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ÂCONDUCE
ÎN MOD COMUNIST

Subliniez necesitatea de a conduce nu din birou, 
nu prin intermediul hîrtiilor, ci prin contactul nemijlocit, 
viu, cu oamenii, rezolvînd în mod operativ și direct 
problemele ce se ridică în munca unităților economice 
și social-culturale; nu de hîrtii este nevoie, ci de o 
activitate concretă, pentru soluționarea problemelor 
practice.

N1COLAE CEAUȘESCU

Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.
Tn ziua de 25 ianuarie a avut loc, sub 

președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un 
raport cu privire la rezultatele primei 
etape a acțiunii de tipizare a materiilor 
prime, materialelor, semifabricatelor și 
produselor finite, apreciind că acestea re
prezintă un pas important în introducerea 
unei mai mari ordini în producția indus
trială. Pe baza sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului, colective de 
specialiști constituite în fiecare ramură de 
activitate și minister, precum și pe grupe 
de produse, au stabilit tipuri și dimensiuni 
de sortimente în scopul restringerii aces
tora și obținerii pe această cale a unei 
eficiențe economice sporite. Propunerile 
privind reducerea numărului de sorti
mente prin tipizare — cu excepția produ
selor industriei alimentare și ușoare, care 
se vor diversifica în continuare corespun
zător cerințelor populației — vor duce, 
totodată, la creșterea calității produselor 
și reducerea cheltuielilor de fabricație, la 
optimizarea proceselor de producție, ex
tinderea înlocuitorilor, diminuarea consu
murilor materiale, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
tinuarea acțiunii de tipizare în special la 
produsele de bază. Pînă la sfîrșitul lunii 
mai se vor propune măsuri pentru o re
ducere a tipurilor cu încă 30—35 la sută, 
în primul rînd în construcții de mașini, în 
industria chimică — unde sînt încă re
zerve mari — și în alte domenii. în etapa a 
doua este necesar să se urmărească mai 
accentuat criteriile de calitate și dimen
siune, reducîndu-se materialele scumpe și 
deficitare. Viitoarele propuneri sâ fie 
adoptate din timp pentru introducerea lor 
în producție în anul 1978.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a analizat și aprobat Pro
gramul pentru dezvoltarea producției de 
pesticide pînă în 1980 — parte integrantă 
a obiectivelor actualului cincinal privind 
modernizarea continuă a agriculturii, ex
tinderea metodelor intensive, industriale 
de producție în această ramură de bază 
a economiei. Cercetarea științifică și pro
ducția de erbicide, insecticide și fungicide, 
extinderea aplicării metodelor chimice de 
ocrotire, precum și mecanizarea acestor 
operații vor spori gradul de protecție a 
culturilor agricole, asigurînd și pe această 
cale sporirea producției la hectar. Comi
tetul Politic Executiv a trasat sarcina de a 
se grăbi producția acestor substanțe, in- 
tensificîndu-se, totodată, cercetarea știin
țifică pentru îmbunătățirea lor perma
nentă, în pas cu cele mai noi cuceriri 
mondiale, precum și cu exigențele de or
din sanitar, soluționînd astfel în cît mai 
bune condiții cerințele agriculturii și ale 
consumului de produse agroalimentare.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat, de asemenea, propunerile de 
măsuri pentru reducerea consumului și 
utilizarea rațională a gazelor naturale, 
precum și pentru valorificarea lor supe
rioară. Comitetul Politic Executiv subli
niază că folosirea cu maximă economici
tate și cu eficiență ridicată a gazelor na
turale, eliminarea pierderilor și a risipei 
trebuie să constituie o preocupare perma
nentă a tuturor unităților economice, a 
organelor de stat, precum și a cetățenilor. 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca an
samblul de măsuri privind regimul distri
buției și consumului de gaze naturale să 
fie legiferat prin decret al Consiliului de 
Stat.

Luînd în discuție propunerile în legătură 
cu Congresul consiliilor de conducere ale 
unităților agricole și Congresul consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderile in
dustriale, de construcții, transporturi, cer
cetare, proiectare și din centrale indus
triale, Comitetul Politic Executiv a adoptat 
măsuri corespunzătoare cu privire la or
ganizarea și desfășurarea în bune con
diții a acestora.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat propuneri privind unele îmbună
tățiri ale prevederilor legii de organizare 
și funcționare a Consiliului Organizării 
Economico-Sociale. Consiliul Organizării 

Economico-Sociale, care va funcționa ca 
organ de partid și de stat, va trebui să-și 
sporească rolul în urmărirea organizării 
corespunzătoare și desfășurării normale a 
activității organelor de conducere, a mi
nisterelor, centralelor și întreprinderilor, 
precum și în perfecționarea continuă a 
organizării producției și muncii, în strînsă 
corelare cu dezvoltarea economico-so- 
cială a țării. Propunerile respective vor fi 
supuse spre legiferare Marii Adunări Na
ționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
soluționat probleme curente ale activității 
de partid și de stat și ale relațiilor externe 
ale țării noastre.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a prezentat o infor
mare în legătură cu vizita efectuată în 
țara noastră de tovarășul Enrico Berlin- 
guer, secretar general al Partidului Co
munist Italian.

Comitetul Politic Executiv a apreciat cu 
satisfacție că noua întîlnire dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Enrico Berlinguer, 
desfășurată într-o atmosferă caldă, de 
sinceră prietenie, a pus pregnant în lu
mină relațiile de strînsă colaborare și so
lidaritate dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Italian.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că recentele convorbiri din
tre secretarii generali ai P.C.R. și P.C.I. 
vor contribui, prin rezultatele lor deose
bite, la adîncirea relațiilor multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Italian.

Comitetul Politic Executiv consideră că 
dezvoltarea continuă a raporturilor între 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Italian reprezintă o contribuție im
portantă la promovarea solidarității inter
naționale, prieteniei și colaborării între 
partidele comuniste și muncitorești, înte
meiate pe respectarea egalității în drep
turi, independenței suverane și neameste
cului în treburile interne, a dreptului fie
cărui partid de a-și soluționa problemele 
corespunzător condițiilor concrete în care 
își desfășoară activitatea, la întărirea pe 
această bază a forțelor socialismului, a 
mișcării antiimperialiste, democratice 
mondiale, la consolidarea unității în lupta 
pentru progres social și pace în lume.

Intensificare^ colaborării și solidarității 
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Italian se va răsfrînge, fără 
îndoială, pozitiv și asupra raporturilor 
tradiționale dintre România și Italia, stî- 
mulînd dezvoltarea lor și mai puternică 
în toate domeniile — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural — corespunzător 
intereselor și aspirațiilor ambelor po
poare, cauzei înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat convingerea că, în spiritul înțelegerilor 
stabilite, Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian vor conlucra tot 
mai activ pe tărîmul vieții internaționale, 
contribuind, prin acțiuni și eforturi comu
ne, la rezolvarea problemelor internațio
nale complexe, la victoria luptei popoa
relor pentru libertate și independență na
țională, la lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini economice mon
diale, la înfăptuirea dezarmării, a demo
cratizării relațiilor dintre state, la asigu
rarea unui climat de destindere, securitale 
și cooperare în Europa și în lume.

★
Delegația de partid și guvernamentală 

română, alcătuită din tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și alți activiști 
de partid și de stat, care a făcut o vizită 
în R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană, a 
prezentat o informare asupra rezultatelor 
intîlnirilor și convorbirilor avute cu aceste 
prilejuri.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
vizita în R. P. Chineză a constituit o nouă 
manifestare a relațiilor de prietenie și so
lidaritate între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, între cele două 
țări și popoare. Delegația română a fost 

primită de președintele Partidului Comu
nist Chinez și premier al Consiliului de 
Stat, tovarășul Hua Kuo-fen, și a avut con
vorbiri cu alți membri ai conducerii de 
partid și de stat chineze.

Vizita a pus în evidență dorința ambe
lor părți de a dezvolta în continuare, pe 
scară tot mai largă — în spiritul înțele
gerilor convenite cu ocazia convorbirilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu președintele Mao Tzedun și pre
mierul Ciu En-lai — relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală româno-chi- 
neze.

Comitetul Politic Executiv apreciază cu 
satisfacție hotărîrea exprimată de pre
ședintele Hua Kuo-fen, de ceilalți condu
cători chinezi de a promova și în viitor, 
cu consecvență, linia politică a președin
telui Mao Jzedun, acordînd o deosebită 
atenție întăririi și lărgirii colaborării din
tre Republica Populară Chineză și Repu
blica Socialistă România, întîlnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt între conducă
torii celor două partide și state.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că dezvoltarea și întărirea 
colaborării, prieteniei și solidarității româ- 
rto-chineze, pe baza stjmei și respectului 
reciproc, corespund intereselor construc
ției socialiste din cele două țări și, în ace- 
lașHimp, cauzei generale a socialismului, 
întăririi unității și solidarității forțelor an
tiimperialiste, progresiste și’ democratice 
din întreaga lume, colaborării și înțelege
rii între popoare.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
vizita în R.P.D. Coreeană a reprezentat 
un prilej de manifestare puternică a rela
țiilor de prietenie și colaborare multila
terală dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre țările 
și popoarele noastre. în timpul vizitei s-a 
manifestat de ambele părți dorința de a 
se acționa în continuare pentru înfăp
tuirea hotărîrilor stabilite cu ocazia întîl
nirilor dintre tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene.

Comitetul Politic Executiv își manifestă 
satisfacția pentru faptul că, cu prilejul pri-' 
mirii delegației române, tovarășul Kim Ir 
Sen s-a pronunțat pentru întărirea în 
continuare a prieteniei și colaborării ro- 
mâno-coreene, pentru promovarea și în 
viitor a contactelor și convorbirilor la cel 
mai înalt nivel între cele două partide și 
state. Aceasta corespunde intereselor am
belor noastre popoare, cauzei generale a 
socialismului, progresului social, colabo
rării și păcii internaționale.

★
Comitetul Politic Executiv a adoptat o 

serie de măsuri organizatorice în scopul 
întăririi activității de conducere în dome
niul muncii de partid și de stat, în ve
derea înfăptuirii în mai bune condiții a 
sarcinilor care decurg din hotărîrile Con
gresului al Xl-lea, a politicii partidului și 
statului nostru.

1. Ținînd seama de experiența de pînă 
acum și în vederea îmbunătățirii coordo
nării operative a diferitelor sectoare de 
activitate, Comitetul Politic Executiv a ho- 
tărît lărgirea Biroului Permanent prin de
semnarea în acest organ al Comitetului 
Politic Executiv a tovarășilor Cornel Bur
tică, Elena Ceaușescu, Gheorghe Rădu- 
lescu și llie Verdeț.

2. S-a hotărît alegerea tovarășului Ion 
Stănescu în funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R. Această măsură urmează să fie su
pusă aprobării primei Plenare a Comite
tului Central al partidului.

3. în vederea asigurării unei mai de
pline unități în conducerea unor sectoare 
de activitate pe linie de partid și de stal 
și pentru evitarea paralelismelor, Comite
tul Politic Executiv a hotărît numirea to
varășilor Cornel Burtică și Ion Stănescu 
— secretari ai C.C. al P.C.R. — și ca vice- 
prim-miniștri ai guvernului.

4. S-a hotărît eliberarea tovarășului 
Mihai Dalea din funcția de președinte al 
(Continuare in pag. a IlI-a)

Intilnire intimplătoare, 
pe uliță, cu învățătorul 
pensionar Virgil Chic.o- 
roagă. Zorea bârbătește, 
împotriva crivățului, spre 
„treburile mele la crucea 
roșie". Alături, in curtea 
lui Dinu Apostol, rafale 
aspre izbesc într-un co
pac puternic.

— Stejarul acesta, ne 
spune învățătorul, e plan
tat chiar in anul războ
iului de independență. Cu 
doi ani înainte de ctitoria 
așezării noastre. Mai are 
un frate geamăn aici, in 
comună. Cu trunchiul tot 
așa de viguros, dacă-1 
cuprind doi oameni cu 
brațele. Numai că acela 
nu-i cu ramurile rărite 
intr-o parte. Crengile a- 
cestuia loveau in rețeaua 
electrică a satului și a- 
tunci, securea, a tăiat cit 
a fost necesar...

