calitativ de la neam la 
națiune. Acest proces și-a găsit ex
presie, pe planul conștiinței sociale, 
în trecerea de la conștiința de neam 
la conștiința națională in formarea 
unei ideologii naționale care, reflec- 
tind cerințele obiective ale dezvol
tării sociale, interesele tuturor cla
selor și categoriilor sociale intere
sate în progresul societății, procla
ma necesitatea abolirii regimului 
feudal, a înfăptuirii unității națio
nale și dobîndirii neatîrnării.

în 1821, revoluția lui Tudor Vla- 
dimirescu făcea începutul marelui 
efort de așezare pe noi temelii a so
cietății românești. Punînd capăt re
gimului fanariot în Tara Româ
nească și Moldova, revoluția din 
1821 a asociat și mai strîns destinul

politic al celor două țări. Tudor în
suși se pronunța pentru stabilirea 
celor mai strînse legături „cu mol
dovenii, ca unii ce sîntem de un 
neam, de o lege... fiind la un gind 
și intr-un glas cu Moldova să pu
tem cîștiga deopotrivă dreptățile a- 
cestor principaturi, ajutîndu-ne unii 
pe alții".

în toate cele trei țări românești, 
agitațiile revoluționare care preced 
ridicarea pașoptistă sînt dublate de 
ideea realizării unității naționale. 
Pentru reprezentanții gîndirii poli
tice românești, socialul și naționa
lul se îngemănează într-un singur 
ideal. O societate nouă într-o țară 
unită — astfel se poate rezuma vas
tul program de revendicări ce fră- 
mînta întreaga societate româneas
că. în condițiile noi de dezvoltare, 
ideea unirii cuprinde masele, deve
nind astfel o forță materială. Un 
observator străin în Tara Româ
nească constata în 1838 că „Ideia 
reunirii tuturor românilor... preo
cupă toate mințile", iar un diplomat 
francez sublinia că „Românii tran
silvăneni nutresc speranța de a se 
reuni cu frații lor din Moldo-Vala- 
hia". Simbol al străvechii unități, 
al vechimii și continuității poporu
lui român, amintirea Daciei reintră 
în actualitate. Moldoveanul Mihail 
Kogălniceantf editează „Dacia lite
rară", adevărat titlu-program, în 
timp ce munteanul Nicolae Bălces- 
cu și transilvăneanul August Tre- 
boniu Laurian se asociază pentru a 
publica „Magazin istoric pentru Da
cia", revistă destinată să cerceteze 
pe baze științifice întreaga istorie a 
poporului român.

Revoluția română de la 1848 avea 
să facă încă o dată dovada caracte
rului unitar al dezvoltării societății 
românești : aceleași cauze au pro
dus aceleași efecte în toate cele trei 
țări românești. Identitatea progra
melor și cvasi-simultaneitatea des
fășurării lor sînt dovada cea mai 
concludentă că pe întreg teritoriul 
locuit de români acțiunea legilor o- 
biective ale dezvoltării sociale cre
ase aceleași realități profunde 
care reclamau soluții comune pen
tru Țara Românească, Moldova și 
Transilvania. Față de adîncirea tră
săturilor de unitate, frontierele din
tre cele trei țări române apăreau 
drept bariere ce trebuiau cit mai 
curînd înlăturate. La toate nivelurile 
conștiinței sociale, de la simțămin
tele și acțiunile spontane ale mase
lor largi pînă la elaboratele ideolo
gice ale gînditorilor politici, erau re
simțite cu acuitate cerințele obiec
tive ale procesului istoric care im
punea unirea.

Acestor cerințe le-a răspuns isto
ricul act de la 24 ianuarie 1859, care 
a pus bazele statului național ro
mân. marcînd începutul unei noi e- 
tape în evoluția societății româ
nești. Și tocmai caracterul obiectiv 
necesar al unității, forța cu care au 
acționat în societatea românească 
tendințele spre unire au determinat 
dezvoltarea mai departe a acestui 
proces pînă la strălucita victorie 
din decembrie 1918, cind, prin lupta 
intregului popor, statul național u- 
nitar român a devenit o realitate 
vie pe harta politică a lumii, îm
plinind visul pentru care au luptai 
și s-au jertfit atîtea generații.

VIS ÎMPLINIT
A fi stăpini acasă, înseamnă a fi uniți într-o singură casă
...Deschidem, și vom re

deschide mereu, cu sfânt 
respect, cartea de istorie a 
patriei... în filele ei trăieș
te poporul, așa cum a fost 
el de-a lungul timpurilor 
— iubitor al gliilor natale, 
nesupus oprimării de nici 
un fel, gata de vitejia cea 
mai nebănuită ori de cîte 
ori cineva ataca sau jig
nea sentimentul demnității 
sale. în filele istoriei 
străjuiesc portretele cele 
mai însemnate ale acestui 
neam al nostru, însoțite 
de numele bărbaților care 
alcătuiau expresia cea mai 
luminoasă a tuturor celor 
ce, prin veacuri, au fost și 
vor rămîne — pentru pro
gresul șl prosperitatea 
tării — indestructibil „uniți 
in cuget și simțire".

Unul dintre aceste por
trete îl reprezintă pe ma
rele nostru Bălcescu. Omul 
pe care aproape fiecare 
moment însemnat al isto
riei moderne a României 
ne Îndeamnă să ni-1 amin
tim ca un extraordinar 
vizionar.

Conducător al revoluției 
de la 1848, el nu mai era 
în 1859, la 24 ianuarie ; el 
nu mai era, de mai demult, 
nici în 1877, la 9 mai. Și 
totuși, cine poate sărbători 
azi Ziua Unirii, sau Ziua 
Independenței fără să se 
gândească și la Bălcescu ? 
Ceea ce făcuseră ei, revo
luționarii din 1848, era a- 
preciat de Bălcescu doar 
un început. „într-un cu
vînt, îi scria el, la 4 mar
tie 1850, prietenului său 
A. C. Golescu, trebuia fă
cută o revoluție democra
tică și socială". Dar aspi
rațiile lui Bălcescu mer
geau mult' mai departe. 
Ele se numeau Unirea, 
Independența.

„Odată înfăptuită aceas
tă revoluție, nota In a- 
ceeași scrisoare, ne mal 
rămineau de făcut alte 
două revoluții : o revolu
ție PENTRU UNITATEA 
NAȚIONALĂ și, mai tîr- 
ziu, PENTRU INDEPEN
DENȚA NAȚIONALĂ...". 
Pentru ca — adăuga el — 
„In felul acesta națiunea

să reintre In posesia de
plină a drepturilor sale 
naturale".

Bălcescu știa că pentru 
români A FI STĂPINI 
LA EI ACASĂ însemna în 
primul rind A FI UNIȚI 
INTR-O SINGURA CASĂ. 
El știa că aceasta presupu
nea înfăptuirea unei ade
vărate revoluții. „Unirea 
Valahiei și a Moldovei 
este un fapt împlinit pen
tru toată lumea (...), ea nu 
poate să nu se realizeze 
neîntârziat", nota el cu 9 
ani înainte de urcarea lui 
Cuza pe tron. De aseme
nea „Românii din Austria 
(imperiul habsburgic — n.n.) 
cer toți și cu multă insis
tență să se constituie in
tr-un singur corp de națiu
ne de trei milioane și ju
mătate și pină la urmă Vbr 
dobindi acest lucru". Iar 
„cind, deci, cele două mari 
grupe de patru milioane și 
de trei milioane și jumă
tate de români se vor con
stitui unul alături de celă
lalt, cine le va mai putea 
Împiedica să se unească ?"

„ROMANIA NOASTRĂ 
— scria Bălcescu, și subli
nia el singur aceste cuvin
te — VA EXISTA DECI.
Am această convingere in
timă. E orb cine n-o vede".

Apreciind unirea ca o 
revoluție, el știa că, nici
odată, cuceririle revoluțio
nara n-au fost cadouri, nu 
au fost rezultatul unor
tratate. El știa că Unirea 
va fi rodul luptei po
porului împotriva asupri
rii otomane și habsburgice, 
„in ciuda amindorura și 
împotriva lor, dacă vor
pune piedici".

...Istoria a dat 
cauză acestor 
„Marele patriot 
Bălcescu" — așa 
numea tovarășul

clștig da 
cuvinte. 
Nicolae 
cum îl 
Nicolae

Ceaușescu apreciind con
tribuția sa vizionară la 
progresul tării — cunoștea 
bine și legile istoriei, șl 
omenia față de toți a po
porului român, dar și ne
strămutata sa hotărîre de
a trăi liber, unit, indepen
dent.

Eugen FLORESCU

Nici valah, nici 
moldovan ;

Ci să fim numai
români

Tntr-un gînd, într-o
unire,

Și să ne dăm mîni cu
mîni

Pentru a țării fericire.

Grigore ALEXANDRESCU:

In tăcutele morminte, Bogdan, Mircea se-ntîlniră, 
Și-ntr-o lungă îmbrățișare pe români îi înfrățiră ; 
Imprejuru-le stau dese umbre de măreți eroi... 
Ele astăzi zbor în aer, inimile-nflăcărează...

...Cînd citim în vechea carte a istoriei străbune 
Virtuți mari, ilustre fapte ale nației române, 
Care inimă stă rece ? care suflet nemișcat ?
Cine n-are dor să vază țara sa în fericire, 
Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie și-n unire, 
Cultivînd artele păcei pe al său pămînt bogat ?

UNIREA PRINCIPATELOR 
Dedicată Viitorilor deputați ai României

în ultima parte a anului trecut, 
mai multe echipe de control obștesc 
din Satu Mare s-au deplasat în uni
tățile de desfacere și în depozitele 
de legume și fructe din localitate 
pentru a verifica modul cum se 
asigură aprovizionarea populației și 
cum sînt însilozate produsele pe 
timpul sezonului rece. Spre deose
bire de alte controale anterioare, a- 
cesta s-a dovedit incomparabil mal 
eficient, ’ majoritatea deficientelor 
constatate fiind remediate pe loc. 
Astfel, în magazine s-a trecut la 
sortarea merelor pe calități (pînă 
atunci se desfăceau amestecate), iar 
la depozite, unde se constatase că 
însilozarea cartofilor se făcuse de
fectuos, s-a dispus resortarea pro
duselor. Cum a fost posibilă o ase
menea operativitate în solutionarea 
sesizărilor controlului obștesc ? Răs
punsul l-am aflat de la tovarășul 
Octavian Mărculescu, președintele 
comisiei municipale de coordonare 
și îndrumare a controlului obștesc :

— Pe baza unei practici inițiate 
de biroul comitetului municipal de 
partid și biroul comitetului executiv 
al consiliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste, echipele de con
trol obștesc conlucrează mai des în 
ultima vreme cu membrii consiliului 
municipal de control muncitoresc al 
activității .economice și sociale, așa 
cum a fost și în cazul controlului 
la care v-ati referit. Avantajul unei 
asemenea conlucrări este evident : 
pe de o parte, înlăturarea deficiențe
lor se realizează cu maximum de 
operativitate, iar pe de altă parte, 
echipele de control obștesc cîștigă 
în autoritate, acumulînd un plus de 
competentă pentru acțiunile viitoare. 
Exemple de asemenea conlucrări, 
soldate cu rezultate bune, pot fi 
date și din alte domenii. Astfel, !n 
urma unor controale comune, făcute 
in unitățile cooperației meșteșugă
rești, propunerile echipelor obștești 
privind înființarea de noi centre și 
de diversificare a prestațiilor de ser
vicii s-au materializat într-o perioa
dă de timp scurtă ; au fost înființate 
noi ateliere în cartierul Someș (de 
lenjerie, depanări radio-TV, repara

rea aparatelor de uz casnic, croito
rie, foto-color, un atelier mobil pen
tru reparații de lăcătușerle, instalații 
sanitare, un centru pentru reparații 
de mașini de gătit cu gaze și com
bustibil lichid etc). Rezultatele de 
pînă acum ne îndreptățesc să stabi
lim pe un plan cît mai larg — așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Fron-

mal, ar fi necesar să se prevadă la 
art. 24 din lege un termen limită de 
rezolvare a propunerilor și sugestii
lor formulate de echipe, Iar modul 
de soluționare a fiecărei sesizări să 
fie adus la cunoștința comisiilor lo
cale de coordonare și îndrumare a 
controlului obștesc. Această preve
dere ar putea fi de natură să deter
mine factorii de resort să acționeze 
mai operativ pentru valorificarea

factorii care au influențat pozitiv ac
tivitatea echipelor cetățenești.

— Este vorba, în primul rind, de 
faptul că multe din aceste echipe 
sînt formate din angajații cei mai 
conștiincioși și bine pregătiți ai în
treprinderilor industriale, iar în al 
doilea rind, faptul că ele sînt instrui
te, îndrumate și controlate atît de 
comisia municipală de îndrumare a 
controlului obștesc, cît și de organi-

Conlucrare fructuoasă
Experiențe la Satu Mare și Brașov privind stabilirea unor legături 
strînse între echipele cetățenești și consiliile de control muncitoresc 

al activității economice și sociale

tulul Unității Socialiste din 21 de
cembrie 1976 — o legătură mal 
strînsă între controlul obștesc și con
trolul muncitoresc al activității eco
nomice și sociale, in vederea rezol
vării mai operative a sesizărilor fă
cute de echipele cetățenești.

în activitatea de control obștesc 
din Satu Mare s-a acumulat și o altă 
experiență valoroasă. Aici s-a insti
tuit și generalizat principiul ca echi
pele de control obștesc să acționeze, 
de r.egulă, în cartierele în care lo
cuiesc membrii acestora, astfel că 
echipele se pot întruni mai ușor pen
tru a merge pe teren, iar contactul 
cu publicul este mult mai bine asi
gurat.

Din discuțiile purtate cu o parte 
din membrii comisiei municipale de 
coordonare și îndrumare a controlu
lui obștesc am reținut și o propu
nere de îmbunătățire a Legii de or
ganizare și funcționare a controlului 
obștesc : întrucît unele sesizări nu 
sînt încă rezolvate operativ, condu
cătorii unor unități, tratîndu-Ie far-

propunerilor făcute de echipele ce
tățenești.

★
Referindu-se la activitatea echipe

lor de control obștesc din Brașov, 
tovarășul Geza Benke, directorul 
I.C.S.M. „Alimentara", ne spunea :

— Am primit și primim un spri
jin substantial din partea controlu
lui obștesc, un sprijin calificat, com
petent și eficient. Spun calificat și 
competent deoarece observațiile, su
gestiile și propunerile care se fac 
vizează aspecte majore ale activității 
noastre, începînd cu modul în care 
se asigură fondul de marfă și se face 
aprovizionarea, cu respectarea pro
gramului de lucru, cu felul în care 
se desfac produsele, cu atitudinea 
personalului de servire ș.a.

Referindu-se la problemele efici
entei activității de control obștesc, 
loan Strejan, președintele comisiei 
municipale de coordonare și îndru
mare a controlului obștesc, a tinut să 
sublinieze la rindul său cîțiva din

rațiile de partid și sindicale ale în
treprinderilor respective. în ultimul 
timp, noi am căutat să extindem ac
tivitatea controlului obștesc și în u- 
nitățile producătoare de bunuri de 
larg consum, unde se urmărește mo
dul cum se respectă STAS-urile și 
normele privind calitatea produselor, 
rețetarele, condițiile de păstrare, am
balare și livrare a mărfurilor. Ase
menea controale sînt efectuate de
seori cu concursul inspectoratului 
județean al calității produselor și al 
inspectoratului sanitar. Pentru ca e- 
chipele , să-și poată îndeplini mai 
bine mandatul încredințat de obște, 
consiliul municipal al F.U.S. organi
zează, periodic, consfătuiri la care 
participă membrii acestor echipe, ce
tățenii, reprezentanții direcției co
merciale și ai unităților comerciale 
și prestatoare de servicii.

Dar așa cum a reieșit cu ocazia 
unei recente analize a activității c- 
chipelor de control obștesc organiza
te de Consiliul municipal Brașov al 
Frontului Unității Socialiste, pe lingă

rezultatele bune obținute în acest 
domeniu continuă să se manifeste 
unele neajunsuri care mențin la un 
nivel scăzut eficienta controlului ob
ștesc. Astfel, deseori controalele e- 
fectuate de către unele echipe au un 
caracter sporadic, formal. Pe de altă 
parte, nivelul scăzut de eficiență al 
controlului obștesc se datorește și 
slabei conlucrări dintre echipele 
care acționează în diverse sectoare, 
cum ar fi cele din rețeaua comercială 
și din unitățile de comerț cu ridi
cata. La slaba eficiență a controlu
lui obștesc contribuie și lipsa de re
ceptivitate a conducerilor unor uni
tăți controlate, cum ar fi cele care a- 
parțin de întreprinderea de alimen
tație publică, I.L.F., Agrocoop ș.a. 
care nu țin evidența propunerilor șl 
nu soluționează cu operativitate pro
blemele pe care echipele de control 
obștesc le consemnează în procesele 
verbale. Din această cauză multe din 
sesizările și propunerile echipelor nu 
sînt rezolvate corespunzător.