Aflăm și un al treilea 
reper, de aceeași virstă 
cu cei doi stejari : o casă 
ridicată exact in anul do- 
bîndirii independenței. 
Căpriorii — prinși în cuie 
de lemn. Stuful — înne
grit de fum și vreme. Pe
reții — năruiți ici-colo 
de vînturile și ploile ano
timpurilor. Vatra — cu 
„ursoaică", in care nu 
s-a mai făcut de mult fo
cul. Gospodarul folosește 
încăperile drept magazii. 
Primăria intenționează 
s-o transforme în casă- 
muzeu.

...Mărturii peste timp 
in comuna Independența, 
județul Galați. Una din

Importanța și complexitatea pro
blemelor pe care le ridică făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate impun, odată cu eforturile 
pe planul construcției economice și 
sociale, ridicarea la un nivel supe
rior a întregii munci de organizare 
și conducere.

Atenția deosebită pe care partidul 
nostru o acordă perfecționării con
ducerii societății și-a găsit reflecta
re în ansamblul măsurilor adoptate 
în acest sens de Congresele IX, X 
și XI ale P.C.R., răstimpul marcat 
de aceste congrese caracterizîndu-se 
ca perioada unei adevărate „ofensi
ve a perfecționării", desfășurate in 
toate compartimentele vieții econo
mice și sociale.

In spiritul hotărîrilor de partid, al 
prevederilor Programului P.C.R., 
activitatea de conducere trebuie să 
se bazeze pe cunoașterea realităților, 
examinate direct, nemijlocit și sub 
toate aspectele, tocmai in acest fel 
asigurîndu-se sesizarea cerințelor 
mereu noi pe care le ridică viața, 
elaborarea unor hotărîri juste, în 
măsură să determine îmbunătățirea 
muncii în diferitele sectoare ; iar 
experiența arată că modalitatea cea 
mai eficientă de cunoaștere a realită
ților este și rămîne contactul viu, 
nemijlocit cu oamenii. Oricît de utile 
ar fi informările și rapoartele veri
dice, obiective, ele nu pot înlocui 
acea sursă inepuizabilă de cunoaștere 
exactă a realităților pe care o con
stituie legăturile sistematice cu oa
menii.

PENTRU TOȚI ACTIVIȘTII 
REPREZINTĂ UN EXEMPLU ȘI 
UN IMBOLD STILUL DE MUN
CA Șl CONDUCERE DEMO
CRATICA AL SECRETARU
LUI GENERAL AL PARTIDU
LUI, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, stil întemeiat pe 
contactul viu cu realitățile, pe 
multiplele legături cu oamenii mun
cii. Importantele sale îndatoriri 
în calitate de conducător al parti
dului și statului, numeroasele con
vorbiri oficiale cu alți conducă
tori de partid și de stat, cu perso
nalități ale vieții politice și sociale 
de peste hotare nu afectează vizi
tele de lucru, deplasările în mij
locul colectivelor de oameni ai 
muncii, cunoașterea aprofundată a 
realităților, examinarea împreună cu 
muncitorii, țăranii intelectualii a 
principalelor aspecte privind pro
ducția, condițiile de muncă și 
trai, asigurind elaborarea soluții
lor celor mai bune în diferitele 
domenii ale construcției socialiste.

Nu există, practic un singuț. județ

unde zeci și zeci de întreprinderi 
industriale, cooperative agricole, 
instituții culturale să nu fi benefi
ciat de ajutorul direct, nemijlocit, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Pilduitor este, totodată, faptul că 
secretarul general al partidului re
vine sistematic, după anumite inter
vale de timp, la unitățile vizitate, spre 
a controla cum au fost aplicate indica
țiile date anterior, a face noi reco
mandări privind continuarea acțiu
nilor întreprinse sau inițierea de 
măsuri suplimentare pentru accele
rarea înaintării intr-un domeniu sau 
altul.

Asemenea vizite de lucru sînt im
portante nu numai pentru unitatea 
vizitată ; abordînd o problematică 
majoră, care depășește aspectele 
particulare, locale, ele slujesc la se
sizarea unor concluzii și recomandări 
cu valabilitate generală, la extinderea 
și generalizarea pe plan național a 
experienței valoroase.

Exemplul dat în acest sens de se
cretarul general al partidului este 
o nouă și vie ilustrare a faptului că 
partidul nostru iși elaborează politica 
sfătuindu-se continuu cu poporul. 
Aceasta este un factor de întărire a 
unității moral-politice a întregului 
popor în jurul partidului, a încrede
rii nemărginite cu care îl urmează,
— sentimente care își găsesc expre
sie în vibrantele manifestări de dra
goste față de partid, față de condu
cătorul său.

Acest stil de muncă distinct, con
turat de partid în perioada ultimilor 
ani. a devenit o practică permanen
tă, curentă, urmărită și aplicată sis
tematic de însuși inițiatorul acestui 
stil — secretarul general al partidu
lui. Dialogul permanent cu poporul 
reprezintă — prin înrîurirea pe care o 
exercită asupra întregii vieți sociale
— unul din principalele resorturi ale 
progresului societății noastre. Toc
mai pentru că se sfătuiește per
manent cu poporul, pentr-u că , îl 
ascultă cu atenție pe oameni, pen
tru că îi încurajează și le cere tu
turor să-și exprime deschis, sincer 
părerile, partidul realizează un mod 
de lucru bazat pe aprecierea exactă, 
corectă, a stărilor de lucruri, pe con
fruntarea mai multor variante po
sibile spre a desprinde soluția op
timă, pe cercetarea diferitelor pro
bleme din unghiuri de vedere mul
tiple, evitîndu-se unilateralitatea.

Este un adevăr de necontestat că 
tocmai prin dialogul fertil cu toți 
oamenii muncii au crescut conside
rabil forța și capacitatea organizații
lor de partid de a conduce cu 
succes activitatea economico-socială

din ce în ce mai complexă. Genera
lizarea unei asemenea practici esta 
o necesitate pentru a se asigura pre
tutindeni o conducere dinamică, ști
ințific fundamentată.

Apare cu atit mai nefirească în 
acest context tendința unor organe 
locale de partid de a reduce legă
turile cu oamenii la sporadice „ieșiri 
pe teren", de a-și desfășura încă o 
mare parte a activității „la sediu". O 
asemenea practică se cere curmată 
pretutindeni, ca fiind străină esenței 
și spiritului muncii de partid. Parti
dul a relevat în repetate rinduri că 
activistul nu este și nu poate fi un 
funcționar care nu se poate dezlipi 
de birou și dosare. Locul său de 
muncă nu e biroul, sediul, ci uzina, 
șantierul, ferma sau cooperativa agri
colă, institutul de cercetări sau 
școala. Pe teren, în mijlocul oame
nilor trebuie mutat centrul de greu
tate al întregii activități economice, 
politice, sociale. Aceasta nu repre
zintă o cerință de conjunctură, tre
cătoare, ci un imperativ al stilului 
de muncă în etapa actuală și în per
spectivă.

Bineînțeles, ar fi greșit ca în întă
rirea legăturii cu terenul să se pună 
accentul pe aspectele pur cantitati
ve, în dauna laturii calitative, legate 
de eficiența practică. Tocmai de 
aceea, în spiritul principiilor condu
cerii științifice a societății. Congre
sul al Xl-lea al P.C.R. a subliniat 
necesitatea perfecționării controlului 
îndeplinirii sarcinilor, ca pirghie 
esențială a activității de conducere. 
Pentru ca activitatea de control să 
constituie, intr-adevăr, un sprijin con
cret în organizarea înfăptuirii hotărî
rilor de partid și in respectarea legilor 
țării, este necesar ca — potrivit unei 
recente hotărîri a conducerii parti
dului — activiștii să afecteze cea 
mai mare parte, chiar două treimi, 
din timpul lor de muncă deplasării 
pe teren. Totodată, partidul sublinia
ză că a controla nu înseamnă 
„a inspecta", a întocmi rapoarte și 
informări, ci a pune efectiv umărul 
la solutionarea problemelor, la bu
nul mers al muncii.

In stilul de muncă Bazat pe con
sultarea maselor, pe dazbate- 
rea populară a celor mai impor
tante măsuri de politică internă sau 
externă se reflectă pregnant corela
ția indisolubilă dintre democrație și 
socialism, faptul că, în condițiile so
cialismului, întreaga putere nu nu
mai că emană de la popor, ci apar
ține efectiv poporului, singur stăpîn 
al destinelor sale. Este încă o ma
nifestare dintre cele mai convingă
toare a superiorității societății noas
tre socialiste.

VENȚEI^z
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Miercurea-Ciuc: Citeva obiective de pe platforma industrială
Foto : E. Dichiseanu

cele patru așezări rurale 
din România cărora, în
dată după Întoarcerea la 
vatră a dorobanților și 
roșiorilor victorioși, li 
s-a atribuit numele In
dependenta. Ca semn de 
cinstire a unuia dintre

la Neculai Banea, în cu- 
rind nonagenar. Mai e- 
xact. născut in urmă cu 
peste 88 de ani. Adică in 
timpul in care intr-o mo
nografie se consemna 
despre această așezare : 
„înființată în 1879, în a-

După un secol în satul 

cu numele-simbol 

„INDEPENDENȚA** 

Stejarii puternici 
ai acestui pămint
momentele cruciale ale 
istoriei noastre.

Cutreierăm așezarea, în 
căutarea și a altor borne 
de-a lungul drumului de 
un secol, străbătut pînă 
aici. Și astfel ajungem la 
alți doi stejari ai comu
nei aflate la numai 24 
de kilometri de Galați, 
schela „cea mai vestită 
de pe toată Dunărea", 
cum o numea Cantemir 
însuși. lată-ne mai întîi

mintirea războiului de in
dependență. 2 124 suflete. 
255 cu știință de carte, 
1 869, fără. 13 crîșme, o 
moară cu aburi, un iar
maroc anual care se ține 
de sfînta Marie. Școli — 
două. Una de băieți, alta 
de fete. Cea de băieți are 
înscriși 77 elevi ; cea de 
fete, 27...“.

Consemnări generice 
pentru toate așezările ru
rale ale acelui timp.

Moto firesc realităților 
trăite și de moș Neculai 
Banea, care i-a apucat 
în viață pe luptătorii de 
pe timpurile independen
ței. „Este unul Gheorghe 
Neagu care a luptat. Este 
apoi Neagu Stanciu care 
a fost la ’77. Mai puneți 
acolo pe Paraschiv Ono- 
frei. Apoi, pe alde Radu 
Stanciu, Chiriță Stanciu... 
Avem mulți care n-au 
lipsit la Grivița, la Smîr- 
dan, la Plevna. Poate de 
aceea unele sate din jur 
poartă astfel de nume : 
Grivița, Smîrdan, Plev
na"...

.Este extraordinară pre
dilecția acestor oameni 
de a trăi faptul de isto
rie la timpul prezent. 
„Avem mulți care nu au 
lipsit la Grivița, la Smir- 
dan. la Plevna... Este 
unul Gheorghe Stanciu 
care a luptat...". Timpul 
acela a trecut de mult, a 
intrat în istorie. Oamenii 
pomeniți s-au petrecut și 
ei demult de pe acest pă- 
mint. Dar fără moarte au 
rămas toate în memoria 
poporului, săpate pentru 
eternitate, așa cum au 
fost, așa cum vor fi în 
continuare...

înainte de a ajunge la 
moș Neculai Banea, tre
cusem pragul altui stejar 
al Independenței de azi, 
Stanciu Nacu. Vîrsta — 81 
de ani. Iși pregătea albu-
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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ÎN DEZBATEREA ADUNĂRII PENTRU DARE DE SEAMĂ SI ALEGERI

A

întărirea spiritului de ordine și disciplina 
in cooperative agricola de producție

Cei peste 60 de comuniști, in ma
rea lor majoritate femei, din orga
nizația de bază nr. 2 a cooperativei 
agricole de producție „Scinteia" din 
comuna Luna, județul Cluj, au dez
bătut, in cadrul adunării pentru dare 
de seamă și alegeri, activitatea des-' 
fășurată de organizația lor de par
tid, de către cei ce lucrează în ca
drul brigăzilor de la cultura mare.