— Sîntem conștient! că în acest 
domeniu mai avem multe de făcut, 
ne-a relatat tovarășul Cornel Șandru, 
secretarul consiliului municipal 
F.U.S. Iată de ce ne propunem să a- 
sigurăm o instruire mai eficientă a 
echipelor de control obștesc, să Ie 
înarmăm cu actele normative care 
apar pe parcursul anului, să gene
ralizăm experiența pozitivă a unor 
echipe ș.a.m.d. Printre celelalte mă
suri preconizate mai amintesc : îm
bunătățirea evidentei sesizărilor șl 
propunerilor făcute de echipe, acti
vizarea echipelor formate din stu- 
denți, femei, asigurarea unei conlu
crări mai strînse între controlul 
muncitoresc al activității economice 
și sociale și controlul obștesc. 
Sînt doar cîteva din măsurile cuprin
se în programul întocmit cu prilejul 
recentei analize a activității echipe
lor de control obștesc din Brașov, 
program care va contribui, fără în
doială, la perfecționarea activității 
controlului obștesc, la creșterea efi
cientei lui.

Octav GRUMEZA 
Nicolae MOCANU

• corespondenții „ScînteU*
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ÎN CLIMATUL FERTIL AL FESTIVALULUI

NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Puternica stimulare
a creației tehnico-științifice

în prezent se desfășoară în întreaga țară etapa de masă a acțiunii 
pentru stimularea participării maselor la activitatea de creație știin
țifică și tehnică, acțiune care se înscrie în climatul fertil al Festivalu
lui național „Cîntarea României". în legătură cu organizarea șl desfă
șurarea acestei etape am solicitat cîteva precizări tov. prof. ing. Iosiî 
TRIPȘA, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Teh
nologie, care ne-a relatat :

—• Scopul acestei acțiuni de stimu
lare și promovare a creației științi
fice și tehnice proprii este de a creș
te contribuția oamenilor muncii, cer
cetătorilor, proiectanților, cadrelor di
dactice, a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor și obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R, pentru 
Introducerea pe scară largă a progre
sului tehnic în toate ramurile econo
miei naționale.

în cadrul etapei respective — 
care se desfășoară pină in luna iulie 
a.c., în întreprinderi și alte unități 
industriale, agricole și de învățâmînt 
— se vor organiza acțiuni de 
masă, expoziții, sesiuni, simpo
zioane, dezbateri cu caracter tehni
co-științific, întîlniri cu oameni de ști
ință, specialiști din cercetare și în- 
vățămînt, inventatori șl inovatori 
ș.a. _ în toate întreprinderile, în 
unitățile de cercetare și învâță- 
mînt au fost organizate expoziții in 
care sînt prezentate procedee, produ
se și tehnologii care contribuie la 
reducerea consumurilor de materii 
prime în principalele ramuri indus
triale. De asemenea, în această etapă 
au loc dezbateri cu caracter tehnic 
și organizatoric la locul de muncă, cu 
scopul de a fi analizate probleme 
Stringente de producție, care trebuie 
rezolvate în spiritul sarcinilor actuale, 
cum sînt : asigurarea încadrării în 
indicatorii de plan pe anul în curs, 
diminuarea consumurilor materia
le, creșterea productivității, re- 
proiectarea produselor, îmbunătăți
rea calității acestora, mai buna orga- 
nizare a producției ș.a. în sfîrșit, in 
această etapă de masă au avut loc 
și vor avea, și în continuare, sesiuni 
științifice cu caracter special. în acest 
sens aș dori să menționez o mani
festare de prestigiu — și anume, a 
Ii-a Conferință națională a specialiș
tilor din industria constructoare de 
mașini-unelte, ce s-a ținut la Insti
tutul politehnic București. Dar ceea 
ce caracterizează aceste sesiuni este 
caracterul lor de dezbateri de lucru 
pentru rezolvarea operativă a unor 

' probleme concrete de producție.
Participanții la această etapă — 

masa largă de muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri și alte cadre din 
producție, elevi, studenți — își vor 
prezenta rezultatele muncii lor în 
domeniul creației științifice și tehni
ce. Pentru cadrele din unitățile de 
cercetare și proiectare, cadrele didac
tice și din compartimentele de con
cepție ale unităților economice, în tim
pul desfășurării etapei de masă sa 
Vor organiza sesiuni și simpozioane, 
dezbateri sau alte acțiuni cu caracter 
tehnico-științific, precum și expo
ziții cu principalele realizări deose
bite obținute, corespunzător exigen
țelor cincinalului revoluției tehnico- 
științifice.

— Ce elemente noi aduce în acti
vitatea de invenții și inovații noua 
acțiune de stimulare a creativității ?

— După cum se știe, la noi în țară 
se dă o mare importanță activității 
de invenții și inovații ; în fiecare 
minister, unitate de producție, de 
cercetare sau învățămînt, comisii de 
specialitate urmăresc și ajută la bre
vetarea ideilor, procedeelor, metode
lor valoroase. Față de aceste forme 
existente, actuala acțiune în această 
privință are un caracter de masă, de 
stimulare a participării tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii și de 
tineret din întreaga țară, din toate 
unitățile.. în al doilea rînd, acțiunea 
are drept scop să stimuleze în spe
cial invențiile și inovațiile legate de 
problemele concrete ale producției, 
pentru ca fiecare inventator și ino
vator să vină cu soluții originale în 
vederea intensificării progresului 
tehnic în toate ramurile economiei 
naționale, așa cum prevăd hotărîrile 
Congresului al XI-lea al partidului.

în al treilea rînd, acțiunea pentru 
stimularea participării maselor la ac
tivitatea de creație științifică și teh
nică are un caracter permanent șl 
se va desfășura sub directa îndru
mare și conducere a organelor și or
ganizațiilor de partid. în cadrul eta
pei de masă a acțiunii de stimulare 
a creativității, comisiilor de ingineri 
și tehnicieni din toate unitățile de 
producție, învățămînt și cercetare le 
revin sarcini importante, în sensul a- 
tragerii categoriilor celor mai largi 
de specialiști. Și tot aceste comisii 
au îndatorirea de a organiza grupe
le de creativitate pe probleme con
crete și obiective precise, fie că este 
vorba de reducerea consumurilor ma
teriale în întreprinderi, fie că se re
zolvă o problemă de organizare a 
muncii într-o secție sau atelier ș.a. 
Comisiile județene de ingineri și teh
nicieni au sarcina ca, în etapa de 
masă, să susțină un permanent 
schimb de experiență între colective 
sau întreprinderi din cadrul aceluiași 
județ, pentru ca tot ceea ce este 
nou și valoros să fie cunoscut spre a 
fi extins și generalizat. Dacă la 
nivelul comisiei județene nu sînt 
specialiști pentru o anumită proble
mă, C.N.Ș.T. vine în întîmpinarea 
tuturor solicitărilor de acest fel. Ne 
propunem ca, în viitor, să răspun
dem și mai operativ decît pină acum 
la toate solicitările din țară. De alt
fel, lucrătorii din C.N.Ș.T. au urmă
rit și, în continuare, se află în toate 
județele țării pentru a rezolva la 
fața locului șl cit mai bine sarcinile 
de reducere a consumurilor mate
riale.

— Ce criterii vor sta la baza selec
tării lucrărilor ?

—Comisiile de organizare a aces
tor acțiuni desfășurate anual in 4 
etape (de masă, județeană, pe ramuri 
de producție și, în final, pe țară) vor 
asigura participarea maselor, în func
ție de nivelul de pregătire profesio
nală, teoretică și practică, pe două 
categorii și anume : pentru masa 
largă de muncitori, maiștri, tehni
cieni, ingineri și alte cadre din pro
ducție, elevi și studenți ; pentru ca
drele din unitățile de cercetare și 
proiectare, cadrele didactice și cele 
din compartimentele de concepție ale 
unităților economice. Aceste cate
gorii au fost stabilite pentru ca se
lectarea să se facă pe principii echi
tabile, conform pregătirii și sarcini
lor ce le revin în accelerarea progre
sului tehnic al economiei.

Criteriul care va sta la baza apre
cierii lucrărilor va fi deci contri
buția autorilor la dezvoltarea științei 
și tehnologiei și la introducerea pe 
scară largă a progresului tehnic in 
toate ramurile economiei naționale, 
în vederea realizării prevederilor 
cincinalului revoluției tchnico-știin- 
țifice în țara noastră. Pentru a mă 
referi concret la cîteva din aceste 
criterii de apreciere voi șjninti : 
efectele științifice, economice și so
ciale ale aplicării soluțiilor propuse 
(exprimate în economii antecalcu- 
late sau postcalculate) ; crearea de 
noi produse și tehnologii ; reducerea 
efortului valutar, prin realizarea în 
țară a unor instalații, subansamble și 
piese care se importă ; îmbunătățirea 
calității și performanțelor tehnico- 
economice ale produselor ; valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale, introducerea pe scară largă a 
înlocuitorilor; organizarea supe
rioară a producției și muncii ș.a.

— Vă rugăm, in încheiere, 
punctați succint cîteva din 
finale pentru creativitatea 
științifică.

— După etapa de masă 
luna iulie), județeană (august, sep
tembrie), pe ramuri de producție (oc
tombrie a.c.), acțiunea se va încheia 
în ultima decadă a lunii noiembrie 
cu „Săptămîna științei și tehnicii 
românești", cînd va fi deschisă Ex
poziția națională a creației științifi
ce și tehnice cu cele mai prestigioa
se realizări obținute in țară, în uni
tăți de producție, laboratoare, ate
liere ș.a.

Ample manifestări cu caracter 
tehnico-științific (sesiune națională 
de comunicări, simpozionul național 
cu tema „Bilanț și perspective în ac
tivitatea științifică și tehnică de 
masă", „Concursul de creație tehni- 
co-științifică pentru tineret și stu
denți", concursul „Minitehnicus" pen
tru pionieri șl școlari ș.a., vor încheia 
acțiunea din acest an pentru stimu
larea participării maselor la activita
tea de creație științifică și tehnică, 
din cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", festival al hăr
niciei și creativității.

să 
acțiunile 
tehnico-

(pină in

Convorblre consemnată de 
Elena MANTU

t V
20,30 Teleclnemateca. Ciclul 

tori — mari regizori" : 
fantastică". O producție 
rilor franceze. In rojul 
Jean Louis Barrault?

22,10 Cîntarea României. Festivalul cre
ației șl hărniciei.

22,50 Telejurnal.
23,00 închiderea programului.

„Mari ac- 
„Simfonia 
a studlou- 
prlncipal :

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.
17,05 La volan.
17,20
17,40
18,00

Mult e dulce...
Din viața plantelor șl animalelor. 
Baschet masculin : Steaua Bucu
rești — Juventud Badalona 
„Cupa cupelor". Transmisiune 
rectă de la sala Floreasca.
1001 de seri.
Telejurnal.

La ordinea zilei tn economie.
Cuza — domn al Unirii. Film 
cumentar monografic despre dom
nia șl personalitatea Iul 
Vodă.

PROGRAMUL II

în dl-

do-
Cuza

20,00 Eroi îndrăgiți de copil : Heldl.
20.25 Bijuterii muzicale.
21,20 Telex.
21.25
21,45
22,00

Agenda culturală bucureșteană. 
Desene animate.
Un fapt văzut de aproape. Pornind 
de la salvarea vieții unul om, e- 
mlsiunea prezintă munca plină de 
dăruire a oamenilor în halate albe 
de la Spitalul de urgență.

22,20 închiderea programului.

„Istorie — contemporaneitate"
Sub egida Comitetului județean 

Cluj al U.T.C., consiliului județean 
al organizației pionierilor și comi
tetului județean pentru cultură și e- 
ducație socialistă, la filiala Uniunii 
artiștilor plastici din Cluj-Napoca, 
s-a deschis expoziția „Istorie — con
temporaneitate". Sînt expuse peste 
200 de lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și arte decorative, realizate 
de pionieri, elevi ai liceului de arte 
plastice, studenți de la institutul „Ion 
Andreescu" și artiști plastici amatori 
din județ.

înscrisă în șirul manifestărilor des
fășurate sub semnul Festivalului na
țional „Cîntarea României", expozi
ția constituie un vibrant omagiu adus 
partidului nostra, patriei socialiste, 
istoriei sale milenare. (Agerpres)

Instantaneu In cercul de creație al elevilor de la Liceul de construcții din Deva
Foto : E. Dichlseanu

ACTIVITATEA POLITO-EDUCATIVĂ
eficientă, legată strîns de sarcinile 

practice, concrete
întreprinderile din zona industrială 

a orașului Bistrița, ca orice între- 
• prinderi tinere, aflate la început de 

drum, sînt confruntate cu o seamă 
de probleme : între acestea, pe pri
mul plan se află problema cadrelor 
cu întreg ansamblul aspectelor pe 
care aceasta le implică — calificarea 
și ridicarea calificării oamenilor, în
tronarea unui climat de ordine și 
disciplină, dezvoltarea atitudinii îna
intate față de muncă. Desigur, mai 
mult ca oricînd, în asemenea îm
prejurări activitatea politico-educa
tivă trebuie să se afirme puternic, 
știut fiind că pentru soluționarea 
tuturor problemelor care condițio
nează închegarea unor puternice co
lective muncitorești nu sînt suficien
te doar măsuri de ordin administra
tiv, ci, înainte de toate, o stăruitoare 
muncă de formare a conștiinței oa
menilor.

Investigațiile desfășurate în cîteva 
unități bistrițene au pus în evidență 
deopotrivă acțiuni și Inițiative meri
torii în munca politică, dar și uneia 
neîmpliniri.

întreprinderea de utilaje pentru 
Industria materialelor de construcții 
și refractare (I.U.I.M.C.R.) a intrat 
în funcțiune în urmă cu trei ani. 
Virsta medie a angajaților — 20 ani, 
Peste jumătate din aceștia provin 
din agricultură. Pentru a asigura în
deplinirea în bune condiții a sarci
nilor de plan, consiliul oameni
lor muncii, în strinsă legătură 
cu comitetul de partid, a orga
nizat un vast sistem de cursuri 
pentru perfecționarea profesională a 
cadrelor. Reține cu deosebire aten
ția faptul că aceste cursuri au în 
vedere nu numai latura formării 
strict profesionale, ci urmăresc în 
egală măsură însușirea unor cu
noștințe temeinice privind organi
zarea superioară a producției și a 
muncii, a îndatoririlor pe care le im
plică disciplina muncii industriale.

La întreprinderea de textile nețe
sute (Netex), natura procesului de 
producție impune ca cea mai mare 
parte dintre muncitori să participe 
la realizarea mai multor operații 
tehnologice. Tocmai pentru a veni 
în întîmpinarea acestei necesități 
stringente, conducerea întreprinderii 
a inițiat o largă acțiune de policali
ficare, în care au fost cuprinși peste 
50 la sută din angajați. Pentru suc
cesul deplin al acestei acțiuni, co
mitetul de partid a luat 
organizării de olimpiade 
îngrijindu-se totodată 
larizarea angajaților care 
șit mai multe calificări, 
străduințe și-au dovedit 
rezultatele. Dacă la începutul anului 
1972 se fabricau d®r 8 produse, a- 
cum s-a ajuns la 72 ; mai mult de 
un an și jumătate, întreprinderea nu 
a mai înregistrat nici un refuz de 
calitate.

Din păcate, activitatea politico- 
educativă nu se bucură de atenția 
cuvenită în toate întreprinderile 
bistrițene. în ce privește învă- 
țămîntul de partid, de pildă, este 
pozitiv faptul că, din numărul 
mult mai mare de teme decît cele 
24 care pot fi parcurse în cei trei 
ani de studiu, organizația de partid 
de la I.U.I.M.C.R. s-a orientat că
tre cele care oferă posibilitatea abor
dării concrete a problemelor speci
fice locului de muncă. Preocupările 
se opresc însă aici. între propagan
diști nu se află nici un cadru de 
conducere ; drept justificare ni s-a 
spus că aceste cadre sînt foarte 
ocupate, că asemenea sarcini le-ar 
răpi din timpul consacrat produc-

însemnări din cîteva
întreprinderi bistrițene

inițiativa 
pe meserii, 
de popu- 
și-au însu- 
etc. Aceste 
neîntîrziat

ției. Neîndoielnic, sarcinile care re
vin cadrelor de conducere sînt nu
meroase, și ele trebuie îndeplinite 
la un înalt nivel de exigență. Tot 
atît de adevărat este și- faptul că, 
mai ales într-o întreprindere tînără, 
printre îndatoririle de frunte care 
revin cadrelor de conducere trebuie 
să se înscrie și preocuparea pentru 
formarea colectivului, pentru întro
narea unei puternice opinii împotri
va oricăror deficiențe și neajunsuri.

Și la I.U.I.M.C.R. sînt încă multe 
probleme de soluționat pe linia for
mării unei înalte conștiințe muncito
rești. O dovadă în acest sens o con
stituie felul în care este utilizat 
timpul de lucru, domeniu în care 
există mari discrepanțe între diferi
te secții și ateliere. Numărul absen
țelor la secțiile de construcții meca
nice și prelucrări 
trei și, respectiv, 
mare decît la cele 
canico-energetic.

Constatăm însă 
secretarul organizației de partid de 
la secția prelucrări mecanice, Pop 
Sabin, nu cunoștea nici cel puțin 
faptul că în secția respectivă se în
registrează numărul cel mai mare de 
absențe din întreprindere. în fiecare 
trimestru au fost înscrise în planu
rile de muncă acțiuni de ordin ge
neral, în bună măsură copiate de la 
o perioadă la alta ; nu am găsit 
menționată însă nici o acțiune poli
tică concretă consacrată întăririi 
disciplinei în muncă.

de
patru ori mai 
sculărie și me-

bunăoară este 
de 
de

cu surprindere că

[FAPTUL
DIVERS

Cu Jumătăți de măsură se acțio
nează și la întreprinderea de sticlă
rie menaj (I.S.M.). După cum 
se apreciază într-un material al 
comitetului de partid de la I.S.M., 
„primordial în bunul mers al pro
cesului de producție în între
prindere este atelierul de prelucrare 
a topiturii", pentru că de felul în care 
se muncește aici depind calitatea 
materialelor primite în celelalte faze 
de producție, ritmicitatea lucrului 
etc. Dar tocmai aici sînt fluctuația 
cea mai mhre, dezordinea cea mai 
accentuată, asistența tehnică cea 
mai precară. Ce își propune să între
prindă comitetul de partid în acest 
atelier-„cheie“ al întreprinderii ? 
Să-și „conjuge eforturile cu consi
liul oamenilor muncii în îndrumarea 
acestui atelier". Cînd anume se va 
realiza această „conjugare de efor
turi" și pe ce căi — nu se spune o 
vorbă. Totul plutește în sfera dezi
deratelor generale.

Mergînd prin întreprindere, am în- 
tîlnit o vitrină a calității. O metodă 
potrivită, ne-am zis, pentru eviden
țierea fruntașilor și satirizarea celor 
care lucrează de mîntuială, produ- 
cînd rebuturi. Din păcate, modul 
inadecvat în care era folosită aceas
tă pîrghie eficientă a muncii poli
tice anulează în bună măsură orice 
influență educativă. Produsele rebu- 
tate erau pur și simplu depozitate în 
vitrină, fără nici o explicație privind 
cauzele rebutului, numele autorului, 
pierderile pe care le-a cauzat între
prinderii neglijența respectivă. Este 
lesne de înțeles că ne aflăm în fața 
unui caz de formalism în desfășu
rarea muncii politico-educative.

Desigur, în legătură cu aceste de
ficiențe răspunderi nemijlocite revin 
și Comitetului orășenesc de partid 
Bistrița, cît și secției de propagandă 
a comitetului județean, care nu au 
acționat, așa cum se cuvenea, pen
tru sprijinirea sistematică a organi
zațiilor de partid din întreprinderi 
în vederea eliminării lipsurilor, ge
neralizării unor experiențe pozitive.

întărirea ordinii și disciplinei, dez
voltarea unui climat exigent în fie
care unitate și loc de muncă impun 
o activitate politico-educativă stă
ruitoare, acțiuni concrete, cu mare 
forță de înriurire. Aceste obiective 
sînt cu atît mai stringente în între
prinderile recent înființate, și înfăp
tuirea lor trebuie să concentreze în 
mod prioritar atenția și preocupări
le organizațiilor de partid.

Paul DOBRESCU

1

După treisprezece ani, 
„Richard al III-lea“, de 
Shakespeare, revine pe a- 
fișul de spectacole teatrale 
al Capitalei. Atunci, în 
stagiunea 1963—1964, era
jucat pe scena Teatrului 
„C. I. Nottara" într-o distri
buție care avea în frunte pe 
George Vraca. Acum, pe 
acest loc s-a situat Radu 
Beligan, avînd alături o 
pleiadă de actori de frunte 
ai Naționalului — aparți
nînd cîtorva generații ar
tistice — pentru care în- 
tilnirea cu opera marelui 
Will constituie nu numai o 
firească aspirație, 
împlinită, ci și 
oasă necesitate.

Se cuvine să 
cu privire la 
Naționalului că 
al III-lea“ se situează 
aceeașȚ direcție inaugurată

Camil 
Ambele gravi

tează în jurul unei cronici 
Istorice și al unei proble
matici politice, ambele or
chestrează, ca temă, roiul 
individului, raportul lui cu 
mecanismul social-istoric. 
Ambelor spectacole, reali
zate sub conducerea regi
zorului Horea Popescu, le 
este comună aceeași aspi
rație spre monumentalitate 
și efect artistic.

Spectacolul Naționalului 
urmărește, în acord 
tul Shakespearean, 
tească „Richard al 
în lumina luptei 
putere din Anglia 
lui al XV-lea, recreînd, cu 
caracter exemplar, unul 
din acele drumuri tragice, 
sinuoase între cele două 
puncte extreme, ce comu
nică între ele : tronul (si
tuat, în montarea la care 
ne referim, la capătul unei 
punți ce țîșnește spre sală) 
și butucul cu securea (ce 
se zăresc undeva, in ini
ma scenei). Proiectat în 
tiparul acestei „fatalități" 
istorice, destinul lui Ri
chard al III-lea însuși ca
pătă o adîncă semni
ficație, dincolo de faptul 
că exprimă metamorfozele 
unei monstruoase întruchi
pări a Răului.

Cîștigat de lectura cele
brei cărți a lui Jan Kott, 
„Shakespeare, contempora
nul nostru". Horea Popes
cu imaginează, și adaugă, 
in finalul spectacolului, o 
scenă mută care exprimă 
faptul că lupta pentru co
roană și lanțul asasinate
lor comise în numele ei 
nu va înceta odată cu -tri
umful lui Richmond, că 
sămînța crimei și a sperju
rului va continua să existe. 
Deși, în esență, o atare

căutări deo-demonstrează
sebite de domeniul expre
sivității plastice, perspecti
vei, dinamismului imagini
lor scenice, spectaculosului 
lor. Și Horea Popescu (re
gizor și scenograf) reali
zează, intr-adevăr. nume
roase tablouri de mare ex
presivitate plastică (așa, de 
pildă : rafinatul — prin de
sen și 
veghe!
duard, 
cea, cu

contrast — cadru al 
la catafalcul lui E- 

scena sfatului sau 
valori simbolice, a

e-subordonindu-se unor 
fecte scenice. Contribuția 
muzicii, în general, ni s-a 
părut nu dintre cele mai 
rafinate. Pe alocuri își face 
loc un anume ilustrativism 
(„ecoul" femeilor ; „visul 
lui Clarence").

Beneficiind de acest 
dru impresionant, dar, 
o dată, luptînd pentru 
domina și a-1 supune 
încît raza atenției specta
torului 
primul

ca- 
nu 

a-1 
așa

să se focalizeze în 
rînd asupra conflic-

Sg®®
astăzi 

o împeri-
observăm 

programul 
„Richard 

in Richard al III-lea“
prin „Danton" de 
Petrescu.

cu tex- 
să ci- 

III-lea“ 
pentru 
secolu-

de W. Shakespeare
pe scena Naționalului bucureștean
perspectivă asupra repetă
rii istoriei nu pare să fi 
fost străină lui Shakes
peare, licența regizorului 
de la Național ne apare ca 
discutabilă. în finalul lui 
„Richard al III-lea“, ca și 
al altor tragedii sînge- 
roase și întunecate, Shakes
peare lasă spectatorii să 
respire în lumină, să 
reflecteze asupra unui 
sfîrșit de etapă în care, 
chiar pentru puțină vre
me, binele triumfă. Iar a- 
cest „happy end" (dacă ne 
luăm după opinia atîtor 
foarte mari comentatori 
shakespeareeni), nu era 
numai o concesie făcu
tă publicului ellsabetan, 
ci și expresia unei cre
dințe în șansa forțelor bi
nelui, frumosului 
vărului.

Mai mult decît 
rea demonstrării 
originale asupra 
montarea

și ade-

preocupa- 
unor idei 

textului, 
de la Național

execuțiilor lui Hastings ori 
Buckingham ; pădurea de 
sulițe și scînteierile arme
lor pe cîmpul de luptă de 
la Boswarth etc.).

într-o viziune vastă, de 
monumentalitate, toate do- 
meniile-surori și chiar mij
loace eterogene sînt puse 
în acțiune și chemate să 
susțină grandiosul spectacol, 
în care își dau întîlnire și 
muzica, și corul vorbit, și 
pantomima, și rafinatul joc 
de lumini, și proiecțiile, și 
mobila schimbare a volu
melor scenice — îndeosebi 
prin rotirea și manevrarea 
pe verticală 
pod, nelipsind nici aportul 
cascadorului.
situații cînd regizorul apa
re în postura ucenicului 
vrăjitor, căruia îi scapă din 
cind în cînd controlul asu
pra minunilor declanșate, 
dezvăluirea grandioasă a 
pasiunilor și idealurilor

a uriașului
Sînt însă și

telor și eroilor pe care îi 
întruchipează, artiștii Na
ționalului realizează. in 
marea lor majoritate, admi
rabile creații.

„Giuvaierul coroanei" fi
ind Richard. Radu Beligan 
realizează în acest specta
col o creație de referință 
pentru biografia sa artisti
că. . Avînd, pe întregul par
curs al spectacolului, un 
rol de o deosebită ampli
tudine. Radu Beligan s-a 
concentrat asupra unor mo- 
mente-cheie, lucrîndu-le cu 
o migală, șlefuindu-le cu o 
minuțiozitate și intensitate 
a trăirii încît dobindesc o 
remarcabilă forță de ex
presie. In interpretarea lui 
Beligan ducele de Glouces
ter apare deopotrivă ca o 
inteligență clarvăzătoare și 
atotștiutoare — mai ales a 
slăbiciunilor omenești (ce
lebra scenă cu Anne 
este excepțională) ; un

personaj de un cinism lu
cid și afișat ; eroul și vic
tima asumării și experi
mentării mecanismului is
toric Destinul lui apare ca 
o încercare măreață, tragi
că de depășire și converti
re a limitelor obiective. 
Opus lui Hamlet, Richard, 
în profunda și plina de 
nerv și inteligență compo
ziție a lui Beligan, are o 
mare forță a deciziei și fi
nalizării. Beligan accentu
ează pe această latură și 
mai ales pe ideea, foarte 
modernă, a plăcerii jocu
lui, a schimbării măștiloi, 
a histrionismului ; pe bucu
ria imaginării și punerii in 
practică de noi planuri dia
bolice ; pe voluptatea sfi
dării naturii și a acțiunii 
malefice.

îl urmează îndeaproape, 
într-o creație memorabilă, 
Silvia Popovici (a cărei 
Margaret, amestec de su
ferință, nebunie și lucidi
tate profetică, e 
tită de actriță 
mare forță de 
truchipa filozofia 
peareană a istoriei). Admi
rabili sînt în acest specta
col și Gheorghe Cozorici (al 
cărui patetic Buckingham 
propune o gravă meditație 
pe tema tragismului slujito- 
rului-unealtă), Mircea Al- 
bulescu (un Hastings al 
cărui hedonism pare a-i 
servi drept filozofie și în 
fața morții), George Motoi 
(un Clarence cuceritor, cu 
aparente mult mai pure de
cît personajul), Ioana Bul
ei (adîncă. puternică, sur
prinzătoare în Elisabeth), 
Valeria Seciu (Anne). Ta
mara Crețulescu, Florin 
Piersic și mulți alții.

Ajuns, într-un timp re
lativ scurt, la a 30-a repre
zentație, consolidat și veri
ficat în cadrul unor turnee

- peste hotare, montarea Na
ționalului cu „Richard al 
III-lea“ se bucură in con
tinuare, pe bună dreptate, 
de interesul și aplauzele 
unui numeros public.

înves- 
cu o 
a in- 
shakes-

Natalia STANCU- 
ATANAS1U

• CARAȘ-SEVERIN. La ca
sele orășenești de cultură din 
Moldova Nouă, Bocșa, Ca
ransebeș, Băile Herculane și la 
cluburile muncitorești din Anina 
și Oțelul Roșu, ca și la numeroa
se cămine culturale au avut loc 
dezbateri, expuneri, simpozioane 
pe tema „24 Ianuarie — moment 
deosebit în istoria patriei noas
tre, a poporului român". „Doina 
Banatului", orchestră de muzică 
populară a sindicatelor din 
Caraș-Severin, care aniversează 
în aceste zile un sfert de secol 
de activitate pe scenă, a în
treprins un turneu prin locali
tățile județului, urmînd să fie 
oaspete și al scenelor din mai 
multe localități ale județelor 
Arad, Hunedoara și Alba. Clubul 
constructorilor <je mașini din 
Bocșa a găzduit, în cadrul etapei 
de masă a Festivalului național 
„Cîntarea României", un specta
col „Patrie — pămint de aur", 
la care și-au dat concursul for
mațiile artistice din întreprin
dere, precum și o interesantă 
dezbatere cu tinerii metalurgiști 
desfășurată sub genericul „Codul 
eticii și echității socialiste in 
conștiința noastră". • BISTRI- 
ȚA-NASĂUD. în 17 centre, 
printre care Rebrișoara, Sper- 
mezeu, Reteag, Teaca, Salva, 
Maieru, a avut loc duminică 
faza intercomunală a festivalu
lui cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor, susținut în cadrul 
amplei manifestări „Cîntarea 
României". S-au întrecut forma
ții artistice care au cuprins mai 
bine de 2 000 de elevi. „De la 
Decebal la Cuza", acesta este 
titlul simpozionului care s-a 
desfășurat la Susenii Bîrgău- 
lui. Formația de teatru, cea de 
dansuri și grupul vocal — toate 
de limbă germană — aparținînd 
căminului cultural din Livezile, 
au făcut o deplasare la Batoș în 
județul Mureș, o VASLUI. Luni, 
la Biblioteca județeană din Vas
lui a avut loc o șezătoare literară, 
în cadrul căreia cititorii vaslu
ieni s-au întilnit cu scriitorii Va
lentin Silvestru, Romulus Vul- 
pescu și Ion Horea. Si-au dat 
concursul actorii : Toma Cara- 
giu. Ileana Stana-Ionescu, Ta
mara Buciuceanu, Ovidiu Iuliu 
Moldovan, Brîndușa Zaița Sil
vestru, Andrei Ionescu și alții. 
Oaspeții au participat seara la un 
spectacol de gală cu noua pre
mieră cinematografică româ
nească „Tufă de Veneția". 
• TIMIȘ. Sub semnul Festiva-

lului național „Cîntarea Româ
niei", Teatrul Național din Ti
mișoara a inaugurat marți o 
„Săptămînă a teatrului pentru 
tineret", care înscrie în progra
mul său o serie de piese repre
zentative din dramaturgia ro
mânească clasică și contem
porană. Actori ai aoestui teatru 
se vor întîlni cu tineri metalur
giști, constructori de mașini, 
chimiști, studenți și elevi, vor 
participa la pregătirea de către 
artiștii amatori a unor specta
cole de teatru, de cîntece și 
versuri dedicate evenimentelor 
istorice pe care le aniver
săm în acest an. • HUNEDOA
RA. Sub genericul „In lume nu-s 
mai multe Românii", corul, 
grupul de recitatori, colectivul 
de montaje literar-muzicale, 
brigada artistică de agitație și 
celelalte formații de artiști ama
tori ai Casei de cultură din ora
șul Hațeg au prezentat în fața 
unui numeros public un amplu 
spectacol. In același cadru, al 
Festivalului național „Cîntarea 
României" se desfășoară con
cursul de cunoștințe pe tema 
„Independența de stat a Româ
niei", organizat în Valea Jiului, 
la căminhl muncitorilor nefami- 
liști de la Exploatarea minieră 
Dîlja. La bibliotecile să
tești din Băcia și Rapoltu Mare 
au avut loc recitaluri de versuri 
grupate pe ideea „1907 în litera
tură". • VRANCEA. „Stilul și 
metodele de muncă ale consiliu
lui educației politice și culturii 
socialiste în conducerea unitară 
a activității politice și ideologi
ce" a fost tema unui schimb de 
experiență organizat în comuna 
Jariștea, la care au participat 
secretari adjuncți ai comitetelor 
comunale și orășenești de partid 
din județ. Cu acest prilej au fost 
vernisate o expoziție de artă 
plastică și o expoziție de carte 
cu tema „70 de ani de la răscoala 
din 1907". • ALBA. în cadrul 
manifestărilor cuprinse în pro
gramul Festivalului „Cîntarea 
României", în orașul Abrud și 
comunele Săsciori, Gîrbova și 
Sibot s-a desfășurat faza între 
localități a unui concurs cu tema 
„Lupta pentru libertate națională 
și dreptate socială — oglindită 
in literatură". Consiliul județean 
al Organizației pionierilor a edi
tat un pliant cu aspecte din ac
tivitatea purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor intitulat „Sin- 
tem nepoți de daci și de romani".