încă de la primele luări de cu- 
vînt au fost excluse laudele, deși 
lunenii au cu ce se mîndri : coope
rativa a fost distinsă cu „Ordinul 
Muncii" cl, I și cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" tocmai pentru 
producțiile mari obținute în sectorul 
vegetal și îndeosebi la culturile de 
porumb și griu. Chiar și anul tre
cut, în condiții climatice nu tocmai 
favorabile, s-a realizat o producție 
de 5 005 kg porumb la hectar, față 
de 4 480 kg planificate, iar la griu 
4 335 kg, față de 3 600 planificate ; 
s-au livrat statului cîte 6 812 kg fu
ior de cîpepă de pe fiecare hectar, 
depășindu-se veniturile cu 250 000 
lei etc. ; culturile de furaje au fozt 
mari (s-a realizat de aproape trei 
ori mai mult siloz decît se prevă
zuse), iar cantitatea de fînuri a fost 
depășită cu circa 150 tone ; se lu
crează intens la fertilizări, la lu
crări de îmbunătățiri funciare etc.

Au fost înșirate multe nume de 
comuniști care s-au distins în a- 
ceastă vastă mobilizare a cooperato
rilor pentru obținerea rezultatelor 
amintite. Deci au existat și motive 
de laudă, de mîndrie. Dar scopul 
adunării nu a fost acesta, ci găsirea, 
identificarea resurselor pentru tra
ducerea In viață a sarcinilor trasale 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 27—28 decembrie acestui 
important sector al economiei. în- 
trucît chiar în darea de seamă se 
recunoștea, printre altele, că pro
ducțiile ar fi putut fi mult mai mari 
dacă exista mai mult spirit revolu
ționar, dacă ar fi fost mobilizate

toate forțele la executarea în timp 
optim a lucrărilor de întreținere.

— Bine spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea dă luna 
trecută — sublinia șefa de echipă 
Susana Odverean — că hotăritoare 
este activitatea concretă ; deci, în ce 
ne privește — realizarea la timp și in 
bune condiții a lucrărilor agricole. 
Iar aceasta depinde. în primul rînd, 
de noi, comuniștii. Iată, anul trecut 
19 cooperatoare nu s-au prezentat 
în termen la întreținerea culturilor

echipa mea au dat dovadă de înaltă 
răspundere, mai ales în toamnă, cînd 
au recoltat porumbul în condiții deo
sebit de grele.

Una din problemele care au ocu
pat, de asemenea, un loc important 
în cadrul discuțiilor a fost aceea a 
aplicării corecte a legii retribuției și 
la mecanizatori, astfel ca aceștia să 
fie retribuiți in raport cu producția 
realizată pe terenurile pe care le lu
crează. „Mecanizatorii noștri sînt 
harnici și priceputi — arăta ingine-

La organizația de baza nr. 2 
a cooperativei agricole de producție 
„Scînteia“ din comuna Luna - Cluj

și, din păcate, printre acestea șl 
două membre de partid — amintite 
în darea de seamă. Este adevărat că 
biroul organizației de bază, conduce
rea fermei au acționat imediat și par
celele au fost lucrate ; totuși pe a- 
ceste suprafețe s-a obținut cu 300 kg 
mai puțină sfeclă de zahăr decît pe 
cele lucrate la timp. Ca să nu ne mal 
întîlnim cu asemenea situații, trebuie 
să existe mai multă ordine și disci
plină, fiind de datoria comuniștilor 
să țină mereu treaz interesul tuturor 
pentru executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor. în numele echi
pei pe care o conduc, chem la între
cere echipa condusă de tovarășa 
Ileana Boca, întrucît ambelor echipe 
le-au fost repartizate parcele cu grad 
egal de fertilitate, iar echipele sînt 
de aceeași valoare. Nu strică deci 
să ne dovedim hărnicia într-o între
cere pentru producții superioare.

— Primesc cu bucurie chemarea — 
a răspuns Ileana Boca. Femeile din

rul șef de fermă Gheorghe Lefter. 
Sarcinile sporite de plan pe 1977 îi 
obligă însă și pe ei să fie mai 
atenți în ce privește densitatea se
mănatului. Experiența anului trecut, 
cînd pe unele parcele de sfeclă de 
zahăr densitatea a fost necorespun
zătoare, din cauza defecțiunilor de la 
semănători, ne impune nouă, comu
niștilor, organizației de partid, să 
coordonăm mai bine munca coope
ratorilor cu cea a mecanizatorilor".

Considerînd reproșurile făcute 
de cooperatori pe deplin înteme
iate, mecanizatorul Nicolae Ba
ciu a adus în discuție — ca o 
problemă ce trebuie să stea în 
atenția conducerii S.M.A. — mai 
buna dotare a atelierului, întrucît în 
momentul de față chiar pentru reme
dierea unei defecțiuni ce necesită o 
simplă sudură trebuie alergat pînă 
Ia S.M.A., la Cîmpia Turzii, ceea ce 
înseamnă consumarea a 2—3 ceasuri,' 
în loc de 10—20 minute.

Comuniștii au analizat prin pris
ma acestor rezultate stilul și me
todele muncii de partid, eficiența ac
tivității politice și ideologice, a celei 
cultural-educative. Ei au apreciat că 
îmbunătățirea structurii organizației 
de partid, prin includerea și a cadre
lor didactice, a avut și are un rol po
zitiv, profesorii, învățătorii, celelalte 
cadre puțind să lege mai bine învă- 
țămîntul cu problemele producției 
agricole, să participe la munca de 
culturalizare a maselor de coopera
tori, să contribuie la ridicarea nive
lului adunărilor de partid. Un fapt cu 
deosebire pozitiv — rezultat nemij
locit al eforturilor depuse pe plan 
educativ — subliniat de inginera Iu- 
lia Lefter — este interesul viu al 
cooperatorilor pentru însușirea cu
noștințelor și a tehnicii noi din agri
cultură, dovadă prezența tuturor la 
cursurile agrotehnice de masă.

Sarcinile ce revin organizației de 
partid au fost stipulate într-un 
proiect de hotărîre destul de gene
ral. pe care adunarea nu l-a aprobat 
înainte de a fi fost concretizate 
unele sarcini. Au fost stabilite res
ponsabilități precise ale comuniștilor 
privind întărirea și respectarea dis
ciplinei la locul de muncă de către 
fiecare cooperator, redarea în circui
tul agricol, în acest an, a încă 10 hec
tare de teren, extinderea mecaniză
rii complete a lucrărilor pe mai bine 
din jumătatea de suprafață cu po
rumb etc.

Adunarea pentru dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază nr. 2 
cultura mare de la C.A.P. „Scînteia" 
din comuna Luna a respectat întru 
totul indicațiile conducerii partidului 
ca femeile cooperatoare să fie repre
zentate în mod corespunzător în con
ducerea organizației. Din noul birou, 
format din 7 membri, patru sint fe
mei, fruntașe în muncile agricole, 
exemplu de comportament în fami
lie și societate.

Un agreat punct de intîlnire pentru buzoienil de azi: In fațâ la universalul 
„Dacia"

ARGEȘ

Din resurse locale - mărfuri 
pentru piața locală

FAPTUL
DIVERS
Păsări
și... cupe

„Wian- 
din ra- 
curte și

Obligația 
de întreținere 
Mai mulți cititori solicită lămuriri 

privind condițiile în care există o- 
bligația de întreținere, căror persoane 
le incumbă aceaștă obligație și ce' 
sancțiuni pot fi aplicate în cazul 
nerespectării ei. La întrebările lor 
răspundem în cele ce urmează.

Obligația de întreținere ’ ' -decurge 
din lege și există intre soț și soție, 
părinți și copii, cel ce înfiază și în
fiat, bunici și nepoți, frați și surori, 
precum și între alte persoane arătate 
de lege. Potrivit legii, are dreptul la 
Întreținere numai acela care se află 
în nevoie, neavînd posibilitatea unui 
cîștig din muncă din cauza incapa
cității de a munci. Prin excepție, 
copiii au drept la întreținere, oricare 
ar fi pricina nevoii în care se află. 
Copilul devenit major și aflat în 
continuarea studiilor va putea cere, 
In condițiile prevăzute de lege, plata 
pensiei de întreținere pînă la termi
narea acestora, dar fără a depăși 
vîrsta de 25 de ani.

întreținerea este datorată în funcție 
de nevoia celui care o cere și de 
mijloacele celui ce urmează a o plăti. 
Instanța va putea mări, ori micșora 
obligația de întreținere sau hotărî 
Încetarea acesteia, după cum se mo
difică mijloacele celui care dă între
ținerea sau nevoia celui ce o pri
mește. Cînd întreținerea este dato
rată de părinte sau de cel care în
fiază, ea se stabilește pînă la o pă
trime din cîștigul său de muncă pen
tru un copil, o treime pentru doi 
copii și pînă la jumătate pentru trei 
sau mai mulți copii. Acestea sînt pla
foane maxime, cotele putînd fi re
duse de la caz la caz, în funcție de 
nevoile reale ale copilului. Obligația 
de întreținere se execută în natură 
sau prin plata unei pensii în bani.

Nerespectarea obligației de Între
ținere atrage după sine sancțiuni de 
ordin administrativ. civil sau pe
nal. Pentru cei obligați la întreți
nere, care nu-și îndeplinesc aceste 
îndatoriri, în legea penală este pre
văzută infracțiunea denumită aban
don de familie. în sensul legii, aban
don de familie există atunci cînd o 
persoană care are obligația legală de 
întreținere, față de cel îndreptățit 
de a primi ajutor, se face vinovat 
de : a) părăsirea, alungarea sau lă
sarea fără ajutor, expunîndu-1 la su
ferințe fizice sau morale ; b) neîn- 
deplinirea cu rea credință a obliga
ției de întreținere prevăzute de le
ge ; c) neplata cu rea credință, timp 
de 2 luni, a pensiei de întreținere 
st; bilite pe cale judecătorească.

Persoana care se face vinovată de 
săvîrșirea uneia dintre aceste fapte 
urmează să suporte consecințele ce 
decurg din dispozițiile legii, din nor
mele care reglementează relațiile so
ciale privind ocrotirea familiei, fi
ind pedepsită cu închisoarea.

Gheorghe PIRVAN

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Cu cîteva luni in urmă eram la 
secția de industrializare a legumelor 
și fructelor a cooperației de consum 
din Argeș. Ca într-o expoziție, prin 
fața ochilor ni se perindau nenumă
rate bunătăți: compoturi de piersici, 
de vișine, prune, mere, pere, ge
muri din piersici, vișine, prune și 
căpșuni, magiun din prime, pastă de 
tomate. Am aflat că preparatele res
pective ridică valoarea legumelor și 
fructelor de 2,5 ori, ceea ce mărește 
considerabil beneficiile întreprinde
rii. Secții similare de producție 
funcționează și în satul Suseni, și în 
municipiul Pitești — pentru produce
rea de marcuri, pulpe, magiun și 
fructe deshidratate. Și aici, ca și la 
Leordeni, activitatea continuă tot 
anul. în 1977 vor fi înființate secții 
similare și în comunele Beleți-Ne- 
grești, ZărneȘti și în orașul Cîmpu- 
lung, localități situate în zone pomi-» 
cole bogate.

Cooperația de consum din Argeș 
dispune și de o puternică bază ma
terială de creștere a animalelor și 
păsărilor. Spre exemplificare, amintim 
de cele 13 maternități de scroafe — 
matcă de rasă, cu un număr de peste 
1 000 capete, de incubatoarele, care au 
livrat anul trecut cetățenilor 450 000 
pui de o zi. Dar numărul puilor care 
vor fi predați gospodăriilor populației 
va fi ’ mult mai mare în acest an 
pentru că, recent, a fost pusă in 
funcțiune o nouă stație de incubație; 
va fi creată și o linie tehnologică de 
sacrificat păsările provenite din a- 
chiziții, cu dublul scop : de a valori
fica superior carnea de pasăre și de 
a recupera integral fulgii. U.J.C.C. 
Argeș și-a creat și o turmă de ovine 
cu mulțimii de capete, de la care, 
obține și valorifică la fondul pieței 
importante cantități de brînză, lină 
și carne. Turmă va crește în acest 
an prin organizarea de noi îngrășă-
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tarii de miei în sistem intensiv, la 
Rucăr și Cîmpulung.

— Căutăm să valorificăm toate 
resursele locale, ne spune dr. Ion 
Falcă, șeful sectorului zooagricol, să 
chivernisim bine, cu maximum de 
folos, rezervele naturale, forța locală 
de muncă, urmărind în primul rînd 
o aprovizionare mai bună a pieței cu 
carne, ouă și alte bunuri.