Corespondenții „Scînteli"

I Arheologică
Atrași de toponimul „La Ce- 

Itate", folosit în raza localității 
Preutești — Suceava, arheologii 
s-au gîndit să cerceteze mai pe 
îndelete dealul cu pricina. Sur
priza a fost pe măsura cu- 

Iriozității. Pe înălțimea respec
tivă au fost descoperite vesti
giile unei vechi fortificații de 
pămint datind din perioada se
colelor XII—XIII. Mergînd mai' 

! adine cu investigațiile, cercetă
torii au avut bucuria să oonsta- 
te și alte urme de așezări ome
nești mai vechi și mai nume
roase, datînd tocmai de acum 

1 4 500—5 000 de ani. De remarcat 
faptul că „Cetatea" de la Preu
tești este prima de acest fel 
descoperită pe teritoriul Mol
dovei și nu ar fi exclus, după 

I opiniile specialiștilor, ca aici 
să fi fost sediul unei formațiuni 
prestatale românești.

Paznici 
| au căutat...

Se făcuse noapte și, tot „cins- 
Itindu-se", Marin Mihai și fiii săi 

Ion și Marin Mihai din comuna 
Ighirișu Nou nr. 84 (județul Si
biu) și-au adus aminte că, „au 
ei ce au cu niște consăteni, 

I paznici la cooperativa agricolă 
de producție". Și, nici una, nici 
două, pornesc in căutarea lor... 
cu autoturismul cooperativei 
„Constructorul“-Mediaș. Au 

I căutat ei încoace, au căutat în
colo, și iată că ii găsesc. Primul 
intră „în discuție" Marin Mihai 
— senior. Văzind insă băieții că 
tatăl lor nu se prea descurcă, I intrară și ei „în vorbă", care cu 
iniinile, care cu picioarele... 
„Paznici au căutat, paznici au 
găsit", spun acum oamenii din 
comună, aflînd că pentru infrac
țiunea de ultraj cu violență cei 

Îtrei mușchetari „Mihai" trebuie 
să stea acum sub... pază.

Indisciplină 
| cu urmări 
! tragice

Intr-o singură zi — 3 accidente 
grave, toate declanșate de a- 

1 ceeași cauză : ignorarea măsuri- 
Ilor de protecție a muncii. 1) La 

Întreprinderea construcții-mon- 
taj nr. 5 din București, N. B., 
constructor, s-a aplecat de la 
etajul VI spre etajul V (!) ca să 

I ridice materiale de construcții.
Și-a pierdut echilibrul și — ne
legat cu centură de siguranță — 
a căzut la sol de la 20 m înălți
me ; 2) Aflat pe vasul ponton- I dormitor de la bazinul stației de 
pompare „Stăncuța" a întreprin
derii de îmbunătățiri funciare 
Brăila, R. H. a aprins focul 
la cazanul pentru încălzirea va
sului fără să deschidă circui- 

Itul aburului. Cazanul i-a făcut 
explozie în față ; 3) La Trustul 
de construcții industriale Cluj- 
Napoca, dulgherul A. H. — ne
asigurat cu centura — a încer- 

Icat să arunce jos, de la 11,5 m 
înălțime, un cofraj. Și-a pierdut 
echilibrul și viața.

„Focul 
| lăuntric"

După ce a tras zdravăn la 
I măsea, Iacob Malanca din satul

Pășunea Mare nr. 31 (Satu Mare) 
a fost cuprins de un puternic 
„foc lăuntric". „Dar, și-a zis el, 
cu judecata pierdută in aburii 

I alcoolului, de ce să ardă focul 
doar in mine" ? Și, nitam- 
nisam, într-o singură seară, a 
incendiat 6 clăi de fin de prin 
ogrăzile consătenilor. De pe ur- 

Ima prejudiciului adus avutului 
personal al celor 6 (12 000 lei), 
precum și a pericolului public pe 
care l-a creat nesăbuința sa (in
cendiul putea cuprinde și casele 
dacă nu interveneau cetățenii), 

!I.M. s-a ales cu doi ani închi
soare corecțională. Timp sufi
cient, se pare, să-și stingă defi
nitiv „focul lăuntric".

I Adrese 
I cu surprize

I
 Poștașul cartierului ceferiști

lor din Tîrgu Mureș parcurge 
zilnic cam 30 kilometri. Fiind 
plecat în concediu, un alt coleg 
de muncă care a preluat traseul 

Ia fost nevoit să parcurgă o dis
tanță mult mai mare. Cauza ? 
Adresele. Intr-un du-te-vino pe 
str. Iernatului, de pildă, a con
statat că numerele au următoa- 

Irea „ordine" 16, 18 A, 16 B,
16 C, 18. Pe aceeași stradă, pe 
partea stingă, a mai găsit două 
case, neînvecinate, cu nr. 25. 
Cum în tolbă avea și o scrisoa
re pentru Nagy Irma, str.

I
 Ciocanului, a căutat îndelung 

pină cînd s-a lămurit că numita 
persoană stă de fapt într-o 
casă... fără număr. Oare tot așa

I
o fi și în arhive ordinea loca
tarilor de pe străzile amintite T

„S-au. încălzit"
La sediul cooperativei de con- 

I sum zonale Beclean (Bistrița- 
Năsăud) a izbucnit un incendiu 

Icare a mistuit intre altele im
portante acte contabile, precum 
și documente din arhiva unității. 
Pagubele se ridică la mai bine 
de 10 000 lei. Cercetările au sta- 

Ibilit că funcționara Andraș Ro
zalia a uitat peste noapte reșeoul 
in priză. Acum se poate spune 
că s-a „încălzit", dar nu numai 
dumneaei, ci și conducerea 

I cooperativei datorită sancțiunilor 
contravenționale plătite pentru 
folosirea de surse de căldură im
provizate, pe care legea le inter
zice. Aviz celor tentați. Iarna nu 
s-a sfîrșit.

Rubricâ realizata de
Gheorghe GRAURE

L
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, marți, 
pe ministrul afacerilor 
Indiei, Yeshwantrao 
Chavan, care efectuează 
cială în țara noastră.

în cadrul convorbirii, 
liniată cu satisfacție evoluția poziti
vă a relațiilor româno-indiene și 
s-au analizat modalitățile concrete 
de dezvoltare a acestor raporturi în 
diverse domenii de interes reciproc, 
în acest context, s-a menționat, de 
ambele părți, că există reale posibi
lități pentru lărgirea și diversifica
rea cooperării economice, tehnico- 
științifice, a cooperării în producție

externe al
Balwantrao 

o vizită ofi-
a fost sub-

și cu deosebire în producția indus
trială și tehnologie, pentru extinde
rea schimburilor comerciale, științi
fice și culturale. în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei pro
gresului și păcii în lume.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-indiană de cooperare economi
că, științifică și tehnică. Ion St. Ion, 
secretarul Consiliului de Miniștri,

A fost de față Ș, L. Kaul, ambasa
dorul Indiei la București,

Vizita ministrului afacerilor externe

Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a avut, marți dimineața, o 
întrevedere cu Yeshwantrao Balwan
trao Chavan, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii India, care se 
află într-o vizită oficială în țara 
noastră.

în cadrul întîlnirii, s-a procedat la 
un schimb de vederi asupra evolu
ției relațiilor economice dintre cele 
două țări și posibilităților existente 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
în continuare a schimburilor comer
ciale și cooperării economice româ- 
no-indiene, pe baze reciproc avan
tajoase.

: La întrevedere au luat parte Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și S. L. 
Kaul, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

★
în cursul zilei de marți s-au în

cheiat convorbirile oficiale între 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, și ministrul afacerii ir 
externe al Republicii India, Y. B. 
Chavan.

Abordîndu-se aspecte ale vieții 
politice internaționale, s-a relevat 
buna colaborare care există între 
România și India în problemele im
portante ale lichidării subdezvoltării 
și creării unei noi ordini economice 
și politice, juste și echitabile, ale 
menținerii păcii și securității in 
lume, evidențiindu-se dorința co
mună de a întări conlucrarea în ca
drul O.N.U., al Grupului celor 77, 
al activităților țărilor nealiniate 
pentru promovarea acestor obiec
tive.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au participat, de asemenea, 
S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la 
București, și celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe ministrul 
indian.

★
în aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe al Republicii India, Y. B. 
Chavan, a oferit un dineu în onoa
rea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. (Agerpres)

Dineu la Ambasada R. P. Chineze
Ambasadorul Republicii Populare 

Chineze la București, Li Tin-ciuap, 
a oferit, marți seara, un dineu in 
onoarea delegației de partid și gu
vernamentale române, care a făcut, 
in perioada 15—21 decembrie 1976, o 
vizită de prietenie în R.P. Chineză, 
la invitația C.C. al P.C. Chinez și a 
Guvernului R. P. Chineze.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su-

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Sîrbu, membru al C.C. al P.C.R., 
prlm-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Alexandru Mărgăritescu, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.Q. al 
P.C.R., activiști de partid și de stat.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

- - - - ,- - - - - - - - - - -r..- -  |- - - - -
al prieteniei și colaborării intre popoare*4

La București au continuat, marți, 
lucrările seminarului internațional 
„Educarea copiilor prin muncă și 
pentru muncă, în spiritul patriotis
mului, al prieteniei și colaborării în
tre popoare". Au prezentat comu
nicări Nikolai Malikov — Organiza
ția Pionierilor „V. I. Lenin" din 
U.R.S.S., Margaret White — Orga
nizația „Woodcraft Folk" din Marea 
Britanie, Penka Dimitrova — Orga
nizația Dimitrovistă a Pionierilor din 
Bulgaria. Silvio Marconi — Organi
zația „Pionierii Italiei", Henryk Govny 
—* Uniunea Cercetașilor Polonezi, 
Karel Dunda, redactor-șef adjunct al 
revistei „A.B.C.-Tehnike" din Ceho
slovacia. Gerd Richter — Organiza
ția Pionierilor „Ernst Thălmann" din 
R.D. Germană, Mercedes Alvarez — 
Federația Democrată Internațională 
a Femeilor. Ljubisav Milosavljevic — 
Organizația „Narodne Tehnike" din 
Iugoslavia, Oscar Reichenberger — 
Organizația „Kinderland Junge Gar
de" din Austria, Sisko Taminnen — 
Uniunea Democrată a Pionierilor 
Finlandezi, și Gunvor Nordlund — 
Asociația „Satele Internaționale de 
Vară pentru Copii".

Participanții ia discuții au relevat 
însemnătatea acestei reuniuni Inter
naționale, în perspectiva Anului in
ternațional al copilului, ca un bun 
prilej de realizare a unui larg schimb 
de informații, opinii și experiență, 
a unui dialog util în problemele edu-

cărll, creșterii și formării multilate
rale a copiilor. în acest spirit. Mer
cedes Alvarez, secretară a Federației 
Democrate Internaționale a Femeilor, 
a arătat valoarea deosebită a ideii 
cuprinse în Mesajul adresat semina
rului de către președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la sădirea în 
inima și conștiința copiilor și tine
retului a „sentimentelor nobile ale 
prieteniei și colaborării între po
poare, înaltelor idealuri ale luptei 
pentru libertate și independentă na
țională. pentru democrație, pace și 
progres".

A fost prezentată pe larg expe
riența dobîndită de organizațiile și 
organismele respective în domeniul 
îmbogățirii și diversificării formelor 
de activitate menite să contribuie la 
creșterea tinerei generații într-un 
spirit nou în raport cu perspectivele 
de dezvoltare ale societății omenești. 
Totodată, vorbitorii au evidențiat 
necesitatea sporirii aportului organi
zațiilor de copii și tineret, alături de 
alte forțe progresiste, în cadrul efor
turilor proprii ale popoarelor, la edu
carea prin muncă și pentru muncă a 
copiilor, în spiritul umanismului, al 
prieteniei și păcii între popoare.

După-amiază, participant!! la semi
nar au efectuat o vizită la Școala ge
nerală nr. 19 din București.

Lucrările seminarului continuă.
(Agerpres)

Cronica zilei
ViZÎtâ Ministrul de finanțe al 

Republicii Cipru, Andreas Patsalldes, 
a sosit marți după-amiază într-o vi
zită de lucru în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Expoziție. sălile Muzeului 
de artă al Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc, marți la amiază, des
chiderea expoziției internaționale de 
artă plastică „30 de ani victorioși". 
La expoziție participă cu lucrări ar
tiști plastici din R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R. Cuba, R.D. Germa
nă, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Re
publica Socialistă România. R.P. Un
gară. U.R.S.S., R.S. Vietnam. Sec
țiunea retrospectivă a expoziției reu
nește lucrări anterioare războiului, 
înfățișînd lupta antifascistă și socia
lă, realizate de artiști în condiții gre
le, adesea de anonimat. Cea de-a doua 
secțiune prezintă creațiile artiștilor 
din țările participante datînd 
perioada ultimilor 30 de ani.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați In țara noastră

din

și alți membri ai corpului diploma
tic.

Aniversarea 8 175 de 8nl de 18 
nașterea lui Ion Heliade Rădulescu 
a fost marcată, marți, printr-o se
siune științifică omagială organiza
tă în Capitală de Academia Repu
blicii Socialiste România, Academia 
de științe sociale și politice și Uniu
nea scriitorilor.

Personalitatea Iul I. H. Rădulescu, 
văzută în contextul veacului trecut, 
contribuția acestuia la formarea cul
turii noastre moderne au fost evo
cate de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
vicepreședinte al Academiei de ști
ințe sociale și politice. Comunică
rile științifice susținute, în continu
are, s-au oprit la o serie de aspecte 
definitorii pentru omul de cultură 
I. H. Rădulescu — rolul deosebit ju
cat de acesta în revoluția de la 1848, 
aportul lui la dezvoltarea limbii ro
mâne literare și a literaturii noastre 
moderne, activitatea sa scriitori
cească.

Zilele filmului din R.F. 
Germania. au
inaugurate, marți, Zilele filmului din 
Republica Federală Germania, ma
nifestare programată între 18 și 22

ianuarie, la Casa filmului, 
importanța acestei manifestări 
nematografice, care se înscrie în con
textul relațiilor de colaborare cul
turală existente între cele două țări, 
a vorbit criticul Călin Căliman. Fil
mele incluse în program — „Oh 
Jonathan, oh Jonathan" (oferit în ca
drul spectacolului de gală), „Ferma 
Sternstein", „Ploaia șterge orice ur
mă" și „Foc de paie" — ilustrează 
preocupările actuale ale cineaștilor 
din R.F.G.

La spectacolul de gală au partici
pat reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rului Afacerilor Externe, Asociației 
cineaștilor, critici de film, alți oameni 
de artă și cultură.

A fost de față Richard Bal ken, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germania la București și membri al 
ambasadei.

De asemenea, au luat parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Despre 
ci-

țăi’t

★
Marți dimineața, Maâtl Jario, am

basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Regatului Maroc In Repu
blica Socialistă România, a părăsit 
Capitala, încheindu-și misiunea în 
țara noastră. (Agerpres)

Sosirea ministrului comerțului din Spania
Marți seara a sosit în Capitală 

Jose Llado Fernandez-Urrutia, mi
nistrul spaniol al comerțului. însoțit 
de Camilo Javier Julio Y Diez de 
Rivera, director general în Ministe
rul spaniol al Comerțului, și Juan 
Ignacio Comin, șeful de cabinet al 
ministrului comerțului. De asemenea, 
a sosit Antonio Elias Martinena. di
rector general pentru Europa în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Spa
niei.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Josâ Carlos Gonza
les Campo Dal-Re, ministru plenipo
tențiar, șeful Reprezentanței consu
lare și comerciale a Spaniei la Bucu
rești.

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Direcția generală a drumurilor din 

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor face cunoscut că da
torită organizării activității de desză
pezire fără Întrerupere a fost resta-
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In aerul ta re al iernii Baschet
în „Cupa cupelor44

bilit, In cursul zilei de 18 ianuarie, 
traficul pe toate drumurile naționale. 
Temporar se poate folosi un singur 
fir de circulație pe unele sectoare 
ale drumurilor naționale Giurgiu — 
Ghimpați, Caracal — Craiova, Cara
cal — Corabia și Ghimpați — Găești.

Pe aceste artere, precum și pe al
tele din Muntenia, Oltenia și sudul 
Moldovei se lucrează la degajarea 
zăpezii de pe Întreaga parte caro
sabilă, precum și de pe locurile de 
parcare. (Agerpres)

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința con
ducătorilor auto angajați în a- 
ceastă calitate că pot contracta 
asigurarea facultativă de răs
pundere civilă auto pentru pa
gubele produse prin accidente 
cu autovehiculele aparținind or
ganizațiilor socialiste.

Asigurarea se poate încheia 
pe o perioadă de 1 an sau de 6 
luni, la alegere. Costul este de 
125 lei la asigurările încheiate 
pe 1 an și de 70 lei la cele în
cheiate pe o perioadă de 6 luni.

Pentru obținerea de relații 
suplimentare și pentru contrac
tarea de asigurări vă puteți 
adresa responsabililor cu asigu
rările din unitățile socialiste, a- 
genților ari inspectorilor de asi
gurare sau, direct, oricărei uni
tăți ADAS.

TG. MUREȘ t MII DE OAMENI 
PE PATINOARE

Cele trei patinoare din Tg. Mureș 
sînt din nou arhipline. Zilnic se înre
gistrează aproximativ 5 000 de per
soane, oameni de toate vîrstele, care 
practică sportul pe patine. Ni se spu
ne că este cea mai mare afluență 
din ultimii ani. Tovarășul Ionel 
Mihăescu, secretarul Consiliului ju
dețean Mureș pentru educație fizică 
și sport, ne explică: „Faptul că s-au 
organizat cursuri de învățare a pati
najului, i-a determinat pe foarte 
mulți părinți să-și trimită copiii pe 
patinoare de la cea mai 
vîrstă. Cursurile sînt 
tuit, . _ 
prin antrenori de la cluburile spor
tive, 
șui".

Și la Sighișoara, Reghin, Tîrnăvenl 
și Sovata sînt tot mai mulți iubitori ai 
sportului pe patine. Este îmbucură
tor că în unele comune ca Rușii 
Munți și Albești organizațiile de ti
neret din școlile locale i-au mobili
zat pe elevi la amenajarea unor pa
tinoare simple. Inițiativa ar trebui 
preluată de toate școlile județului, 
cu atît mai mult cu cît lipsa zăpezii 
nu permite acum practicarea altor 
sporturi de iarnă. (Cornel Pogăcea- 
nu, corespondentul „Scînteii").

prin instructori
Îndeosebi de la

fragedă 
susținute gra- 

voluntari șl
clubul Mure-

pul sezonului rece, atît în mediul 
urban, cit și rural, aproape în toate 
localitățile județului au fost amena
jate patinoare naturale, sînt organi
zate zeci de competiții. Grija cetă
țenilor și a organelor locale pentru asi
gurarea unei baze materiale adecvate 
este remarcabilă : patinoarele na
turale sînt bine dotate, cu mantinele 
și tribune pentru spectatori, unele 
cu instalații de nocturnă. Astfel, în co
mune și sate ca Dănești, Mădăraș, 
Ciumani, Lăzarea, Remetea, Joseni, 
Sînsimion și altele, hocheiul pe 
gheață se bucură de multă populari
tate. Numărul formațiilor de hochei, 
participante la competiții de masă — 
campionate județene sătești și șco
lare — se ridică la peste 50. De la 
începutul sezonului, în localitățile 
harghitene au avut loc numeroase 
întreceri dotate cu diverse trofee : 
„Cupa de ceramică", „Cupa 30 De
cembrie", „Cupa Buciu", „Cupa

prieteniei" — ultima manifestare de 
o amploare deosebită, în cadrul că
reia își dau întîlnire în fiecare an 
pionierii harghiteni și colegi de-aî 
lor din alte județe ale țării. (I. 
Kiss, corespondentul „Scînteii").

D.

INTRECERI LA HOCHEI 
IN COMUNELE 

JUDEȚULUI HARGHITA
Pe patinoarul natural din comuna 

Ciumani au avut loc întrecerile din 
cadrul ediției a opta a tradiționalei 
competiții de hochei pe gheață dotat 
cu „Cupa Dealul sudului" (vîrf de 
munte din apropierea localității), la 
care au participat un număr de cinci 
echipe sătești. în urma rezultatelor 
tehnice înregistrate, cupa a revenit 
organizatorilor, care astfel cuceresc 
pentru a șaptea oară acest trofeu 
din cele opt ediții desfășurate pînă 
în prezent. O asemenea manifestare 
sportivă nu reprezintă un fapt 
deosebit în județul Harghita. Pe tim- Zi obișnuita, pe patinoarul sibian

ȘI BUNA-CUVIINȚA 
ESTE... ALUNECOASĂ t

La începutul sezonului rece, orga
nele sportive brașovene au promis 
școlarilor și tinerilor localnici un 
număr suficient de patinoare. Pro
misiunea a fost în parte respectată ; 
spun în parte, deoarece la ora ac
tuală funcționează doar jumătate din 
patinoarele promise. Este bine și 
așa ; totuși, apar alte neajunsuri, de 
ordin organizatoric și educativ. De 
exemplu, la patinoarul din Poiana 
Brașov, ghetele cu patine care se 
oferă solicitanților, pe lîngă faptul 
că sînt puține, se găsesc în stare 
atît de necorespunzătoare, îneît nu 
înțelegem pentru ce se mai închi
riază. Problema unor amenajări co
respunzătoare a garderobelor, grupu
rilor sanitare, organizarea unor mici 
bufete sau asigurarea altor servicii 
se pune și la alte patinoare și ea 
va trebui analizată și rezolvată ne- 
întîrziat

O deosebită atenție 
trebuie să fie acordată 
unei atitudini corecte și 
patinoare, combaterii cu energie 
manifestărilor negative, cum ar 
bruscarea patinatorilor, utilizarea 
unor expresii necuviincioase, fuma
tul etc. Este aceasta o cerință de 
ordin elementar pentru responsa
bilii patinoarelor din Poiana Brașov 
sau „Olimpia" din Brașov, unde a- 
desea o mină de derbedei bruschea
ză pe cei mici și uneori îi molestea
ză, creînd și reale pericole de acci
dente. Se impune ca responsabilii a- 
cestor patinoare să aibă un rol mai 
activ în imprimarea ordinii și a unei 
atitudini civilizate, eliminînd de pe 
gheață elementele nedisciplinate și 
lipsite de bună-cuviință cetățenească. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

credem că 
imprimării 

civilizate pe 
a 
fi

JUVENTUD

(Urmare din pag. I)
este natural ca omul ajuns 
într-o situație grea să_se 
apere cu convingere, 
scutește 
normală 
rare de 
rii unui 
fată de 
oare cineva apăra prin ori
ce mijloace, împingînd cu 
toptanul în față faptele 
care probează lucrurile 
bune și eludind tot atit de 
radical faptele pentru care 
este chemat să dea socotea
lă ? Nu. o asemenea selec
ție arbitrară nu poate fi fă
cută nici chiar în numele 
dreptului de apărare. Pen
tru că oricîte merite ar avea 
un om, nimeni și în virtu
tea nici unui merit nu are 
dreptul să încalcd legile 
țării.

— Am fost șef de promo
ție — continuă inculpatul 
pe aceeași linie „de apă
rare", scoțînd în față meri
tele care să acopere încăl
carea legii. Mi se oferise un 
post universitar, dar am 
refuzat. Am plecat în Bă
răgan să fac ceva pentru 
oamenii de acolo.™

A te duce să lucrezi ca 
specialist în Bărăgan sau 
oriunde e nevoie este un 
lucru foarte frumos, dar și 
foarte firesc. Și acolo tră
iesc și muncesc oameni, și 
acolo e nevoie de specialiști 
bine pregătiți. Dar, preocu
pat de punerea în față a 
acelor fapte bune înscrise 
pe cartea sa de vizită, in
culpatul a uitat să mențio- 

împrejurare a 
Bărăgan, „să 

bun pentru 
acolo". După

Dar 
oare predispoziția 

și dreptul de apă- 
necesitatea păstră- 
cit de cit respect 
adevăr ? Se poate

litățile de chirurg. Marcel 
Augustin Ulmeanu ajunsese 
prin concurs la un spital 
din Capitală. însă după 
foarte puțin timp. în 1967, 
iată-1 condamnat la 3 ani 
închisoare pentru că săvîr- 
șise șapte întreruperi ilega
le de sarcină ! Nu i-a exe
cutat, bucurîndu-se de cle
menta unui decret de gra
țiere, dar în mod firesc 
n-a mai fost primit în pos
tul pe care-1 dezonorase, ci 
numit intr-o comună din 
Bărăgan, (în ultimul timp

de către organele de re-

PENTRU AMATORII 
DE PATINAJ 

DIN BUCUREȘTI
In această săptămînă, patinoarul ar

tificial din parcul sportiv „23 August" 
din Capitală va fi pus la dispoziția 
publicului după cum urmează : joi 
între orele 17—19, sîmbătă între ace
leași ore și duminică între orele 
10—12 și 17—19.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La .

retur dintre echipa locală Vardar și 
formația belgiană Rembert Turnhout, 
din semifinalele „Cupei campionilor 
europeni", la volei masculin. Con
form așteptărilor, voleibaliștii iu
goslavi au învins cu scorul de 3—1 
(15—7, 15—11, 11—15, 15—10) și s-au 
calificat în turneul final al competi
ției, in care vor juca alături de 
echipele Dinamo București, T.S.K.A. 
Moscova și T.S.K.A. Sofia.

• Tum'eul feminin de handbal de 
la Oslo s-a încheiat eu victoria echi
pei reprezentative 
puncte (golaveraj

Skoplie s-a jucat meciul-

legale, ale demnității de me
dic și om. Din punct de 
vedere juridic, Ulmeanu nu 
contează recidivist. Din 
punct de vedere moral — 
da I Din punct de vedere 
al judecății pe care obștea 
noastră socialistă o face a- 
supra unui om, cele 
momente nu pot fi 
părțite. Legea vieții 
tre morale ne obligă 
retragem unui om care

două 
des- 

noas- 
să nu 

a 
greșit, chiar mai grav, în
crederea — fiind de dato
ria colectivității să-1 recu-

a Iugoslaviei — 5 
55—46), urmată in

clasament de selecționatele R.D. 
Germane — ,5 puncte (43—36), 
U.R.S.S. — 2 pipete și Norvegiei — 
zero puncte.

în ultima zi a turneului, selecțio
natele R. D. Germane și Iugoslaviei au 
terminat la egalitate : 15—15 (7—10), 
iar echipa U.R.S.S. a învins cu sco
rul de ' 
vegiei.

• în 
lui de 
marele 
Gheorghiu l-a învins în 45 de mu
tări pe 
Bello.

AZI, STEAUA
în grupa B din sferturile de finală 

ale „Cupei cupelor", echipei Steaua 
i-a căzut la sorți să joace primele 
trei partide „acasă", la București, pe 
rînd cu Forst Cantu (Italia), Juven
tud Badalona (Spania) și Villeurbaine 
(Franța). Primul pas a și fost făcut, 
cu dreptul. Steaua obținînd o răsu
nătoare victorie în fața puternicei 
formații italiene Forst Cantu (88— 
85) și totodată două puncte în cla
samentul grupei. Vă reamintiți că în 
prima repriză a acestui meci bas- 
chetbaliștii români jucaseră chiar 
peste așteptările specialiștilor noștri, 
conducted la pauză cu o diferență 
de 12 puncte ; faptul era în 
bună măsură surprinzător dată 
fiind valoarea înaltă a formației 
Cantu. Dar dacă joci fără complexe 
și la nivelul posibilităților de muncă 
și talent, performantele îți stau la 
îndemină. La fel va trebui să joace 
Steaua și meciul de azi — fără com
plexe, colectiv și cu multă dăruire 
de sine din partea fiecărui jucător. 
După opinia antrenorului Mihai Ne
def — aceasta e cheia meciului cu 
Juventud din Badalona, o formație 
tot atit de bună ca Forst Cantu, cu 
șase baschetbaliști de peste doi me
tri înălțime. (Notăm că Juventud a 
învins pe Villeurbaine, 
tra echipă din grupa B, 
ță de 17 puncte).

Antrenorul M. 
mat că va folosi 
— Savu, Cernat,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 ianuarie. In țară : Vreme fri
guroasă la început, apoi în curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi variabil, mal 
mult senin noaptea in primele două 
zile. Vor cădea precipitații locale mal 

, ales sub formă de ninsoare, mal frec-

vente in sud-vestul țării in a doua parte 
a intervalului, Vîntul va. sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 14 șl minus 
4 grade, local mai coborîte în prima 
noapte. îndeosebi In estul Transilvaniei, 
unde pot ajunge pînă la minus 25 de 
grade, iar cele maxime între minus 8 
și 2 grade. Ceață locală. In București t 
Vreme rece mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil cu înseni
nări mal persistente noaptea. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperatura în creș
tere ușoară spre sfîrșitul intervalului. 
Ceață slabă dimineața șl seara.
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17—9 (10—6) formația Nor-
runda. inaugurală a turneu- 

șah de la Orense (Spania), 
maestru român Florin

greșit cînd a luat banii, de
oarece nu ducea lipsă de 
nimic. Ulmeanu avea drep
tate în această privință ; 
într-adevăr, cei 3 000 de lei 
parcă n-aveau unde să mai 
încapă. Inculpatul declara
se că posedă economii bă
nești de 80 000 de lei, iar 
în 1974 a făcut reparații la 
casă de 20 000 lei. Organele 
competente au identificat 
ca fiind proprietatea incul
patului, următoarele bu
nuri : o casă de locuit achi
ziționată în 1973 (pentru

maestrul spaniol Joaquin

brățări de cite 19,5 
brățară de 21 cm ; o

două 
cm ; o . 
garnitură : inel, broșe, cer
cei cu pietre ; un set: inel 
și cercei cu pietre verzi ; 
alt inel ; încă un inel
de damă ; și încă un 
inel, bărbătesc ; 3 verighe
te late ; un medalion cu 
piatră și un medalion oval ; 
un alt medalion : 3 mărți- 
șoare ; o pereche«cercei ; 5 
iănțișoare.; o cruciuliță ; 3 
ceasuri cu carcase din a- 
celași metal ; 3 brățări de 
argint ; un inel de argint ;

Cu drept de recurs...

cea de-a pa
la o diferen-

ne-a infor-Nedef 
același „5“ de bază 

... Dumitru. Tarău și 
Oczelak. primii rezerviști fiind Pirșu 
(conducător de joc), Cîmpeanu (pi
vot) și Zdrenghea (extremă).

Meciul Steaua — Juventud 
juca în sala Floreasca, astăzi 
ora 17,45 și va fi arbitrat de 
S. Radovici (Iugoslavia) — B. 
miner (Israel).

Miercurea viitoare, 26 ianuarie, este 
programată la București partida 
Steaua — Villeurbaine. Apoi, pentru 
Steaua, vor urma cele trei meduri- 
retur, toate în deplasare.

se va 
de la 
cuplul 
Schu-

neze în ce 
plecat în 
facă ceva 
oamenii de 
cîțiva ani de la terminarea 
facultății, afirmîndu-și ca-

a lucrat la spitalul din 
Lehliu-gară).