Pentru a-și spori producția pro
prie, producătorii individuali din Ar
geș beneficiază și de unele înlesniri 
din partea cooperației de consum: 
sînt aprovizionați cu îngrășăminte 
chimice, folii de polietilenă și ma
teriale pentru construcția de solarii; 
li se livrează iepuri de casă pentru 
dezvoltarea de crescătorii proprii etc. 
Cooperația argeșeană dispune și de 
1710 familii proprii de albine, din 
care o bună parte sînt date pe bază 
de mandat unor apicultori cu expe
riență.

— Colaborarea cu gospodăriile 
populației, ne spune tovarășul Ion 
Radu, președintele U.J.C.C. Argeș, 
are în vedere valorificarea largă a 
resurselor locale și atragerea lor în 
circuitul economic. De un real fo
los se dovedesc adunările popu
lare care au loc acum în sate 
și comune, în care sînt dezbătute pe 
larg avantajele contractelor înche
iate cu statul. Colectivele de 
lucru, conduse de specialiști ai 
uniunii județene a cooperației 
de consum, examinează și ei, 
în fiecare comună, noi posibilități de 
colaborare între cooperație și gospo
dăriile populației pentru dirijarea 
către fondul de stat a unor cantități 
tot mai mari de produse agroali- 
mentare, pentru îmbunătățirea apro
vizionării populației.

Gh. ciRSTEA
corespondentul „Scînteii"
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„Brahma", „Sussex", 
dotte" sint doar citeva 
sele de găini mari de 
găini pitice — in total vreo 600 
la număr — prezente la expozi
ția cu participare internațională 
(R. P. Ungară. R. S. F. Iugo
slavia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană), organizată in aceste 
zile de asociația județeană a 
crescătorilor de păsări și anima
le mici din Arad. Alături 
de ele — sute de porumbei 
„voiajori", „gușați", 
de zbor „moțați" si 
de carne, „orientali", 
curci, rațe, nurci, vulpi argintii, 
pești de acvarii, păuni, fazani, 
papagali au făcut ca expoziția 
să fie mult apreciată de public, 
dar si de arbitri. Dovadă — cele 
80 de cupe de campioni. 20 meda
lii de aur și argint si peste 800 
de diplome acordate de 
juriu atit individual, cit 
ciațiilor participante la 
ziție.

Cu auto

„gulerați", 
nemoțați, 

iepuri,

către 
și aso- 
expo-

buzul pe 
două cărări

apoi plictisin- 
retras de pe 
lui I.P., unde

Apoi s-au 
unul șofer și

I
il

Dumitru Chira s-a urcat pe 
autobuzul 31-CJ-2312, al între- • 
prinderii de transport urban 
din Cluj-Napoca. A ieșit în 
cursă la ora 5,30 împreună cu 
prietenul lui loan Pura — șofer 
și el. Pînă la ora 9,00 au trans
portat călători, 
du-se (1 ?) s-au 
traseu la locuința 
au băut strașnic, 
urcat în autobuz,
altul pasager. Și au tot mers ei 
spre locul natal, comuna Jucu. 
Primul „popas" l-au făcut însă 
într-un... copac în comuna 
Apahida, dar cine mai putea 
să-i oprească 7 Așa că au pus 
la grea încercare un alt copac in 
apropierea comunei de baștină, 
avariind autobuzul. După 12 
ore. au dus autobuzul la garaj 
și de atunci n-au mai trecut pe 
la întreprindere. Desigur, e 
ba de fugă de răspundere, 
cum sună zicala : „De ce 
în spate duci".
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„Scumpele
noastre

vor- 
Dar, 
fugi,

Aflată într-o continuă dezvoltare și 
modernizare, rețeaua comercială a 
Capitalei se îmbogățește an de an 
cu noi unități de desfacere. Bilan
țul anului trecut • consemnează 
în ‘ acest sens darea în folo
sință a unor spații comerciale (între 
care, desigur, se situează pe primul 
loc marele magazin universal „Uni
rea") a căror suprafață totală trece 
de 100 000 mp, mai mult de jumă
tate din întreaga suprafață comer
cială existentă la ora actuală în 
București fiind construită după anul 
1970.

Programul de investiții social-cul- 
turale prevăzute să fie realizate în 
1977 în Capitală acordă, de aseme
nea, un loc important extinderii re
țelei de desfacere a mărfurilor, pre- 
figurind prin aceasta una din direc
țiile principale de acțiune a munici
palității. Potrivit programului mențio
nat, anul acesta, odată cu construirea 
a 35 000 de apartamente, suprafața 
actuală a unităților comerciale bucu- 
reștene va crește cu încă 108 000 mp, 
ceea ce va face ca suprafața comer
cială utilă repartizată la o mie de 
locuitori să sporească de la 370 mp, 
cît era în 1975, la aproape 430 mp la 
finele lui 1977. Este un efort mate
rial considerabil care va contribui cu 
at.ît mai mult-la o mai bună desfă
șurare a activității de servire a 
populației, cu cît noile magazine 
prevăzute a fi construite în cea mai 
mare parte la parterul noilor blocuri 
de locuințe — grație unei repartiții 
ce a urmărit să țină seama in măi 
mare măsură de cerințele cumpără
torilor — acoperă o întinsă arie din 
perimetrul orașului, cuprinzînd pe 
cît posibil cu precădere cartiere și 
zone pînă acum deficitare în aseme
nea dotări. Aceasta își găsește ilus
trarea în faptul că numeroase uni
tăți de desfacere, însumînd aproxi
mativ o jumătate din întregul spor 
al suprafeței comerciale, vor fi am
plasate fie de-a lungul unor impor- 
.tante artere de penetrație spre peri
metrul central, fie în marile cartiere 
în care continuă și în acest an în 
ritm susținut construcțiile de locuințe.

Așa, de pildă, se cuvine să mențio
năm, in această ordine de idei, că 
noi magazine însumînd o suprafață 
de 8 400 mp vor fi construite pe șo
seaua Giurgiului, iar pe bd. Păcii, 
șos. Alexandriei și șos. Colentina 
vor fi date In folosință spatii comer
ciale cu o suprafață de 6 000, 3 000 și, 
respectiv, 6 000 mp. Alte magazine

de construcție a celui mai mare ma
gazin universal din țară — „Bucur- 
Obor", care, adăugîndu-și la unită
țile deschise pînă acum încă 30 000 
mp, va întrece „Unirea" cu circa 
10 000 mp.

Așadar, actualul program de inves
tiții comerciale. îh a cărui sferă de 
cuprindere sînt circumscrise cîteva 
zone urbane dens populate în ulti-

și, respectiv, 2 000 mp, precum și in 
începerea construcției unui magazin 
universal de 10 600 mp în Drumul 
Taberei, va fi continuat în anii vii
tori, astfel îneît și această problemă 
importantă a dezvoltării rețelei co
merciale bucureștene să-și găsească 
o rezolvare corespunzătoare.

în legătură cu profilurile pe cave 
le vor avea noile magazine, se cu-

ÎN CAPITALĂ: Ample lucrări de extindere 
și modernizare a rețelei comerciale

© Anul acesta, suprafața spațiilor comerciale va crește cu peste 100 000 
metri pătrați • Noile unități - amplasate cu precădere în cadrul marilor 
ansambluri de locuințe • Specializarea și diversificarea rețelei - potrivit 

solicitărilor cetățenilor

cu o suprafață totală de aproape 
16 000 mp. repartizată în proporții 
aproape egale, vor fî deschise de 
asemenea, pe bd. 1 Mai, Calea 
Dorobanților și bd. N. Titulescu 
pentru dotarea noilor ansambluri de 
locuințe ce vor fi ridicate în aceste 
zone.

O pondere importantă în cadrul 
acestor investiții o dețin unită
țile cu profiluri dintre cele mai va
riate (în total — circa 27 000 mp), ce 
vor fi construite în ansamblul de 
locuințe Pantelimon—Iancului. în
cheind astfel în linii generale una 
dintre cele mai noi și mai reprezen
tative artere comerciale bucureștene. 
O altă realizare ce-și va dobîndi un 
loc aparte în peisajul comercial al 
Capitalei va fi terminarea lucrărilor

mii ani, prefigurează o serie de rea
lizări cu adevărat remarcabile, prin 
mutațiile pe care' le vor produce nu 
numai în zonele respective, ci în 
întregul sistem de aprovizionare a 
orașului. Totodată, nu putem să nu 
observăm însă că. în ciuda eforturi
lor făcute în ultimul timp de muni
cipalitate pentru orientarea investi
țiilor în așa fel incit să se asigure o 
repartiție judicioasă a acestora în te
ritoriu. prevederile vizînd dezvolta
rea rețelei comerciale în unele zone 
din cartierele Titan. Berceni și Dru
mul Taberei, de multă vreme defici
tare din acest punct de vedere, nu 
sînt de natură să satisfacă decît în 
parte cerințele locatarilor. De aceea, 
sperăm că începutul promițător, con
cretizat în construirea In acest an în 
cartierul Berceni și pe bd. Ion Șu- 
lea a unor magazine însumînd 2 600

vine să subliniem că acestea — con
jugate cu amenajările și moderniză
rile ce vor fi aduse în continuare 
vechilor unități — se circumscriu 
firesc în ampla acțiune, începută ta 
indicația secretarului general al 
partidului, pentru specializarea și di
versificarea rețelei comerciale în 
funcție de cerințele pe care ea este 
chemată să le satisfacă în condiții 
tot mai bune. Vor fi create astfel 
un număr sporit de magazine pentru 
desfacerea cărnii și a preparatelor 
din carne, a laptelui și produselor 
lactate, a produselor de panificație, 
unități tip „Gospodina", unități de 
desfacere a legumelor și fructelor, 
magazine alimentare cu autoservire, 
pescării, magazine specializate in 
desfacerea articolelor pentru copii și 
tineret, a articolelor de sport și tu
rism. Printre' unitățile mai impor
tante ce vor fi date în folosință pot

fi citate un magazin specializat in 
desfacerea articolelor pentru tineret 
în blocul 10 din Calea Dorobanților, 
magazinele tip „Materna" din Co
lentina, Pantelimon și bd. 1 Mai, 
magazinul general de confecții. în
călțăminte. țesături, galanterie și ar
ticole pentru tineret din blocul 47. 
șo-s. Pantelimon. magazinul metalo- 
chimic din șos. Giurgiului, magazi
nul de mobilă din bd. 1 Mai etc.

Odată cu realizarea noilor investi
ții. o atenție deosebită se va acorda, 
potrivit recomandărilor făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu în urma 
vizitelor de lucru din toamna anului 
trecut, lucrărilor menite să reintro
ducă în circuitul comercial o serie 
de spatii din perimetrul central al 
orașului care între timp primiseră 
alte destinații. în total vor fi recupe
rate în acest an spații comerciale in- 
sumînd peste 7 000 mp, ceea ce va 
permite diversificarea și mai largă 
a actualei rețele de desfacere din a- 
ceastă zonă importantă a orașului. O 
altă serie de lucrări prevăzute să 
înceapă in acest an se referă la mo
dernizarea rețelei de piețe agroali- 
mentare. Printre altele, va începe 
construcția unei piețe noi în micro- 
raionul 5 din cartierul Drumul Ta
berei. se vor extinde platourile unor 
piețe, cum sînt cele din jurul maga
zinului BIG Berceni. Berceni Sud 1 
— bd. Metalurgiei, Progresul. Am- 
zei, Obor, Miniș-Titan. va fi recon
struită piața 1 Mai. iar în piața Ilie 
Pintilie se va organiza un bazar. în 
sfîrșit. consemnăm începerea con
strucției unor noi depozite de mare 
capacitate în cadrul întreprinderilor 
de comerț cu ridicata pentru articole 
de textile-încăltăminte. produse me- 
talo-chimice. pentru mobilă, legume 
și fructe etc.

La ora actuală, o bună parte din a- 
ceste obiective nu mai constituie 
simple proiecte : ele se află deja în 
execuție, la realizarea lor contribuind 
nu numai organele de specialitate 
ale Direcției generale comerciale a 
Capitalei, ci și alți factori. între care 
i-am menționa în primul rînd pe 
constructori și proiectanți.