Să admitem că atunci, cu 
zece ani în urmă, a avut un 
moment de rătăcire, deși 
nimeni nu are scuze pentru 
asemenea rătăciri. Pentru 
orice om, dar mai ales pen
tru un medic — profesiune 
în care, mai mult ca in ori
care alta, obligațiile profe
sionale se suprapun pînă la 
contopire cu cele legale și 
morale — o asemenea gre
șeală — sancționată cu un 
tratament mai sever șau 
mai blind — ar determina 
un proces de conștiință, 
l-ar ambiționa să demon
streze că a fost ceva acci
dental și că omul din el a 
rămas nealterat. Bineînțe
les, dacă fondul omului este 
sănătos, dacă fibra lui de 
moralitate nu e atrofiată, 
în cazul doctorului Ulmea
nu, iată că, după nici zece 
ani, e prins săvîrșind ace
leași grave încălcări ale o- 
bligațiilor profesionale și

pereze, să fie alături de el 
și, adesea, să nu-i amin
tească — din respect și 
superbă încredere în dem
nitatea umană — că are o 
„pată". Probabil că. la 
ma greșeală. Marcel 
gustin Ulmeanu s-a 
și-a exprimat părerile 
rău. S-a bucurat de 
mență, i s-a acordat în con
tinuare încredere. Cum a 
răspuns acestui ajutor, s-a 
văzut. Or, colectivitatea nu 
poate să nu ceară decontul 
în fapte al ajutorului mo
ral pe care l-a acordat. Iată 
un punct de vedere nejuri
dic, dar uman, in spiritul 
legilor moralei noastre so
cialiste, în spiritul omeniei 
noastre.

Mai este o situație, asu
pra căreia nu vom stărui, 
ci o vom prezenta succint, 
în momentul arestării, asu
pra inculpatului s-a găsit 
un plic cu 3 000 lei. „onora
riul" pentru ilegalitatea co
misă. în fața instanței, in
culpatul a declarat că a

pri- 
Au-

ele-

care a plătit 60 000 lei. plus 
7 831 lei taxa de timbru), un 
autoturism „Opel-Record" 
(cumpărat în același an cu 
50 000 lei, plus 6 532 lei taxa 
de timbru), covoare, mobilă 
scumpă din nuc sculptat și 
numeroase obiecte de preț. 
Printre acestea sînt incluse 
următoarele lucruri desco
perite după două luni de 
la arestarea sa și pe care 
soacra i le „pusese în sigu
ranță" la domiciliul unei 
cunoștințe (lipsa de spațiu 
nu ne permite să descriem 
în amănunțime toate obiec
tele, așa cum sînt ele con
semnate in procesul verbal 
de percheziție : de aseme
nea, obiectele 
enumera în 
dacă nu au o 
ne, înseamnă 
același metal 
sobrietate de 
miliție „galben ce 
a fi aur"). Deci : o brățară 
lată din metal galben ce 
pare a fi aur, de 20 cm ;

ce le vom 
continuare, 

altă mențiu- 
că sînt din 
— numit cu 
organele de 

pare

un set de broșe, brățară, 
cercei de argint 1 o lingu
riță argint ; un radiocaseto- 
fon Sanyo cu picup 
apreciabilă cantitate 
Iută I

O mică parte din 
valori s-au dovedit a fi bu
nuri personale ale soției. 
Restul, adică cea mai mare 
parte, formează obiectul 
unei sesizări în temeiul Le
gii 18/1968. Le-am enumerat 
pentru o mai bună înțele
gere a proporțiilor adevă
rului cuprins în amintita 
apărare a inculpatului Ul
meanu.

în numele legii, pentru 
faptele sale, instanța l-a 
condamnat pe Marcel Au
gustin Ulmeanu la mai 
multe pedepse cu închisoa
re, care — dacă soluția va 
rămine definitivă — vor a- 
trage consecința ca el să 
execute 4 ani și 6 luni. 
Totodată, s-a dispus con
fiscarea sumei de 7 000 lei, 
obținută prin infracțiune, și

și... o 
de va-

aceste

i s-a Interzis să mai exer
cite profesiunea de medio 
pe timp de 7 ani după ter
minarea executării pedep
sei cu închisoare. Cu drept 
de recurs.

Recurs, sigur că da, cu 
toate drepturile și garanții
le legale. De altfel, inculpa
tul a și uzat de acest drept, 
declarînd recursul pe loc. 
Soluția instanței de fond 
poate să fie confirmată sau 
infirmată. Aceasta este însă 
atributul instanței de re
curs, singura în măsură să 
se pronunțe atunci cînd se 
va reuni pentru reexami
narea cauzei, în conformi
tate cu legea și în funcție 
de probele aflate la dosar.

Lăsîndu-i pe cei în drept 
să se pronunțe asupra re
cursului, să ne detașăm 
puțin de semnificația strict 
juridică a noțiunii de re
curs, abordînd-o 
unghi mai larg, 
opiniei publice, 
uneori cazuri ca cel al 
torului Ulmeanu. sau 
cazuri de încălcări de 
Făptașii sînt trași la 
pundere după normele le
gale și. de regulă, procesele 
penale se termină odată cu 
judecarea recursului. Dar 
odată cu încheierea proce
selor. nu înseamnă 
nia publică trebuie 
uitării faptele. Și 
dreptul la recurs, 
curs țâre trebuie 
permanent și, ori de 
ori întîlnim încălcări 
legii, să intervenim prompt. 
Numai în cadrul unui ast
fel de proces, 
de atitudini, cu 
propria noastră 
vom învăța și 
facem imposibilă repetarea 
încălcărilor și tentativelor 
de încălcare a moralei și 
legilor tării.

® „RATAN-600". 8ta’ 
ția de observare Zelenciukskala din 
Caucazul de nord a intrat în 
funcțiune cel mai mare radiotele- 
scop-reflector din lume — „Ra- 
tan-600“. Antena circulară gigant, 
cu un diametru de 600 metri, este 
compusă din oglinzi de aluminiu 
cu o suprafață totală de 14 000 me
tri pătrați. Capacitatea acestei u- 
riașe antene de a fi manevrată în 
toate direcțiile permite „asculta
rea" oricărei porțiuni a „cerului" 
în gama de unde de la 8 la 300 
milimetri. Cu ajutorul lui „Ra- 
tan-600“, precizează agenția T.A.S.S., 
vor putea fi rezolvate o serie de 
probleme complexe ale radioastro- 
nomiei, între care cele ale cerce
tării nucleului galactic, 
nării undelor relicve — emise 
surse ce nu mai există în 
zent — descoperirii unor noi for
me de manifestare a energiei.

• BETON REFRACTAR, 
întreprinderea de construcții spe
ciale din Magdeburg (R.D.G.) rea
lizează, din elemente formate din 
plăci succesive de beton re
fractar, cuptoare pentru fabricile 
de țiglă. în comparație cu cuptoa
rele monolitice tradiționale, noul 
procedeu de montaj reduce de pa
tru ori timpul de construcție. Prin 
întrebuințarea betonului refractar 
se obțin economii de material de 
pînă la 40 la sută și de 5 la sută la 
energie consumată în timpul 
funcționării cuptoarelor, care pre
zintă în plus șl o rezistență mai 
mare.

gument în favoarea ipotezei — care 
capătă o audiență tot mai largă — 
în sensul că Marte nu ar fi un 
corp ceresc mort, ci, la fel ca Pă- 
mîntul, „trăiește" și se modifică 
în permanentă din punct de ve
dere fizic.

recepțio- 
de 

pre-

• DUPĂ 40 DE ANI... 
în 1938, publicul și presa de spe
cialitate pariziană salutau creația 
remarcabilă realizată de un tînăr 
actor, pe atunci necunoscut, Jean 
Marais, cu ocazia premierei abso
lute a piesei lui Jean Cocteau, „Pă
rinții teribili". Firește, tînărul juca 
rolul fiului. Astăzi, la patru dece
nii de la acest debut strălucit, Jean 
Marais, în vîrstă acum de 63 de 
ani, revine în aceeași piesă, numai 
că în rolul... tatălui, asigurînd tot
odată și regia. Poate nu întimplă- 
tor întrunește îndelungi aplauze 
tocmai cunoscuta replică a lui 
Cocteau: „Timpul este elastic".,.

dintr-un 
unghiul 
întîlnim 

doc- 
alte 

lege, 
răs-

că 
să 

ea 
Un 
să

opi- 
dea 
are 
re- 
fie 

cite 
ale

permanent, 
recursuri la 

conștiință, 
vom ști să

® „NU MAI POATE 
DURA MULT" I „How Long" 
(Cît va mai dura oare 7) este pri
mul film realizat.................. '
tregime de către 
loare din Africa 
scrie lupta unui
Soweto pentru a-și asigura o edu
cație. „How Long" are ca bază o 
comedie muzicală a autorului sud- 
african negru Wright Gibson, care 
a fost prezentată, de-a lungul ani
lor, în „orașele-dormitor" (gheto
urile) din Africa de Sud. Filmul a 
fost, bineînțeles, interzis de către 
autoritățile rasiste din Africa de 
Sud.

și finanțat în în- 
cineaști de 
de Sud. El 
tînăr negru

cu- 
de- 
din

® CUTREMUR PE MAR
TE? Potrivit lui Don Anderson, 
șeful detașamentului seismologie de 
la centrul de control Pasadena, nu 
este exclus ca sonda spațială ame
ricană „Viking 2“ să fi înregistrat, 
pentru prima oară, un cutremur pe 
Marte. Semnalele transmise de 
sondă spre Terra permit să se pre
supună că la data de 7 noiembrie 
anul trecut, un cutremur ar fi zgu
duit porțiuni ale scoarței planetei 
roșii. Dacă acest lucru se va con
firma, el va constitui un prim ar

® NOUTĂȚI IN TEH
NOLOGIA DETERGENȚI- 
LOR. Firma vest-germană Hen
kel a elaborat un procedeu ■ de fa
bricare a zeolitului (silicat natural 
existent în rocile vulcanice) sinte
tic, destinat să diminueze cantită
țile de fosfați naturali întrebuin
țați la producerea detergenților. 
Denumit Sașii, preparatul este un 
silicat de sodiu-aluminiu, biodegra- 
dabil și netoxic. înlocuirea fosfa
tului a devenit de mulți ani o ne
cesitate, deoarece el favoriza, prin 
deversarea în apele stătătoare, pro
liferarea algelor. Acestea la rîndul 
lor, mari consumatoare de oxigen, 
nimiceau, încetul cu încetul, fauna 
existentă.

• STIRPIREA DĂUNĂ
TORILOR. Aproximativ 3 mili
oane de corbi au fost stîrpiți în sta
tul nord-american Kentucky. Potri
vit specialiștilor din domeniul agri
col, corbii pot transmite animale
lor și chiar oamenilor boli de 
plămîni și pot provoca pagube 
importante recoltelor. Un elicopter 
din comitatul Logan 
asupra corbilor în 
și apă rece, 99 la 
au pierit de frig.

® „MAREA 
SĂ TRĂIASCĂ".
lozinoa sub care Fondul mondial 
pentru natură a lansat o campanie 
pentru protejarea faunei marine. 
Avînd la dispoziție zece milioane 
de dolari, campania, cea mai im
portantă din cei 15 ani de existen
ță a organismului, vizează — după 
cum declară președintele fondului, 
biologul britanic Peter Scott — 
crearea unor sanctuare pentru ba
lene, delfini și alte specii pe cale 
de dispariție, unde acestea să poa
tă trăi și reproduce fără pericolele 
ce le pîndesc azi. Sanctuarele ar 
urma să fie stabilite pe coasta 
mexicană a Pacificului, îndeosebi 
în lagune, în regiunea Hawaii, gol
ful Saint-Laurent și în alte zone.

® LAC VULCANIC PER
MANENT... Vulcanul african 
Niragongo, care a erupt zilele tre
cute, este cunoscut în lumea specia
liștilor printr-o particularitate anu
me: în craterele sale centrale, el 
adăpostește un lac permanent de 
lavă, descoperit în 1948. Un aseme
nea lac constituie o curiozitate ra
risimă; nivelul său variază, anual, 
cu zeci de metri.

a Împrăștiat 
zbor detergent 
sută din păsări

TREBUIE
Aceasta este

® ZĂCĂMÎNT DE GRA
NITURI RARE. La aproximativ 
130 km sud-vest de Ulan Bator, geo
logii mongoli au descoperit un mare 
zăcămînt de granituri rare. Natura 
a înzestrat aceste roci cu o culoare 
verzuie, extrem de frumoasă. Gra
niturile, de excepțională calitate, 
vor fi folosite pe șantierele Mon
goliei populare incă în acest an. 
Descoperirile geologice din cursul 
anului trecut includ noi și impor
tante zăcăminte de sare, argilă ce- 
ramizată, perlită și alte zăcăminte 
utile.
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Se intensifică lupta popoarelor din Africa
australă pentru libertate

Obiectivele Frontului 
Patriotic Zimbabwe

In zilele de 15—17 ianuarie, la Ma
puto a avut loc o ședință a liderilor 
Frontului Patriotic Zimbabwe, in ca
drul căreia a fost adoptată o hotărî- 
re privind crearea unui comitet de 
coordonare, avînd ca atribuție trans
punerea în viață a principalelor 
sarcini ale frontului — Înlăturarea 
regimului minori
tății rasiste din 
Rhodesia, crearea 
unui stat național 
democratic al po
porului Zimbabwe, 
desființarea tutu
ror formelor de 
exploatare capita
listă și crearea 
condițiilor pentru 
înfăptuirea revo
luției socialiste, 
garantarea păcii 
naționale, precum 
și a securității și 
egalității tuturor 
cetățenilor in
tr-un Zimbabwe 
liber. Totodată, 
Frontul Patriotic 
și-a reafirmat ho- 
tărîrea de a in
tensifica lupta de 
eliberare pînă la 
dobîndirea depli
nei independente.

La încheierea 
ședinței a avut 
loc o conferință 
de presă. în ca
drul căreia Ro
bert Magube, li
der al Frontului 
Patriotic, a con
damnat încercări
le imperialiste de a submina și di
viza forțele de eliberare națională 
ale poporului Zimbabwe.

*
Ministrul de externe britanic, An

thony Crosland, a declarat într-un 
interviu televizat că l-a însărcinat pe 
ambasadorul Ivor Richard, președin
tele Conferinței de la Geneva prjvind 
Rhodesia, să întreprindă un al doi
lea turneu în Africa australă pentru 
a supune părților interesate noi pro
puneri. Acestea se referă la prezența 
britanică în Rhodesia în perioada de 
tranziție, prezență care ar urma să 
joace un rol-cheie în domeniile jus
tiției. menținerii ordinii și al apără
rii și care nu implică trimiterea de 
forte armate britanice și nici o ad
ministrație britanică.

Anthony Crosland a arătat că re
luarea negocierilor la Geneva va fi 
dificilă, fiind preferabil, în acest 
sens, alegerea Africii ca nouă etapă

Executarea 
unor patrioți 
la Salisbury

într-o închisoare din Salis
bury au fost executați opt de
ținuți politici, membri ai Con
siliului Național African Zim
babwe. Observatorii notează că 
acesta nu este primul caz în 
care autoritățile rasiste de la 
Salisbury se răfuiesc astfel cu 
patrioti i arestați. De regulă, a- 
semenea execuții au loc în se
cret.

Unul din liderii Consiliului 
Național African din Rhodesia, 
Abel Muzorewa, și-a exprimat 
protestul față de executarea ce
lor opt deținuți politici. Muzo
rewa a declarat că este șocat șl 
indignat de acest act, cu atît 
mai mult cu cit recent a primit 
o scrisoare din partea Oficiului 
premierului Ian Smith prin care 
era informat că va fi luat în 
considerare un „apei la clemen
ță" de către tribunalul care ii 
judeca pe cei opt patriot! afri
cani.

a acțiunilor Angliei în problema rho- 
desiană.

S.W.A.P.O. denunță 
manevrele regimului 

de la Pretoria
Marți a avut Ioc la Windhoek o 

manifestație desfășurată la chemarea 
Organizației Poporului din Afri

ca de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), în 
sprijinul cererii 
de a se tine în 
Namibia alegeri 
libere, sub su
pravegherea Or
ganizației Națiu
nilor Unite. A- 
vînd în frunte li
deri ai S.W.A.P.O., 
demonstranții au 
parcurs principa
lele străzi ale o- 
rașului Windhoek, 
răspîndind ma
nifeste în favoa
rea organizării de 
alegeri libere, 
pentru a se pune 
capăt ocupării ile
gale de către 
R.S.A. a Nami
biei.

Manifestația a 
fost, de aseme
nea, organizată în 
semn de protest 
împotriva reluării 
lucrărilor comite
tului așa-zisei 
conferințe consti
tuționale. inițiată 
de regimul rasist 
de la Pretoria, la 
care S.W.A.P.O. 

nu participă, respingînd astfel convo
carea unei asemenea reuniuni de că
tre autoritățile sud-africane. După 
cum relatează agențiile de presă, dele
gații la conferință sint chemați să 
studieze un proiect de „constituție" a 
Namibiei, elaborat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, la Pretoria, de către un 
grup de consilieri juridici format din 
șapte albi și un singur membru al 
populației de culoare.

Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a dat pu
blicității la Lusaka o declarație în 
care denunță așa-zisele „tratative con
stitutionale" ce nu pot fi calificate 
decit ca un complot împotriva poporu
lui namibian. Regimul Vorster vi
zează. prin „tratativele constitutiona
le". intensificarea acțiunilor teroriste 
împotriva luptătorilor pentru liber
tatea Namibiei și instituirea unui 
guvern marionetă. S.W.A.P.O. se 
pronunță pentru intensificarea luptei 
împotriva regimului rasist, pentru li
bertatea și independența deplină a 
Namibiei.

Largă solidaritate internațională
Șeful statului nigerian, Olusegun 

Obasanjo, a declarat că „guvernul și 
poporul Nigeriei sint pe de-a între
gul angajate față de cauza libertății 
și respectării demnității umane in 
Africa australă". El a adăugat că 
nici un efort nu trebuie considerat 
prea mare pentru a grăbi eliminarea 
tuturor opresiunilor și nedreptății 
în. sudul Africii și pentru a asigura 
lichidarea totală a politicii de 
apartheid, a dominației străine și a 
exploatării economice.

Din Addis Abeba se anunță că în
tre 29 ianuarie și 3 februarie la Lu
saka va avea loc sesiunea Comitetu
lui de eliberare al Organizației Uni
tății Africane consacrată examinării 
problemelor legate de eliberarea po
poarelor Zimbabwe, namibian și din 
sudul Africii.

Tot la Lusaka va avea loc o 
reuniune extraordinară a Comisiei 
pentru problemele apărării a O.U.A. 
pentru a examina ajutorul ce tre
buie acordat țărilor vecine cu Rho
desia, victime ale unor agresiuni 
repetate din partea Africii de Sud 
și Rhodesiei.

Pe de altă parte, la Bruxelles s-a 
deschis Săptămîna de protest sin
dical internațional împotriva regimu
lui de apartheid din Africa de Sud. 
Pe parcursul acestei săptămîni, în 
numeroase țări vor fi organizate mi
tinguri, conferințe de presă, vor fi 
distribuite manifeste condamnînd 
politica de apartheid, vor fi înain
tate proteste pe lingă ambasadele 
sud-africane etc.

Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului și-a declarat 
sprijinul fată de săptămîna de soli
daritate eu popoarele oprimate din 
Africa australă, arătînd că vede in 
această acțiune o dovadă convingă

toare a solidarității opiniei publice 
internaționale cu lupta desfășurată 
împotriva regimului de apartheid.

Pe aceeași linie de preocupări, 
președintele Centralei sindicale da
neze „Lo“, Thomas Nielsen, a cerut 
guvernului minoritar sud-african să 
abroge sentința prin care un număr 
de 24 de lideri sindicali sud-africani 
au fost condamnați în luna noiem
brie de către autoritățile rasiste.

Docherii din Vancouver au anun
țat că vor sprijini campania interna
țională de o săptămînă de boicotare 
a Republicii Sud-Africane. Această 
acțiune, sprijinită de Congresul Sin
dicatelor Canadiene, va avea ca efect 
blocarea în portul Vancouver a tu
turor navelor venind din R.S.A. sau 
avînd ca destinație această tară.

LIRA ITALIANA 
IN DECLIN

Cursul lirei italiene a înregis
trat luni, la Bursa din Milano și 
pe alte piețe de schimb vest- 
europene, o nouă scădere in 
raport cu principalele monede 
occidentale, in ciuda sprijinului 
acordat de Banca Italiei, infor
mează agenția Associated Press. 
Astfel, raportul de schimb al 
lirei fată de dolar a fost de 882 
la 1, față de 878 la 1 vineri, la 
închiderea operațiunilor de săp
tămîna trecută. Slăbirea cursului 
monedei italiene este rezultatul 
știrilor potrivit cărora autorită
țile italiene intenționează să 
reducă de la 2,5 la 2 la sută 
taxa specială asupra împru
muturilor in devize străine. '

FRANȚA

„Inamicul public nr. I"
Președintele Giscard d’Estaing și 

primul ministru, Raymond Barre, 
au relevat, în primele intervenții 
publice din acest an, că obiecti
vele esențiale ale politicii guver
nului în 1977 sint redresarea eco
nomiei, restabilirea echilibrului bu
getar și al balanțelor comerciale și 
de plăți, reducerea cu 50 la sută 
a ratei actuale a inflației, adică 
scăderea sa de la 12 la 6 la sută. 
,.De redresarea economiei — a 
arătat președintele francez — de
pinde rezolvarea celorlalte proble
me", opinie împărtășită, de altfel, 
de majoritatea cercurilor politice 
și sociale ale tării.

începutul noului an a marcat 
împlinirea a trei luni de la lansa
rea „planului antiinflaționist și do 
redresare economică", ceea ce a 
permis primului ministru să anun
țe trecerea la cea de-a doua fază 
a acestui plan, care urmează să se 
extindă pe întregul trimestru 1 al 
lui 1977. Una din principalele mă
suri adoptate în această a doua 
fază a „planului Barre" o consti
tuie reducerea taxei pe valoarea 
adăugată (T.V.A.) de la 20 la 17,6 
la sută. Teoretic, in urma acestei 
decizii, care nu afectează bunurile 
alimentare și obiectele de lux, pre
țurile unui șir de articole vor tre
bui să scadă cu 2 la sută. în legă
tură cu eficienta acestei măsuri, 
expert» relevă că încă din pri
mele zile ale anului preturile la o 
gamă largă de produse industriale 
au scăpat din nou de sub control, 
astfel incit cele două procente în 
minus ale T.V.A.. care urmăreau 
să ducă la o scădere a presiunii 
inflaționiste, riscă să fie anihilat.

Este adevărat că guvernul a 
scontat mult pe factorul psihologic, 
susținînd că „dacă toti își vor face 
datoria lor" inflația va putea fi 
blocată pînă la sfirșitul lunii mar
tie. Realitatea arată însă că apelul 
la simțul civic al industrialilor și 
comercianților nu pare a le fi li
mitat pretențiile de a-și menține, 
dacă nu chiar de a-și spori, pro
priile profituri. Iată de ce, por
nind de la evoluția generală a eco
nomiei, nu puține cercuri politice 
și sociale din tară manifestă neîn
credere față de cel de-al 8-lea — 
din 1969 și pînă în prezent — plan 
antiinflaționist, arătînd, așa cum a 
făcut liderul socialist Francois Mit
terrand, că „prevederile sale nu 
vor fi mai eficace decît cele pre
cedente". Pe de altă parte, ca ur
mare a acestei situații — după 
cum remarca revista „L’EXPRESS" 
— industriașii francezi nu mai do
resc să investească în propriile lor 
întreprinderi : „Rămînerea în urmă 
profundă a Investițiilor de mai 
mulți ani și în special din 1973 și 
stagnarea actuală în pofida încer
cărilor de relansare din ultimul 
timp — scria aceeași revistă — a- 
menință simultan activitatea eco
nomică, deci ocuparea brațelor de 
muncă, capacitatea de export șl in 
consecință, pe termen scurt. de 
import, modernizarea echipamen
telor și, in sfîrșit, însăși nivelul 
de trai".

Potrivit statisticilor oficiale, ci
tate de săntămînalul „NOUVEL 
OBSERVATEUR", 1 040 000 de fran
cezi. adică aproximativ o persoană 
activă din 22, caută în prezent de 
lucru. „în lipsa unei adevărate po
litici guvernamentale de relansare

Manifestări consacrate aniversării
Independenței de

BERNA — La Universitatea din 
Berna a avut loc o manifestare cul
turală consacrată independentei de 
sfat a României. In sala mare a se
natului Universității au fost inaugu
rate o expoziție de carte românească 
și o expoziție a monumentelor isto
rice și de artă din România.

De un interes deosebit s-au bucu
rat lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, care, împreună 
cu alte volume de știință, literatură 
și artă, au fost donate bibliotecii 
Universității din Berna.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej de rectorul universității și am
basadorul tării noastre la Berna au 
fost subliniate tradițiile schimburilor 
culturale și universitare româno- 
elvețiene, contribuția activă a celor 
două țări la instaurarea in Europa a 
unui climat de colaborare si secu
ritate.

Inaugurarea celor două expoziții a 
fost precedată de conferința acad. 
Constantin C. Giurescu, care a vor
bit, in prezenta unui numeros public,

Întrevedere 
Todor Jivkov — 

Luis Corvalan
SOFIA 18 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc marți o întrevedere între 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, și Luis Corvalan, se
cretar general al Partidului Comunist 
din Chile.

în semn de solidaritate cu poporul 
chilian a avut loc în aceeași zi în 
capitala bulgară un miting — infor
mează agenția B.T.A.

stat a României
despre latinitatea șl continuitatea po
porului român in spațiul carpato-da- 
nubian, precum și despre semnifica
ția istorică a cuceririi independentei 
de stat a României.

VARȘOVIA — tn cadrul acțiunilor 
prilejuite de centenarul dobindirii 
independentei de stat a României, la 
Clubul sindicatelor oamenilor din 
tnvățămint din Varșovia s-a deschis 
o expoziție a artistei Zofia Majewska 
care cuprinde imagini de pe litoralul 
românesc.

BONN — In orașul vest-german 
Hamm-Hessen s-a deschis o expozi
ție de artă populară românească. In 
alocuțiunea rostită cu acest prilej, 
W. Odenthal, directorul Universității 
populare din Hpchsauerland. a evi
dențiat principalele momente din is
toria poporului român, printre care 
și semnificația istorică a unirii 
Principatelor Române sub domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza și a desăvâr
șirii unității României moderne și a 
poporului român in 1918.

Sesiunea ECOSOC 
se pronunță

IN FAVOAREA CREĂRII UNEI 
NOI ORDINI ECONOMICE 

INTERNATIONALE
La New York s-au încheiat lucră

rile sesiunii organizatorice a Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), care a elaborat pro
gramul de activitate pentru 1977 al 
organismelor O.N.U. în domeniile 
economic și social, precum și în do
meniul drepturilor omului. Sesiunea 
s-a desfășurat sub semnul necesită
ții creării unei noi ordini economice 
internaționale, luîndu-se în conside
rare aspirațiile legitime ale țărilor 
în curs de dezvoltare și ale țărilor 
nealiniate de a se lichida politica 
colonialistă și neocolonialistă in do
meniul economic, de a acorda spri
jin țărilor care au pășit recent pe 
calea dezvoltării independente pentru a 
depăși starea de înapoiere economică. 
Printre deciziile sesiunii figurează 
dezbaterea, în Comisia pentru drep
turile omului, a rezoluției Adunării 
Generale privind condamnarea în
călcărilor drepturilor omului de că
tre regimul rasist din R.S.A.

Este necesar să se acționeze pentru asigurarea 
unei păci trainice pe continentul nostru

O cuvîntare a tovarășului L. Brejnev

ÎNCETAREA din viată a tovarășului 
GEMAL BIEDICI 

președintele Consiliului Executiv Federal 
al R. S. F. Iugoslavia

AMERICA LATINĂ

Proteste împotriva 
activității companiilor 

transnaționale
LIMA — Potrivit estimărilor Co

misiei -Economice a O.N.U. pentru 
America Latină, în țările latino- 
americane acționează în prezent nu
meroase companii . transnaționale 
operînd conform propriilor interese. 
Dintre acestea, patru cincimi se află 
sub controlul marilor monopoluri 
din S.U.A. („General Motors", 
„Standard Oil", „Ford Motor" și 
„General Electric"). Numărul com
paniilor transnaționale avind întrea
ga lor rețea comercială în America 
Latină a sporit de la 400 in 1957 la 
3 000 în 1970, iar producția lor a to
talizat în această perioadă 210 mi
liarde dolari.

în marea majoritate a țărilor la- 
tino-americane se exprimă'' proteste 
tot mai ferme în legătură cu activi
tățile companiilor transnaționale, 
care, prin puterea lor economică, 
încearcă să impună un control asu
pra deciziilor politice ale unor gu
verne latino-americane.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — în 
cadrul unei adunări festive, desfășu
rată la Tula. Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., a în- 
mînat reprezentanților acestui „Oraș 
Erou" medalia „Steaua de aur".

Referindu-se la unele probleme 
actuale ale vieții Internationale. L. 
Brejnev a relevat că procesul de 
destindere trebuie materializat prin 
Înlăturarea „războiului rece", trece
rea la relații normale intre state, so
luționarea divergentelor și litigiilor 
pe cale pașnică, la masa tratativelor, 
realizarea unui climat de încredere 
și luarea în considerare a intereselor 
legitime reciproce ale statelor. în 
context, vorbitorul a evidențiat do
rința Uniunii Sovietice de a înfăptui 
o nouă cotitură în relațiile cu S.U.A., 
de a încheia pregătirile In vederea 
realizării acordului cu privire la li
mitarea înarmărilor strategice, așa 
cum s-a convenit în 1974, la Vladi

vostok. Totodată, el a subliniat ne
cesitatea realizării cît mai urgent 
posibil a unui acord în ceea ce pri
vește reducerea forțelor armate și a 
armamentelor în Europa centrală. 
Reliefind că în centrul politicii țări
lor europene se află sarcina transpu
nerii în viată în întregime a preve
derilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare, vor
bitorul a arătat că mai trebuie să se 
acționeze în continuare pentru dez
voltarea colaborării serioase, concre
te între toate țările participante la 
Conferința de la Helsinki pentru asi
gurarea unei păci trainice pe conti
nentul nostru. în încheiere, L. Brej- 
nej a reafirmat că U.R.S.S. va căuta 
ca in 1977 să fie obținute rezultate 
mai bune decît în anul precedent în 
problema întăririi păcii și securității 
popoarelor, în dezvoltarea colaborării 
pașnice dintre state.

BELGRAD 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F.I., Gemal Biedici, și so
ția sa, Razia Biedici, și-au pierdut 
viața, la 18 Ianuarie 1977, într-un 
accident de avion, lîngă Kreșevo, la 
vest de Saraievo — anunță agenția 
Taniug.

★
Gemal Biedici s-a născut la 12 

aprilie 1917, la Mostar, Republica So
cialistă Bosnia și Herțegovina. în 
1938 a devenit membru al Uniunii 
Tineretului Comunist, iar In 1939 — 
membru al Partidului Comunist. A 
fost arestat și închis în mai multe 
rînduri pentru activitatea sa revolu
ționară. în timpul războiului de re
zistență împotriva fascismului, G. Bie
dici a primit însărcinări importante 
pe linie de partid.

După eliberarea țării, Gemal Bie
dici a avut funcții de răspundere pe 
linie de partid și de stat în Bosnia 
și Herțegovina, iar mai tîrziu a de-

★

în ședința comemorativă a Consi
liului Executiv Federal, convocată în 
legătură cu încetarea din viată a lui 
Gemal Biedici, s-a hotărit ca vineri, 
21 ianuarie, cînd vor avea loc fune
raliile, să fie proclamată zi de doliu.

în această tragedia și-au pierdut 
viața toți pasagerii și membrii echi
pajului avionului special, de tip 
„Leer JAT", care zbura de la Belgrad 
spre Saraievo.

Sînt In curs cercetări asupra cau
zelor accidentului.

★
venit vicepreședinte al Comitetului 
pentru legislație și administrație în 
Guvernul Republicii Socialiste Fe
derative a Iugoslaviei.

La cel de-al VII-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a avut loc în 1958, a fost ales în 
Comitetul Central. între 1967—1971 
deține funcția de președinte al A- 
dunăril Republicii Socialiste Bosnia șl 
Herțegovina. în anul 1971 devine pre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral (guvernul tării).

Pentru activitatea depusă In slujba 
poporului și a tării, Gemal Biedici a 
fost decorat cu înalte ordine și me
dalii ale R.S.F.I.

★
TRIPOLI 18 (Agerpres). — Preșe

dintele R.S.F. Iugoslavia, I.B. Tito, 
aflat în vizită prietenească de lucru 
în Libia, a adresat familiei lui Gemal 
Biedici o telegramă de condoleanțe.