Horea CEAUȘESCU 
Dumitru T1RCOB

mămici"
„Fetele noastre din întreprin

dere, ne spune economista Ma
ria Focșa, responsabila clubu
lui Femlna — „Hărnicia" al În
treprinderii de confecții din 
Vaslui, in timpul liber, au adu
nat cu migală detalii rămase în 
sălile de croit și le-au asam
blat. Astfel au obținut hăinuțe, 
pantalonași s.a.m.d., pe care 
le-am oferit copiilor de la case
le de copii școlari din comunele 
Bogesti și Murgenl. Zilele tre
cute. ne mai spune Maria Focșa, 
muncitoarele au
scrisori semnate de cîteva 
de copii, lată ce 
-Scumpele noastre 
mulțumim pentru 
mite...-".

primit două 
sute 
ei: 
Vă 

tri-

le scriu 
mămici, 
darurile

I 
I

în loc să
vadă filmul

Tînărul Gheorghe Voinea din 
Mlzîi avea intîlnire în fața cine
matografului din localitate. Cum 
prietena lui a venit mai tîrziu 
și cum filmul începuse, perso
nalul cinematografului i-a invi
tat pe amîndoi să aștepte pînă 
la pauză. Iute la mînie. Gh. V. 
s-a repezit la administrator și 
nici una, nici două l-a luat la... 
pumni. Apoi, după ce a făcut in 
fața prietenei pe eroul, s-a 
transformat în iepure și a lua
t-o la sănătoasa. Cînd s-a de
părtat binișor de locul cu pri
cina, eroul s-a oprit să-și mai 
tragă sufletul la un restaurant. 
Ci nd să achite nota de plată, iar 
a luat-o la picior. De data a- 
ceasta a fost prins și liniștit.

(Urmare din pag. I)

mul de familie. (Profesorul 
Liviu Comșa, metodist ia 
casa pionierilor din locali
tate, responsabilul cercu
lui foto, tocmai îl anunțase 
că intenționează să facă 
un film pe 16 mm cu a- 
ceste fotografii). Răsfoim 
și noi viitoarele imagini de 
film, avînd privilegiul co
mentariului „în direct". 
„Aceștia sînt servanții mei, 
cu care am luptat în tran
șeele Mărășeștilor : Luca 
Dumitru locuia pînă de 
curînd la Roznov ; celălalt, 
Gh. Bălașa, tot acolo lo
cuia. în fotografia ăsta e 
comandantul meu. Cu 
dînsul am intrat în foc o- 
dată și am dus întreaga 
campanie. Asta e Elvira. 
Nepoțica. Fiica băiatului 
meu, tehnician dentist la 
București. Fotografia asta 
îl arată pe colonelul regi
mentului. între noi amin- 
doi a explodat obuzul la 
Mărășești. Nu l-am văzut 
decit peste 50 de ani, la 

sărbătoarea care a avut 
loc la mausoleu. Aici e 
Maria, fiica mea, cu ne
poțica. Maria e învăță
toare la Galați. Soțul ei 
— contabil. Dincoace — 
la casa lui Creangă din 
Humulești. Că mergem azi 
peste tot și vedem țara. 
Fotografia asta e făcută în 
comuna alăturată — Piscu. 
Cu încă un veteran de la 
Oituz. Radu Frumușanu, 
uite-1 aici. Ne-am întîlnit 
cu pionierii. Iată și o foto
grafie la mausoleu cu un 
grup de ostași de azi. Din
coace. în același loc. la Mă
rășești, dar cu un grup de 
tineri veniți din Cehoslova
cia...".

Aflasem de la Neculai 
Banea că a luptat și el la 
Mărășești. „Am fost rănit 
la picior. Dar atitia au pie
rit acolo, pentru ființa 
țării...". Unul din fiii lui. 
Dumitru, a participat la 
alungarea fasciștilor. Gene
rațiile se leagă astfel trai
nic între ele, prin inelele 
aceleiași fierbinți aspirații 

de propășire și indepen
dență a patriei, de viață li
beră, pentru a ctitori în li
niște marile noastre bucu
rii. Bucuriile de azi ale lui 
Neculai Banea și ale atîtor 
oameni ca el ? „Copiii. Cu

Stejarii puternici ai acestui pămînt
tot ceea ce fac ei, cu 
tot ceea ce se face pentru 
ei". Copiii ? Dumitru — 
muncitor la Combinatul si
derurgic de la Galați. Cos- 
tică — inspector la Direcția 
muncii și ocrotirii sociale 
tot la Galați. Ca și cele 
două fete, cu rostul lor, de 
asemenea în acest oraș 
Neculai — muncitor și el 
la stația de apă, la combi
nat. „Ieri au avut de turcă 
cu o conductă, dar așa-i 
serviciul...".-

Nu știm dacă învățăceii 
de la cercul foto, condus 
de profesorul Liviu Com
șa, și-au pus în gînd să 
alcătuiască un album cu 
realitățile comunei. Dacă 
nu, le-o sugerăm a o face.

Ar avea din ce alege. Co
muna Independența e total 
electrificată. (Poate se dă 
și de urma vechiului motor 
din comună — pe post de 
piesă de muzeu acum — 
care în 1939 aprindea cîte
va becuri, la primărie și 
postul de jandarmi. Fusese 
un mare eveniment atunci, 
dar evenimentul se redu
sese la cîteva becuri). Ca
sele apoi. Sînt atîtea. noi 
și frumoase, care ar meri
ta să intre in albumul 

realităților socialiste. O ci
fră : numai de la coopera
tivizare și pînă de curind 
se ridicaseră in Independen
ța peste 600 noi case. Me
rită de văzut cum evolu
ează și înfățișarea lor. Sînt 

tot mai rare cele cu „chi- 
ler“. Apoi : se croiesc din 
capul locului 3—4 camere. 
Una destinată televizoru
lui : sint peste 1 350 televi
zoare in comună. Telefoa
ne — 105 Case cu bucătă
rii. Cu cămară. Unii nu 
uită să-și facă cu baie, ca 
alde Tudorel Fotache. Ne
culai Chirilă ori Gh. Si- 
mion. Avînd energie elec
trică la îndemînă, un boiler 
electric si gata. Din acest 
an, al Independenței, ur

mează să se construiască 
și aici primele blocuri de 
locuit, cu etaj. Apoi, la 
rînd. alimentarea cu apă a 
comunei...

Bogată recoltă ar strînge 
fotografii amatori și din 

cooperativa agricolă. Viile 
pe terase pe dealul Văi- 
draga. complexul asociației 
intercooperatiste și de stat 
unde se îngrașă anual zeci 
de mii de porci, fermele 
de creșterea vitelor, a pă
sărilor etc. sînt tot atîtea 
locuri unde muncesc oa
meni harnici ca Dumitru 
Stoica, Niculina Lepădatu, 
Costică Czlovschi. Gigi Co- 
loianu. Și tot atîtea subiec
te pentru album. Iar dacă 
mai adăugăm scena cămi

nului unde vor juca acum, 
în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", 
trei generații de dansatori, 
școlile cu 16 noi săli de 
clasă, la care învață peste 
832 elevi (amintita mo
nografie consemna sec : 
„2 124 suflete. 255 cu știin
ță de carte, 1 869 fără !“), 
asistența sanitară acorda
tă de cei 5 medici și un 
număr deosebit de cadre 
medii sanitare întregim 
firesc tabloul realităților 
de azi din comuna cu nu
mele Independenței.

Spicuim din cîteva ex
temporale pe tema „Ce 
știți despre comuna voas
tră ?“ date la clasa a-IV-a 
B, de învățătorul Nicolae 
Bârsan : „Comuna noastră 
poartă numele Indepen
denței, în amintirea mo
mentului istoric de la 1877“ 
— (Bârsan Ciprian Adrian). 
„Astăzi Independența este 
o comună în plină dezvol
tare ; ea are aproape 5 500 
de locuitori" — (Banea N. 
Dumitru). „Lingă o margi

ne a comunei se află tera
sele cu vii plantate de 
gospodarii ei" — (Rusu 
Georgică). „Noi ne mîn- 
drim cu comuna Indepen
dența pentru că e frumoa
să și are și mai mare vii
tor" — (Moisă Petru).

„Vara, îmi spunea un 
Cooperator tînăr și poate 
un pic romantic, mă sui 
din cînd în cînd în unul 
din cei doi stejari ai Inde
pendenței. Și caut din pri
viri casele noi de pe stră
zile Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, Alexandru loan 
Cuza, Mărăști, Oituz. Mă
rășești. Privirea mea este 
intîmpinată de atitea lu
cruri noi, care se fac aici. 
Dar mal ales de oameni, 
de lucrul lor pentru țară, 
pentru comună, deci pen
tru ei".

Da. „mai ales oamenii"...
Pentru că ei sînt stejarii 

puternici ai acestui pâ- 
mînt cu numele de Româ
nia.

Iile TANASACHE

Cînd te frigi
cu pîine 
caldă

Pe Nicolae Ciută, magazioner 
la secția de panificație din 
Drobeta Turnu-Severin, îl frâ- 
mînta un gînd: cum anume să-și 
creeze un 
După 
de el 
ment 
mele 
avea 
drept _ __ ___
la Repezeală niște avize 
expediție. Și s-a scos 
din pîine.

plus în gestiune, 
ce a găsit o „sită" numai 
știută, a reușit la un mo
dal să treacă prin ea pri- 
500 kg pîine. Și pentru a 
o ...„foaie de plăcintă" 

acoperire legală a întocmit 
false de 

singur

Rubrlcd realizata de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1
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Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C.R.
țiilor de Mașini a tovarășului Gheorghe 
Petrescu ;

numirea în funcția de ministru-secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționale a 
tovarășului Dumitru Bejan ;

numirea în funcția de ministru-secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționale a 
tovarășului Bujor Almășan ;

numirea în funcția de ministru-secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare a tovarășului Petre Blajo- 
vici ;

numirea în funcția de ministru-secretar 
de stat la Ministerul Industriei Chimice a 
tovarășului Dumitru Alecu ;

numirea tovarășului Gheorghe Bobocea 
în funcția de procuror general al Republi
cii Socialiste România ;

numirea tovarășului Grigoraș Justin în 
funcția de președinte al Tribunalului Su
prem al Republicii Socialiste România ;

numirea tovarășului Gheorghe Costea 
în funcția de inspector general de stat 
pentru controlul calității produselor.

8. Comitetul Politic Executiv a recoman
dat să fie aleși ca prim-secretari ai comi
tetelor județene de partid și președinți ai 
comitetelor executive ale consiliilor popu
lare tovarășii : Constantin Matei — Argeș, 
Gheorghe Blaj — Bihor, Nicolae Bușui — 
Caraș-Severin, Florea Ristache — Dîmbo
vița, Petre Preoteasa — Dolj, Nicolae 
Constantin — Galați, Ion Negrea — 
Gorj, llie Rădulescu — Hunedoara, 
Gheorghe Pop — Maramureș, Ion Petre 
— Tulcea.

9. Comitetul Politic Executiv a hotărît

Producție suplimentară prin creșterea productivității muncii

(Urmare din pag. I)

Colegiului Central de Partid, măsură care 
urmează să fie supusă aprobării primei 
Plenare a C.C. al P.C.R., și recomandarea 
sa în funcția de vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității Socia
liste.

5. A fost hotărîtă eliberarea tovarășului 
Petre Lupu din funcția de ministru al 
muncii și recomandarea sa în funcția de 
președinte al Colegiului Central de Partid, 
urmînd ca această măsură să fie supusă 
aprobării primei Plenare a C.C. al P.C.R.

6. în vederea întăririi conducerii unor 
importante ramuri și compartimente ale 
economiei naționale și vieții sociale, Co
mitetul Politic Executiv a hotărît următoa
rele numiri de miniștri :

tovarășul Trandafir Cocîrlă a fost nu
mit ministrul energiei electrice ;

tovarășul Constantin Băbălău a fost nu
mit ministru al minelor, petrolului și geo
logiei ;

tovarășul Constantin Stătescu a fost 
numit ministru al justiției.

S-a hotărît, de asemenea, ca președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., tova
rășul Gheorghe Pană, să îndeplinească și 
funcția de ministru al muncii.

7. Comitetul Politic Executiv a mai sta
bilit, de asemenea :

numirea tovarășului loachim Moga în 
funcția de prim-vicepreședinte al Consi
liului Organizării Economico-Sociale și 
membru al guvernului ;

numirea în funcția de ministru-secretar 
de stat la Ministerul Industriei Construc

Modernul, frumosul șl hârnicia și-au dat întîlnire la întreprinderea „Integrata de in și cînepâ" din Negrești-Oaș

Cum sînt pregătite tractoarele pentru 
campania agricolă de primăvară ?
ÎN JUDEȚELE GALAȚI Șl OLT: Unități cu rezultate bune, 

altele unde lipsesc piesele de schimb, dar mai ales spiritul de organizară

!n cel de-al doilea an al cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice din 
Buzău va realiza o producție 
marfă cu 31 la sută mai mare 
față de anul precedent. Sporul 
de producție va fi obținut prin 
extinderea actualelor capacități 
și in mod deosebit datorită creș
terii productivității muncii. La 
sfîrșitul celor două decade din 
luna ianuarie, unitatea a depă
șit cu 1,2 la sută nivelul plani
ficat al producției marfă.

După cum am fost informați, 
la această întreprindere se a- 
cordă o atenție deosebită apli
cării in producție a cercetării 
științifice. Ca urmare, numai în 
cursul anului recent încheiat 
s-au realizat 25 produse noi pen
tru diferite ramuri ale economi
ei naționale. Pe baza unul 
studiu elaborat la ICECHIM- 
București privind granularea in
dustrială a unor compuși chimici 
de polimerizare a început fa
bricarea unor granule, realizîn- 
du-se în acest scop, prin autou- 
tilare, întregul echipament ne
cesar. Primele „șarje" au fost 
trimise la începutul anului 1976, 
la întreprinderea „Electrecord". 
Testările efectuate de atunci au 
confirmat calitățile înalte ale 
granulelor, astfel că Întregul ne

„Metalul, ca aurul si fie socotit și 
cheltuit !...“

Cu aceste cuvinte se încheia unul 
din numerele programului brigăzii 
artistice de la întreprinderea „1 
Mai" din Ploiești, program prezentat 
în cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României". Era un îndemn la 
economisirea metalului adresat oa
menilor uzinei. Anul trecut eforturile 
constructorilor de utilaj petrolier au 
avut drept urmare o economie de 
metal de 770 tone. Mai mult ca în 

’ ceilalți ani, dar prea puțin pentru 
sarcinile și ambițiile acestui an. 
La comitetul de partid am stat 
de vorbă cu inginerul proiectant 
Nicolae Tomulescu, șeful unui co
lectiv care zi de zi, timp de mai 
multe luni, a studiat citeva mii de 
repere componente ale instalațiilor 
de foraj. Deopotrivă, din punct de 
vedere constructiv și tehnologic, pen
tru a găsi rezervele de economisire 
a metalului.

— Și, acum, cînd ați încheiat pri
ma etapă, cu ce s-au soldat cău
tările 1

— Am reușit să asigurăm instala
țiilor de foraj (16 tipuri). prin 
schimbări de soluții constructive, un 
grad mai înalt de tehnicitate și func
ționalitate, dar și o reducere a con
sumului specific de metal cu 1112 
tone. Bunăoară, la instalația F 320— 
3 DH ș-au găsit subansamble cu ga
barite depășite, care prin reproiec- 
tare sînt mai ușoare cu aproape 7 
tone. Același lucru — și la agregatul 
de cimentare ACF-700-B, care a... 
slăbit cu aproape o jumătate de 
tonă, la agregatul AC-500, care este 
mai suplu cil 380 de kilograme. Ob
servați că am început să vorbesc de 
kilograme. Pe repere însă nu ne-au 
fost indiferente nici chiar zecile de 
grame. De fapt, din grame am ajuns 
la tone.

Am văzut pe masa interlocutorului 
fișele — un fel de „biografii" ale 
schimbărilor constructive succesive 
suferite de subansamble. Această 
strictă evidență de proiectare incor
porează multă muncă, dar este ex
trem de folositoare în urmărirea con
ceptului creativ al produsului. Am 
aflat că, la ora actuală, întreaga pro
ducție a întreprinderii — comparată 
cu anul 1971 — este reînnoită. Și cu 
toate astea se caută mereu noi posi
bilități de economisire a metalului.

cesar de materie primă pentru 
discuri — care înainte se im
porta — este acum furnizat de

întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău. 
(Mihai Bâzu).

în imagine : Un aspect de 
muncă din întreprindere. Foto: 
E. Dichiseanu.

— Studiile noastre, în cadrul ac
țiunii de economisire a metalului, 
ne-a spus inginerul Mihai Mateescu, 
șeful serviciului organizarea produc
ției și a muncii, se vor adinei in 
continuare. Vom acționa mai perse
verent în direcția tehnologiilor de 
fabricație.

— Care sînt rezultatele eforturilor 
de pină acum, în acest sector ?

— Ele se concretizează în aproa
pe 2000 tone metal economisit. Este 

Din experiența constructorilor de ntilaj petrolier

FDRÎND ADINC1 IN PROPRIILE REZERVE 
DESCOPERI „FILONUL ECONOMIILOR" 

Căutări rodnice, eforturi susținute în acțiunea de utilizare rațională 
a metalului la întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești

o cifră care arată că s-a lucrat cu 
pasiune și interes. Cei peste 300 de 
ingineri, specialiști, maiștri, care se 
ocupă de tehnologiile de fabricație 
utilizate în întreprindere, nu și-au 
spus încă ultimul cuvînt. Din ana
liza întreprinsă recent de biroul 
consiliului oamenilor muncii a reie
șit că se mai lucrează încă după 
tehnologii perimate la realizarea 
pompelor de noroi, la agregatele de 
cimentare, la trolii. Tocmai acest 
fapt a determinat comitetul de partid 
să dezbată această problemă într-o 
adunare, cu prilejul căreia s-au con
cretizat citeva acțiuni ce merită re
levate. în primul rînd. la propu
nerea comuniștilor din comparti
mentul de concepție, s-a stabilit un 
program suplimentar propriu de 
cercetare (deci o activitate în afara 
sarcinilor de producție) care cuprinde 
73 teme de studiu. Deși a trecut puțin 
timp, primele rezultate s-au și înre
gistrat : inginerii Sebastian Rîmnicea- 

nu, Gil Herescu și Costică Bardaș, de 
pildă, au pus la punct o nouă varian
tă tehnologică de realizare a angre
najelor pentru coroanele dințate ale 
pompelor de noroi. Urmează ca pro
cedeul. care aduce după sine o im
portantă economie de metal, să fie 
aplicat.

Tot în dorința de a atrage în
treaga masă de muncitori, maiștri 
și ingineri la acțiunea de economisire 
a metalului, în secțiile prelucră

toare s-au difuzat, prin responsabi
lii de grupă sindicală, sute de fișe 
prin care, mai ales oamenii de la 
mașini, erau invitați să facă propu
neri. „Au început să ne sosească 
înapoi completate fișele — ne-a in
format președintele comitetului sin
dicatului. Săptăminal le înmînăm ce
lor în drept să le judece și să ia 
măsuri operative".

Ne-am aruncat și noi ochii pe 
citeva formulare. Iată, bunăoară, 
strungarul Marcu Iunian de la „Me
canică I" propunea revizuirea de
bitării metalului pentru pompa 1 258. 
Observase că rămîn capete la prelu
crare de 10—15 cm. Alți muncitori 
de la „Mecanică II" sau „Mecanică 
V" au făcut propuneri utile pentru 
schimbarea profilelor de laminate, 
stabilirea unor sisteme de gospodă
rire mai bună, a sculelor și dispozi
tivelor, în scopul lichidării risipei. 
„Acest sprijin de masă ne este de 
un real folos nouă celor de la con-

eliberarea tovarășilor : Nicolae Mănescu 
— din funcția de ministru al energiei elec
trice, Bujor Almășan — din funcția de 
ministru al minelor, petrolului și geolo
giei, Emil Nicolcioiu — din funcția de mi
nistru al justiției, Nicolae lonescu — din 
funcția de ministru-secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Constantin Stă
tescu — din funcția de președinte al Tri
bunalului Suprem, Filimon Ârdeleanu — 
din funcția de procuror general al Repu
blicii Socialiste România.

10. Comitetul Politic Executiv a hotărît 
ca, în cursul acestei săptămîni, Secretaria
tul C.C. al P.C.R. și guvernul să asigure 
completarea, prin numirea unor cadre co
respunzătoare, a tuturor posturilor va
cante de conducere la secțiile C.C. al 
P.C.R., la ministere, la județe, precum și 
Ia celelalte organe de partid și de stat 
locale, astfel încît să se asigure desfășu
rarea în cele mai bune condiții a întregii 
activități de partid și de stat din patria 
noastră.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că toate aceste masuri vor 
duce la întărirea și mai puternică a spiri
tului de partid și a răspunderii comuniste 
în munca de conducere atît pe linie de 
partid, cît și pe linie de stat, la creșterea 
rolului conducător al partidului în toate 
sectoarele de activitate, la dobîndirea 
unor victorii și mai mari în realizarea Pro
gramului partidului nostru de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre corfiunism.

cepție — aprecia ing. Tomulescu. Ex
periența oamenilor de la mașină se 
cere însă mai bine valorificată".

— Și cum vedeți înfăptuit acest 
deziderat ?

— Printr-o legătură și mai strînsă 
a eșalonului de proiectare și cerce
tare, de tehnologie cu secțiile prelu
crătoare.

Această consultare cu muncitorii 
și maiștrii din sectoarele prelucră
toare devine tot mai intensă. Am aflat 

de la secretarul comitetului de 
partid, Toma Oprea, că pină acum 
au avut loc întîlniri de lucru intre 
tehnologi și oamenii de la sectoarele 
calde pentru rezolvarea unor pro
bleme privind fabricarea arborelui 
cotit de la pompele de noroi. S-au 
ținut nu mai puțin de patru intîl- 
niri succesive cu muncitori, maiștri, 
reglori din secțiile prelucrătoare pen
tru o consultare în ce privește 
modificările la instalația de foraj 
F 320—3 DH. „Aceste schimburi di
recte de păreri — aprecia secreta
rul de partid sînt o formă bună 
de atragere a întregii mase de oa
meni la îndeplinirea sarcinii de re
ducere a consumului de metal". 
Acest ciștig pentru producție il re
marca și ing. Dan Voiculescu, șeful 
turnătoriei de fontă, care spunea că, 
prin discuții succesive cu tehnologii 
la fața locului, s-a ajuns la soluțiile 
bune de astăzi, de a se folosi la ob
ținerea fontei nodulare 50 la sută

Mecanizatorii și mecanicii de ate
lier din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Galați con
tinuă intens revizuirea și repararea 
tractoarelor, mașinilor și utilajelor 
necesare în campania agricolă de pri
măvară. Pină în prezent au fost re
parate 60 la sută din tractoare, 80 
la sută din mașinile pentru combate
rea dăunătorilor, toate grapele 
cu discuri, 82 la sută din semănă- 
torile pentru plante prășitoare, 76 la 
șută din mașinile pentru administrat 
îngrășăminte organice ș.a. Trebuie a- 
rătat că, față de termenele prevăzute 
în grafice, există o anumită rămî- 
nere în urmă. îndeosebi la repararea 
tractoarelor. Care sînt cauzele? „Pre
lungirea campaniei agricole din toam
na anului trecut a determinat înce
perea reparațiilor cu o oarecare în- 
tîrziere — ne-a spus tovarășul Mu- 
reșel Popa, directorul trustului ju
dețean S.M.A. Chiar și acum, o parte 
din mecanizatori lucrează la execu
tarea arăturilor. Totodată, fără să fa
cem din aceasta o scuză, lipsa unor 
piese de schimb ne creează multe 
necazuri. Sîntem hotărîți insă să fa
cem totul pentru a termina repara
țiile la termenul stabilit".

In majoritatea stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii din județul 
Galați există o bună experiență în 
ce privește organizarea reparațiilor. 
Așa sînt cele din Bujoru, Cudalbi, 
Hanu Conachi, Cuca, unde se mun
cește organizat, cu spor, folosindu-se 
din plin fiecare oră din program. 
La S.M.A. Șendreni, de pildă, s-a 
încheiat repararea grapelor cu 
discuri și a celor reglabile, a semă
nătorilor pentru plante prășitoare și 
păioase, a cultivatoarelor, plugurilor, 
mașinilor fitosanitare și de admi
nistrat îngrășăminte chimice. De a- 
semenea. se cuvine remarcată cali
tatea bună a reparațiilor, grija pen
tru conservarea mașinilor pe timpul 
sezonului rece. Rezultatele bune ob
ținute la S.M.A. Șendreni la revi
zuirea și repararea tractoarelor se 
datoresc bunei organizări a muncii 
în atelierul stațiunii. „Prin concen
trarea reparațiilor am reușit să uti
lizăm cu eficiență sporită baza ma
terială pe care o avem, să folosim 
mai bine timpul, să îmbunătățim ca
litatea lucrărilor — ne-a precizat 
tovarășul Alexandru Ripă, directorul 
stațiunii. Experiența ne-a arătat că 
atunci cînd reparațiile se efectuează 
separat, în fiecare secție de meca
nizare, nu se poate asigura o anumită 
specializare a oamenilor, lucrările 
durează mai mult și, de regulă, di
feră din punct de vedere al calității. 
Concentrînd utilajele, am putut for
ma echipe specializate care repară 
diferite subansamble ale tractoarelor 
și mașinilor agricole, recondiționează 
unele piese de schimb etc. Totodată, 
în rîndul mecanizatorilor se dezvol
tă spiritul de echipă, de întrajuto
rare".