Disensiunile japono — vest-europene
în domeniul construcțiilor de nave

Marcel Cavaille, secretar de stat 
francez pentru problemele transpor
turilor, aflat la Tokio, a avut o în
trevedere cu omologul său japonez, 
Hajime Tamura, referitoare la con
strucțiile navale. Ministrul francez 
a subliniat că industria franceză a 
construcțiilor navale va fi afectată 
dacă nu se va găsi o soluție pentru 
a rezolva problema repartizării co
menzilor.

La rîndul său, Hajime Tamura a 
reafirmat poziția niponă prin care

este respinsă propunerea C.E.E. de 
repartizare egală a comenzilor de 
nave noi între Japonia și Piața co
mună, explicînd că țara sa vizează 
o soluționare „logică" a acestui di
ferend. Japonia, a spus el, nu poate 
promite noi măsuri care să se ală
ture instrucțiunilor guvernamentale 
pentru reducerea capacității șantie
relor sale navale, dar va continua 
consultările cu C.E.E. pentru a a- 
junge la o înțelegere.

agențiile de presă transmit:

SUCCESE AIE ECONOMIEI 
SOVIETICE IN 1976

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a exa
minat în cadrul unei ședințe înde
plinirea planului de stat de dezvol
tare a economiei naționale și a bu
getului de stat pe anul 1976, anunță 
agenția T.A.S.S. S-a constatat că pla
nul pe anul trecut a fost îndeplinit, 
înregistrîndu-se depășiri la o serie 
de indicatori. Astfel, producția in
dustrială a crescut cu 4,8 la sută 
față de 4,3 la sută, cit a fost plani
ficat, productivitatea muncii în in
dustrie a sporit cu 3,3 la sută fată 
de nivelul anului 1975. în anul tre
cut, în U.R.S.S. au fost recoltate 224 
milioane tone de cereale, volumul 
achizițiilor de stat depășind 92 mi
lioane tone. în comparație cu nive
lul atins în 1975, venitul national a 
crescut cu 5 la sută.

Totodată, Consiliul de Miniștri a 
relevat unele lipsuri ce s-au mani
festat In îndeplinirea planului eco
nomic pe anul trecut.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,Aleksel 
Kosîghin, l-a primit, marți, pe mi
nistrul de externe al R. P. Polone, 
Emil Wojtaszek, aflat în vizită la 
Moscova, cu care a examinat pro
bleme privind promovarea în conti
nuare a colaborării politice si econo
mice dintre cele două țări.

Delegația portugheză, 
eondusă de Victor Alves, membru 
al Consiliului Revoluției al Portu
galiei, și-a încheiat vizita în Cuba. 
Membrii delegației portugheze au 
fost primiți de Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Cuba, președintele Consi
liului de Miniștri al acestei țări, șl 
au avut, de asemenea, întrevederi cu 
alti conducători de partid si de stat 
cubanezi. în cursul convorbirilor au 
fost examinate probleme ale rela
țiilor bilaterale.

Președintele Ciprului, ar“ 
hiepiscopul Makarios, a declarat, ln- 
tr-o convorbire cu un grup de parla
mentari francezi aflați în vizită la 
Nicosia, că guvernul său se pronunță 
pentru negocierea unei soluții în pro
blema cipriotă în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite.

împrumut acordat Unga
riei. După cum anunță agenția 
M.T.I., la Frankfurt pe Main a fost 
semnat marți un acord în baza că
ruia un consorțiu de bănci vest-eu- 
ropene acordă Băncii naționale un
gare un împrumut în valoare de 150 
milioane dolari, pe termen de cinci 
ani.

Acțiuni revendicative. 
La Madrid și în alte orașe din 
Spania au avut loc marți am
ple acțiuni revendicative. în capi
tală se află tn grevă 10 000 de con
ducători auto. Mii de cadre didactice 
din liceele spaniole au declarat, de 
asemenea, grevă, acțiunile acestora 
desfășurîndu-se în aproape jumătate 
din provinciile tării. Organizatorii a-

preciază — scrie agenția U.P.I. — că 
peste 100 000 de salariat! participă la 
greve.

Convorbiri vest-germa- 
nO—italiene. Cancelarul R. F. 
Germania, Helmut Schmidt, a avut 
marți convorbiri cu premierul ita
lian, Giulio Andreotti, aflat în vi
zită la Bonn. A fost abordată si
tuația economică și financiară a ce
lor două țări, inclusiv măsurile pri
vind stabilizarea economiei, adoptate 
de guvernul de la Roma. în cursul 
dejunului oficial, Andreotti a insistat 
asupra hotărârii guvernului său de a 
duce la bun sfîrșit o „politică de 
austeritate indispensabilă", subliniind 
că Italia se bizuie în această pri
vință pe „înțelegerea și solidaritatea 
prietenilor și aliaților săi".

Renunțare. Theodore c- s°- 
rensen a anunțat că renunță din 
proprie Inițiativă la postul de direc
tor al Agenției Centrale de Investi
gații (C.I.A.), în care a fost numit de 
președintele ales al Statelor Unite, 
Jimmy Carter. Această declarație a 
fost făcută în cadrul audierilor din 
Comisia senatorială pentru supra
vegherea activităților serviciilor 
secrete americane.

„Mișcarea italiană pentru 
eliberarea femeii" cere ca 50 
la sută din locurile de muncă să fie 
ocupate de femei. Organizația a lan
sat o petiție națională pentru a pre
zenta un proiect de lege în acest 
sens în parlament. Pentru prezen
tarea proiectului sînt necesare 50 000 
de semnături. Proiectul prevede, de 
asemenea, abolirea unor discriminări 
în ceea ce privește angajarea femei
lor. în Italia, numai 10 la sută din 
femei sînt angajate.

Trupele britanice din 
Ulster. Secretarul de stat britanic 
pentru Irlanda de Nord, Roy Mason, 
a dezmințit informațiile potrivit 
cărora Marea Britanie ar intenționa 
să reducă la jumătate efectivele con
tingentului său dislocat în Irlanda 
de Nord. Ministrul britanic a decla-

rat că retragerea unor efective din 
cei 14 000 de militari britanici aflați 
în Ulster ar avea ca efect o escala
dare considerabilă a actelor de vio
lență din această provincie.

Ministrul portughez de
finanțe, Medina Carreira, a esti
mat deficitul balanței de plăți a 
Portugaliei pe anul 1976 la 1,1 mi
liarde dolari. Apreciind ca Inevi
tabilă adoptarea de noi măsuri de 
austeritate, Carreira a subliniat că 
acest deficit constituie cea mai gravă 
problemă cu care este confruntat 
guvernul.

Apropiate alegeri în In- 
dia. într-un discurs radiodifuzat, 
primul ministru, Indira Gandhi, a a- 
nunțat că In India vor fi organizate 
alegeri generale, probabil în luna 
martie. Alegerile pentru cele 525 de 
locuri din Camera populară a parla
mentului Indian urmau să aibă loc 
în martie 1976, dar au fost amînate 
în baza unei legi adoptate de ambele 
camere.

Franța și Statele Unite au 
încheiat un acord de cooperare în 
domeniul cercetărilor nucleare — a 
anunțat Comisariatul francez pentru 
energia atomică. Acordul prevede 
schimburi de informații și de ex- 
perți în acest domeniu, precum șl co
laborarea pentru realizarea unor 
proiecte comune — Inclusiv construi
rea de centrale nucleare.

Planul producției indus
triale brute pe anul 1976 a R. P. 
Mongole a fost îndeplinit In propor
ție de 101,5 la sută, a anunțat Direc
ția centrală de statistică a țării.

Organizația mondială a 
Sănătății <O M S-> a anunțat, la 
Geneva, că va reduce numărul func
ționarilor săi internaționali cu 363 în 
următorii patru ani — măsură de pe 
urma căreia vor rezulta economii 
anuale de 12,9 milioane dolari. 
Fondurile eliberate prin această re
ducere vor fi orientate spre punerea 
în aplicare a unor noi programe de 
cooperare ale O.M.S., in conformi
tate cu cererea formulată de statele 
membre ca 60 la sută din bugetul 
anual al organizației să fie destinat 
cooperării tehnice.

Deficitul balanței de plăți
a Norvegiei a ajuns la 16,4 mi
liarde coroane. După cum rezultă din 
datele publicate de Biroul central de 
statistică al Norvegiei, în urmă cu un 
an această cifră era de 10,9 miliarde
coroane.

Accident. In p°rtul Barcelona 
s-a produs o ciocnire Intre o vedetă 
de debarcare a portelicopterului 
american „Guam" șl un cargou spa
niol, soldată cu numeroase victime. 
Potrivit unul bilanț transmis de 
agenția France Presse, 23 de mari
nari americani și-au găsit moartea, 
15 sînt declarați dispăruți. Iar 22 
răniți. La bordul vedetei americane 
se aflau 106 persoane.

Geografia „morții albe“

- inflația
economică, șomajul va crește In
1977 cu cel puțin 3 la sută, apro- 
piindu-se de 1,5 milioane", declara 
în urmă cu cîteva zile președintele 
Confederației funcționarilor și ca
drelor din fabrici și societăți. Cit 
privește situația monedei naționale, 
nici ea nu pare a se ameliora. Din 
ianuarie 1976 și pînă în prezent 
francul s-a devalorizat cu 10 la 
sută în raport cu dolarul și cu 22 
la sută față de marca vest-ger- 
mană. „Scăderea vertiginoasă a 
francului este — dună aprecierea 
ziarului „L’HUMANITE" — conse
cința directă a inflației, a dezechi
librului balanței de plăți și a creș
terii datoriei externe a țării".

Toate acestea explică neîncrede
rea manifestată în cercurile opiniei 
publice în legătură cu perspecti
vele de succes al planului antiin- 
flaționist. Semnificative sînt în 
acest sens nu numai diferitele son
daje de opinii apărute în ultimul 
timp în paginile presei, dar și 
disputa angajată în cadrul unei 
emisiuni transmise la unul din 
principalele posturi de radio fran
ceze, între „pesimiști" și „opti
miști". în timp ce pesimiștii sus
țineau că în anul 1977 costul vieții 
va fi mai ridicat, iar șomajul va 
spori în proporții însemnate, opti
miștii erau de părere că prețurile 
și șomajul vor rămîne în acest an 
la același nivel, ca în anul ce s-a 
încheiat. în orice oaz, nici unii, 
nici alții nu și-au manifestat spe
ranța în posibilitatea blocării in
flației, acest „inamic public nr. 1", 
cum îl numește presa pariziană.

Radu BOGDAN

Evoluția climei pe glob
Climatul actual al planetei noastre este, cu mult mai rece față de 

cel existent in urmă cu milioane de ani. Aceasta este concluzia la care 
au ajuns specialiștii sovietici in urma cercetărilor asupra unor vechi 
mostre de rocă de munte.

Acum peste 400 milioane de ani nu existau delimitări clare ale zo
nelor climatice. Cercetarea mostrelor de sol vine să ateste schimbările 
in clima terestră, și anume trecerea de la climatul temperat la cel cald 
și apoi, din nou, la cel temperat. Aceste succesiuni ale climei au fost 
confirmate, potrivit agenției T.A.S.S., de rezultatele analizei paleoclimatice 
efectuate asupra unor fosile ale viețuitoarelor din paleolitic.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru agricultură
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova au avut loc lucrările celei 
de-a 45-a ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru agricultură. 
Au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iu
goslavia. precum și reprezentanți ai 
R. S. Vietnam. în calitate de obser
vatori.

Au fost examinate probleme ale 
colaborării din domeniile producției 
vegetale, zootehniei, mecanizării și 
chimizării agriculturii, silviculturii, 
cercetărilor științifice și tehnice. Co
misia a analizat activitatea desfășu
rată în anul 1976 și a adoptat planul 
de lucru pe anul în curs.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă.

SOMALIA

Preocupări pentru 
accelerarea construcției 

economice
MOGADISCIO 18 (Agerpres). — 

La Mogadiscio a avut loc o plenară 
a C.C. al Partidului Socialist Revo
luționar Somalez. Plenara a adoptat 
o rezoluție care subliniază impor
tanta activității sindicatelor și a 
altor organizații de masă pentru 
strîngerea rîndurilor oamenilor .mun
cii și ridicarea nivelului lor politic 
în scopul lichidării reminiscențelor 
perioadei colonialiste în conștiința 
oamenilor. Rezoluția relevă necesita
tea atragerii oamenilor muncii în
tr-o mai mare măsură la activitatea 
de conducere a producției.

18 membri ai unei 
rețele de traficanți 
de stupefiante, care, 
începind din 1974, au 
introdus în S.U.A., 
prin contrabandă, o 
cantitate de cocaină 
valorînd 225 milioane 
dolari, au fost arestați 
la aeroportul interna
tional „Dulles" din 
Washington ; autorită
țile vamale ale portu
lui New York au des
coperit că un întreg 
transport de sticle de 
vin și flacoane de 
parfum conțineau he
roină dizolvată în al
cool ; trei cetățeni a- 
mericani au fost puși 
sub arest la sosirea pe 
aeroportul orașului 
San Francisco, după 
ce s-a descoperit că 
tălpile „etajate" ale 
pantofilor lor serveau 
drept compartimente 
pentru transportul ha
șișului; 20 de sicrie 
n-au mai ajuns de la 
aeroportul din Miami 
Ia o casă mortuară 
din oraș, întrucît va
meșii au constatat că 
acestea au capace du
ble, în care au desco
perit mii de pachețele 
cu heroină, pregătite 
pentru vînzare și con
sum. Acestea sînt doar 
cîteva din știrile pu
blicate în presa loca
lă despre evoluția eve
nimentelor în „răz
boiul împotriva narco- 
m ani ei".

Acest „război", fără 
fronturi, a fost decla
rat de administrație 
cu citiva ani în urmă 
și constă în intensifi

carea acțiunilor da 
depistare și imobili
zare a traficanților, în 
crearea de noi centre 
pentru denarcotizare 
și extinderea cooperă
rii internaționale în 
domeniul lichidării 
contrabandei de halu
cinogene. Dar, după 
ce a înregistrat uneia 
succese, ofensiva în
treprinsă de autorități 
a fost treptat neutra
lizată. Dacă prin 1970, 
ca urmare a măsuri
lor luate, numărul he- 
roinomanilor scăzuse 
de la 600 000 la 300 000, 
„acum — anunță Ad
ministrația pentru con
trolul stupefiantelor 
— acesta a depășit 
toate recordurile, alun
gind la 725 000. Con
sumul de halucinoge
ne a depășit granița 
orașelor mari, trecînd 
în suburbii, în orașele 
mici și chiar în zonele 
rurale. Contrabanda 
cu cocaină, heroină, 
marijuana și hașiș în 
S.U.A. și-a sporit di
mensiunile, în ciuda 
unui număr record de 
arestări și a unei can
tități record de stu
pefiante confiscate". 
Centrele de denarcoti
zare din întreaga țară 
sînt arhipline. în timp 
ce zeci de mii de nar- 
coman! sînt înscriși pe 
listele de așteptare 
pentru a fl luați în 
tratament.

Escaladarea consu
mului de stupefiante 
cauzează, potrivit ex- 
perților în materie, 
moartea a 15 000 de

oameni anual. Iar fur
turile comise de nar
co mani pentru între
ținerea teribilului lor 
viciu sînt evaluate la 
17 miliarde dolari a- 
nual.

Numeroși sociologi 
americani asociază es
caladarea consumului 
de halucinogene din 
ultimii ani cu recesiu
nea economică și in
flația, cu creșterea 
șomajului — numărul 
oamenilor fără lucru 
ajungînd la 8 milioane 
— cu înstrăinarea de 
către societatea de 
consum a multor ti
neri, care Încearcă să 
evadeze, fie și artifi
cial, din lumea în care 
și-au văzut speranțele 
înșelate și idealurile 
spulberate. Această ca
tegorie de tineri, din
tre care cei mai multi 
au făcut sacrificii ma
teriale serioase pen
tru a-și termina stu
diile. este considerată 
de sociologi a fi foar
te vulnerabilă atacu
rilor traficantilor de 
stupefiante, însoțite cu 
promisiuni de „eva
dare" din realitatea 
crudă. în consecință, 
unii sociologi și eco
nomiști consideră că 
strategii „războiului 
împotriva narcoma- 
niei" trebuie să ia se
rios în calcule condi
țiile sociale și econo
mice care au facilitat 
apariția și întreținerea 
acestui flagel, și nu 
numai efectele lor.
C.ALEXANDROAIE
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