Tot în scopul grăbirii lucrărilor, la
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șpan de oțel, în Ioc de fontă nouă 
(șpanul se dădea pină acum la între
prinderea de colectare a metalului). 
Așadar, prin această soluție se eco
nomisesc anul acesta circa 200 tone 
fontă nouă ; 8 tone au și fost înregis
trate ca realizări pe panoul întrecerii. 
Șeful oțelăriei, ing. Dumitru Ghioca, 
aprecia și el că, mai ales la arborii 
de pompe de noroi mari, unele solu
ții de reducere a rebutului au fost 
puse la punct in urma „dialogului" 
cu oamenii de la concepție. „Noi 
am și obținut primele economii de 
10 tone oțel la piesele turnate pină 
acum. Dar ce ne bucură este faptul 
că ae la prelucrare nu ne-a venit 
nici un fel de reclamații la produ
sele turnate de noi".

Iată(-ne și la compartimentul de 
cercetare al I.P.C.U.P.1 București, 
aflat în incinta marii unități. Ingine
rul Ștefan Diaconescu ne-a de
monstrat cît de preocupați sînt ei, 
oamenii institutului, de reducerea 
consumului de metal. Ne-a vorbit 
despre citeva obiective aflate pe 
agenda de lucru : studii de tipizare a 
unor repere și produse, despre o 
structură-cadru a sortimentelor de 
materiale laminate și țevi-profile, 
care va determina o îmbunătățire a 
aprovizionării și va reprezenta o ba
rieră in calea derogărilor generatoa
re de risipă. „împreună cu spe
cialiștii întreprinderii căutăm și 
noi soluții pentru înlocuitori ai 
metalului și ai altor materi
ale deficitare, la anumite piese, 
ambalaje ș.a. Sigur, într-o ramură 
unde ai de-a face cu fabricate gi
gant, căutările sînt mai dificile. To
tuși, noi am găsit unele posibilități 
de utilizare a maselor plastice la 
pistoanele pompelor de noroi, la 
unele supape sau elemente de etan- 
șare".

....Metalul, ca aurul să fie socotit 
și cheltuit 1“ — această deviză su
gerată de brigada artistică se face 
simțită tot mai pregnant în colectivul 
de muncă de la întreprinderea „1 Mai" 
— și aceasta, prin ceea ce ei reali
zează, prin căutările unor noi și noi 
rezerve, prin închiderea diferitelor 
robinete ale risipei. Adevărată exi
gență gospodărească de proprietar și 
producător.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii" 

stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii Vameși, Tecuci, Nicorești, 
Gudalbi, Hanu Conachi s-au înfiin
țat și funcționează mai multe cen
tre specializate în executarea repa
rațiilor capitale la tractoare și unele 
mașini agricole. în felul acesta s-a 
realizat o îmbunătățire substanțială a 
calității lucrărilor, a sporit produc
tivitatea muncii, au fost reduse 
cheltuielile. De asemenea, au fost or
ganizate centre pentru recondițio- 
narea unor subansamble și piese de 
schimb.

Sînt tot atîtea exemple care de
monstrează că lucrările de reparații 
pot fi organizate mai bine, că rămî- 
nerile în urmă pot fi recuperate. De 
ce atunci la stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii Bălăbănești, 
Ivești, Movileni, Drăgușeni rea
lizările sînt cu mult sub cele 
din grafice ? Pentru că, în une
le ateliere munca este slab or
ganizată. O altă problemă care tre
buie urgent rezolvată se referă la 
asigurarea unor piese de schimb de
ficitare. Trustul județean S.M.A. a 
întocmit o listă cu reperele care lip
sesc : arbori și blocuri motor, chiu- 
lase, mai multe tipuri de pinioane, 
supape și pompe de alimentare pen
tru pompele de injecție, arbori pen
tru cutia de viteze, rulmenți ș.a. Si
tuația nu s-a creat în ultimele zile, 
ci durează de multă vreme. „încă 
de la începutul perioadei de repara
ții, piesele de schimb ne-au dat de 
furcă, ne-a spus tovarășul Iuliu Vlah, 
șeful centrului de reparații Șendreni. 
Noi reparăm motoare de tractoare de 
la 11 stațiuni. Prin urmare, lipsa pie
selor de schimb afectează un număr 
ihare de unități'. în luna ianuarie am 
primit numai trei arbori motor. Am 
fost puși chiar in situația să oprim 
lucrările pe fluxul tehnologic. Prin 
recondiționări putem asigura unele 
din piesele necesare, dar nu toate".

în mai puțin de o lună, stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Galați urmează să repare 
peste 1 400 de tractoare. Cu forțele 
și baza materială existente, lucrările 
pot fi încheiate la termenul stabilit. 
Pentru aceasta se impun însă o te
meinică organizare a muncii, îndeo
sebi în unitățile rămase in urmă, a- 
sigurarea unor piese de schimb, ast
fel încît, pretutindeni, graficele de 
reparații să fie riguros respectate. 
(Ion Teodor).

In multe stațiuni pentru mecaniza

-- CONTRASTE —
„Slăbesc" costurile, „se îngrașă" economiile

Colectivul întreprin
derii de construcții 
speciale industriale și 
montaj, care realizea
ză în București un 
mare volum de inves
tiții industriale, îm
preună cu proiectanții 
și beneficiarii obiecti
velor aflate în execu
ție, acționează ferm 
pentru reducerea cos
turilor și consumurilor 
de materiale. Efectele? 
La întreprinderea de 
mașini grele, unde se 
dezvoltă numeroase 
capacități, prin folo

Este momentul cînd 
in unitățile agricole se 
fac intense pregătiri 
pentru lucrările de 
primăvară. Acum se 
procură semințele, în- 
grășămintele chimice, 
erbicidele, se repară 
mașinile și utilajele a- 
gricole. „Am primit și 
noi o adresă de la di
recția agricolă — ne 
spunea tovarășul Ion 
Josu, președintele co
operativei agricole To- 
polovățu Mare, jude
țul Timiș — să mergem 
la baza județeană de 
aprovizionare tehnico- 
materială a agricultu
rii pentru a ridica er
bicidele ce ne-au fost 
repartizate, pentru soia 
și porumb. Foarte 
bine, ne-am spus și

Producție de varză — făcută varză
Mare bucurie pe ne

cuvântătoarele — bovi
ne și ovine — din sec
torul zootehnic al 
cooperativei agricole 
Văleni-Podgoria. jude
țul Argeș. De anul 
nou au avut un me
niu cum nu se poate 
mai ales : nici mai 
mult, nici mai puțin 
decît varză albă, toca
tă ca pentru salată. 
Cadoul neprevăzut a 
picat de la C.L.F. Ar
geș. Cum ? — veți în
treba. Cooperatorii din 
Văleni-Podgoria au 

sirea mai eficientă a 
spațiilor existente și 
aplicarea altor măsuri, 
costul lucrărilor de 
construcții-montaj a 
fost redus, față de 
proiectele inițiale, cu 
circa 270 milioane lei. 
Cu peste 30 la sută a 
fost micșorat volumul 
unor astfel de lucrări 
și la întreprinderea 
„Vulcan", precum și la 
alte obiective. Dar ei, 
constructorii, proiec- 
tanții și beneficiarii nu 
s-au oprit aici. Au 
fost elaborate sau se

am trimis un camion, 
înainte insă am in
struit magazinerul nos
tru să nu preia nici 
un erbicid, dacă bi
doanele cu erbicide 
sînt depozitate în 
curtea bazei". Și ca
mionul s-a întors pre
cum plecase, gol, fără 
erbicide. Ce se întîm- 
plase ? Toate bidoane
le erau ținute în 
curtea bazei, sub ce
rul liber, iar magazi
nerul cooperativei a 
respectat indicațiile 
președintelui. De ce ? 
Simplu. Erbicidele pen
tru soia și porumb, ca 
în general toate erbi
cidele. trebuie depozi
tate în spații închise, 
la o temperatură de 
cel puțin pînă la zero

pus în vara anului 
trecut 15 ha cu varză 
în cultură dublă. Și, 
cum e firesc, au în
cheiat contract cu 
C.L.F. Argeș pentru a 
valorifica integral pro
ducția. Și au realizat 
peste 30 tone de var
ză la hectar. în total, 
circa 450 tone. Numai 
că toamna, C.L.F.-ul 
nu s-a mai prezentat 
să ridice varza. Moti
vul ? Cică s-a făcut 
prea multă varză în 
județ. De ce nu au 
preluat-o pentru a fi

rea agriculturii din județul Olt, prin
tre care Vlaici, Vîlcele, Găneasa, 
Stoenești, Văleni și altele, reparațiile 
sint aproape încheiate. De remarcat 
este faptul că s-a organizat și recep
ția utilajelor revizuite, astfel încît a- 
cestea sînt gata de a intra in brazdă. 
Cu toate acestea, o analiză atentă a 
stadiului reparațiilor relevă rămîneri 
în urmă la o serie de mașini agri
cole. Astfel, la 31 decembrie 1976 tre
buia încheiată revizia tehnică la gra
pele cu discuri, cultivatoare, semănă
tori pentru prășitoare, mașini fitosa
nitare și mașini pentru administrat 
amendamente calcaroase. Pină acum 
însă, în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Olt s-au în
cheiat reparațiile numai la grapele cu 
discuri, în timp ce la celelalte utilaje 
nivelul realizărilor este cuprins între 
65 și 95 la sută.

La trustul județean al S.M.A. se 
afirmă că această rămînere în urmă 
se datorește defecțiunilor în organi
zarea muncii constatate în unele sec
ții de mecanizare și S.M.A.. precum 
și lipsei unor piese de schimb. în u- 
nele stațiuni, în loc ca repararea unor 
utilaje — tractoare, semănători etc. — 
să se facă centralizat, în ateliere spe
cializate, s-a lăsat la secții, unde nu 
sînt condiții dintre cele mai bune. 
Așa s-a procedat în unitățile Bucini- 
șu, Potcoava, Recea și altele, unde 
stadiul reparațiilor este întîrziat. în 
ce privește piesele de schimb, după 
cum ne spunea ing. Mircea Saftencu, 
director tehnic la trustul S.M.A., de 
la 15 decembrie 1976 la 24 ianuarie 
a.c.. magazia bazei județene de apro
vizionare cu, piese de schimb pentru 
mașini agricole nu a funcționat pen
tru că gestionarul... a fost avansat. 
„La data de 15 ianuarie am făcut o 
analiză aprofundată a stadiului repa
rațiilor, solicitînd cu insistență o mai 
bună aprovizionare cu piese de 
schimb" — a precizat directorul teh
nic. Cum a evoluat aprovizionarea ? 
După 10 zile se constată că la trac
toare, din 32 repere au fost asigurate 
numai 11, la remorci, din 12 — nici 
unul, la rulmenți, din 14 — doar 4 etc. 
Se impune, pe de o parte, o preocu
pare mai stăruitoare din partea con
ducerilor S.M.A. pentru organizarea 
muncii, iar, pe de alUi parte, o mai 
judicioasă aprovizionare cu piese de 
schimb, astfel incit reparațiile să se 
încheie cît mai repede cu putință. 
(Emilian Rouă).

află în curs de reali
zare astfel de proiec
te suple și mai iefti
ne pentru hala de 
montaj greu-vopsitorie 
de la întreprinderea 
„23 August", pentru 
dezvoltările de la „Vul
can", „Laromet" și alte 
obiective, pe seama 
noilor soluții adoptate 
preconizindu-se im
portante reduceri ale 
costurilor lucrărilor de 
construcții-montaj și 
însemnate economii de 
materiale.

grade. Ținute la tem
peraturi de sub zero 
grade, erbicidele iși 
pierd eficacitatea. Or, 
la începutul săptămî- 
nii trecute s-au înre
gistrat temperaturi de 
pînă la minus 15 gra
de. Iată de ce nu au 
vrut să ridice coope
ratorii din Topolo- 
vățu Mare erbicidele. 
întrebarea este : cei 
de la baza de aprovi
zionare nu citesc no
tițele tehnice lipite pe 
bidoane, în care se ex
plică condițiile de 
păstrare ? Ar trebui 
s-o facă. Altfel erbi
cidele din curte au tot 
atîta efect asupra bu
ruienilor, cît are o... 
sapă fără coadă.

murată pentru timpul 
iernii ? După cum am 
aflat, cealaltă unitate 
de valorificare a legu
melor AGROCOOP, 
față de 150 tone var
ză murată a realizat 
numai 1,5 tone. De 
varză ar fi fost ne
voie. Numai că a fost 
lăsată în cimp. Acum, 
din cauza înghețului, 
nici la vaci nu mai 
poate fi dată. Cine 
răspunde — cu bani 
din propriul buzunar 
— de aceste acte de 
risipă ?
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In climatul fertil al Festivalului
național „Cîntarea României11 C. GRIGORESCU POLITICAEDITURA

„Populație și economie

■ . ■

ilfov : Noi formații în 
competiția muncii și artei

Comisia pentru munca politică și 
cultural-educativă de masă a Consi
liului județean al sindicatelor Ilfov, 
actionînd sub îndrumarea directă a 
comitetului județean pentru cultură 
și artă, a reușit să obțină în cadrul 
amplelor manifestări politico-educati
ve și cultural-artistice, de interpre
tare și de creație, ale Festivalului 
național „Cîntarea României*1, rezul
tate stimulatoare. Formațiile de tea
tru, montaje literar-muzicale, brigăzi 
artistice, dans cu temă au crescut, în 
comparație cu perioada premergătoa
re festivalului, cu peste 60. Marea 
majoritate a unităților socialiste din 
județ — Șantierul naval și Filatura 
din Oltenița, țesătoria „Dunărea", Fa
brica de zahăr și întreprinderea de 
industrie locală din Giurgiu, cea de 
ferite din Urziceni, Fabrica de vată 
Buftea, I.T.A. București, I.R.E.B. și 
altele — avînd, la ora actuală, cîte 
două pînă la cinci formații artistice. 
Odată cu creșterea numerică a for
mațiilor a sporit și exigența pentru 
conținutul și realizarea artistică a 
spectacolelor. Teme majore, cu un 
conținut bogat în idei și fapte, des
prinse din înseși frămîntările vieții și 
ale construcției socialiste, străbat as
tăzi cu mai multă pregnantă fiecare 
manifestare artistică, indiferent de 
amploarea ei.

Acționind în cadrul unui program 
comun, urmărit cu exigență de Comi
tetul județean Ilfov al P.C.R., comi
sia pentru munca politică și cultural- 
educativă de masă a consiliului ju

dețean al sindicatelor a căutat să-șl 
extindă aria preocupărilor și in uni
tățile de stat ale agriculturii socia
liste. Brigăzile artistice de la I.A.S. 
„30 Decembrie" și I.A.S. Mînăstirea 
și-au ciștigat prestigiu prin progra
mele interesante, vii, educative pe 
care le prezintă cu destulă regulari
tate. Formația de teatru, brigada ar
tistică de agitație a S.M.A. Gîrbovi, 
unitate fruntașă pe țară, ca și cele de 
la S.M.A. Budești, Buciumeni și.Călu- 
găreni, deși aflate mai la începutul 
activității, se înscriu pe același drum 
de preocupări și fapte. Ele vor con
stitui, indiscutabil, un exemplu crea
tor și stimulativ pentru alte unități 
similare.

Manifestarea — Intrată în tradiția 
județului Ilfov — ca in ultima du
minică a lunii februarie mecanizato
rii fruntași al județului să fie sărbă
toriți într-un cadru festiv va căpăta, 
anul acesta, noi dimensiuni cultural- 
artistice. „Sărbătoarea mecanizatori
lor" va fi, așadar, încă un moment de 
referință pentru munca asiduă ce se 
desfășoară .în județul Ilfov, pentru ca 
prima ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României" să Însemne un 
real progres pentru mișcarea artisti
că de amatori, porți larg deschise 
spre munca politico-educativă de 
masă.

Koachim JVGANARU
Consiliul județean al sindicatelor 
Ilfov

în vizită la Muzeul militar central din Capitală

buzău : Masivă participare 
la fazele de masă

sibiu: O cronică artistică dedicată
Centenarului

Academia „Ștefan Gheor
ghiu", colectiv de autori 
coordonat de Cornel Burti
că : Tipologia economiilor 
naționale (colecția „Econo
mia mondială").

Emilian Dobrescu : Opti
mul economiei socialiste.

Paraschiva Câncea. Mișcarea 
pentru emanciparea 
în România.

Alexandru Antonlu: 
din cenușă.

Ion Diaconu, Ștefan 
sescu: Noi reguli de desfă
șurare a negocierilor mul
tilaterale internaționale — 
documentar (colecția „Pro
bleme internaționale").

Anchetă internațională. Ca
rol Roman: Singur în fața 
performanței ?

torul examinează pro
blemele care rezultă 
din „intersectarea" 
populației, ca sistem, 
cu agricultura și ali
mentația, cu resursele 
de energie și minera
le și. în final, cu sis
temul teritorial al re
partizării forțelor de 
producție. Concluziile, 
de certă valoare teore
tică. generalizează ex
periența țării noastre, 
a politicii partidului 

a 
viață 
dez-

populația, fenomenele 
demografice sînt de
terminate de condițiile 
economice și sociale și 
de aceea politica de
mografică trebuie să 
țină seama de priori
tatea acestor factori.

In acest cadru teo
retic general, se exa
minează raportul din
tre numărul populației 
și productivitatea mun
cii sociale, 
mul de 
populației 
venitului 
locuitor, 
respunde 
blei ipostaze 
lației — ca 
toare (forța 
că) și 
(populația totală). Se 
Impune 
această 
raportul dintre inves
tițiile demografice șl 
venitul național, ilus
trat cu o serie de cal
cule și considerații cu 
care autorul îmbogă
țește literatura de spe
cialitate.

Partea centrală a lu
crării este consacrată 
analizei relației dintre 
populație și economie 
în condițiile concrete 
ale țării noastre, stă
ruind îndeosebi asupra 
schimbărilor structura
le in economie și 
populație, tendință a- 
tit de caracteristică 
ultimelor decenii. Două 
concluzii 
formulează 
necesitatea 
populației 
rea 
tive și 
forței de 
cesitatea 
sporului 
muncă cu posibilitățile 
eliberării forței de 
muncă din agricultură.

Adîncind studiul, au-

Interesul manifestat 
de economiștii din 
tara noastră pentru 
problema raportului 
dintre populație și e- 
conomie, dintre varia
bilele demografice și 
cele social-economice 
este pe deplin justifi
cat. în ciuda aparen
tei simplități a bino
mului „populație-eco- 
nomie", mecanismul a- 
cestei interrelații este 
încă insuficient cunos
cut. Dacă influenta 
creșterii economice a- 
supra populației, prin 
intermediul componen
telor mișcării naturale 
— al natalității și al 
mortalității — ca și al 
populației active este 
relativ bine pusă în 
evidență, în schimb 
impactul creșterii de
mografice asupra creș
terii economiee este 
mai puțin cunoscut. 
Asupra acestui ul
tim aspect își con
sacră investigația lu
crarea „Populație și 
economie", 
recent în 
Academiei 
Socialiste 
sub semnătura 
Constantin Grigorescu.

Autorul lucrării por
nește în analiza pe 
care o întreprinde de 
la cîteva teze teoretice 
esențiale cum ar fi : 
populația este princi
pala forță de produc
ție a societății ; bună
starea populației, ca 
țel suprem al dezvoltă
rii; problemele popu
lației se pun diferit de 
la o tară la alta, de la o 
etapă istorică la alta, 
dar. în esență, rezol
varea lor poate fi asi
gurată numai ca ur
mare a dezvdltării pu
ternice a producției 
materiale și. în sfirșit.

între rit- 
creștere a 
și evoluția 
național pe 
ceea ce co
de fapt du- 

a popu- 
producă- 
de mun- 

consumatoare
atenției din 
problematică

femeii
Floare
Năstă-

nostru ca urmare 
traducerii în 
a strategiilor 
voltării economice și 
a acțiunii de ridica
re a bunăstării popu
lației. oferind cîteva 
repere utile pentru 
optimizarea relației 
dintre creșterea econo
mică și cea demogra
fică.

O viitoare ediția 
lucrării ar putea 

extindă analiza 
asupra problemei 

„stocului de învăță- 
mînt" al populației ac
tive, care se afirmă 
tot mai mult ca factor 
hotăritor al creșterii 
economice. De aseme- • 
nea. unele procedee 
ale demografiei poten
țiale, ca și modelele 
populației stabile, me
todele de simulare ar 
putea reliefa mai bine 
efectul schimbărilor 
structurii pe vîrste a 
populației.

Cartea lui C, Grigo
rescu se adaugă lite
raturii noastre social- 
economice ca o valo
roasă contribuție, in- 
vitînd la reflecții și 
stimulînd noi preocu
pări în legătură cu a- 
ceastă problemă com
plexă, de mare actua
litate.
Vladimir TREBIC1

a 
să
Ș>

„Proverbe 
și cugetări 

latine"
Lucrarea „Proverbe și cugetări 

latine", publicată la editura „Al- 
batros", lasă impresia unei teme
rare călătorii în lumea eternului 
uman. Impresia vine din specifi
cul cărții, care depășește rigorile 
obișnuite ale unui dicționar de 
maxime și citate celebre. Pre
fața, semnată de unul dintre autori 
— Maria Marinescu-Himu — oferă 
Cititorului o istorie prescurtată a 
spiritualității latine ca și a princi
palelor etape din cultura europea
nă, care au asimilat și fixat pentru 
totdeauna tradiția acestei spiritua
lități.

Accentul se pune pe actualitatea 
acesteia, pe necesitatea 
terii ei, „Perpetuarea 
proverbe, dictoane și 
pină-n zilele noastre și 
lor masivă se datorează 
că limba latină se bucură 
legiul unic de a nu fi Încetat nici- 
cînd de a se scrie și vorbi. Și aici 
trebuie arătat că adepții limbii lati
ne ca limbă rostită sînt astăzi din 
ce în ce mai numeroși pe toate me
ridianele, iar România se 
mindri cu convocarea și 
unui prestigios congres al 
vorbite". Se desprind, de aseme
nea, o subtilă reliefare a distilări
lor spirituale latine în specificitatea 
românească și invitația insistentă 
spre o mai aprofundată cunoaștere 
a devenirii noastre.

„Spiritul latin își datorează aspec
tul său din fiecare perioadă de 
dezvoltare unui amestec proporțio
nal al elementelor ce intră în com
ponența lui. Originalitatea nu ține 
de aceste elemente, ci de dozajul 
și de reacțiile provocate, de rezul
tatul compunerii" (subl. ns.).

Proverbele și citatele despre pa
trie, rațiune, voință, disciplină fa- 

, pițlială și civică,, despre educație
” r- T •" j —.. ’ ; respew penuu tradiție și dăruirejrioaxer , lummmd din șapte, ț i.evpesitru’i'’destinul țării grupate:uț>area butuci, trecu în goaațț ............................. • • -

Carul Mare / In loc de 
Soare, scăpăra o mare / 
Ca-ntr-un cumplit cu
tremur de pămînt / ța
rina scotea răgnetț — 
în vînt, / pîraiele fier- 
beau, / suiau spre 
munți / Tara părea să 
aibă patru frunți"... 
Fără îndoială, finalul 
este apoteotic, demn 
a se înscrie printre 
creațiile epopeice.

O ingenioasă alcă
tuire poetică, ce pune 
la contribuție forța 
simbolului și plastici
tatea metaforei, carica
tura și colosalul, umo
rul suculent și medi
tația gravă, face din 
„Povestea celor zece 
frați" o carte superi
oară. Relevînd su
gestiv textul, ilustra
ția lui Silviu Băiaș 
întregește o carte de 
versuri care se adre
sează

apărută 
Editura 

Republicii 
Romănia, 

lui

reunit la clubul zonei industriale din 
Buzău elevi din 15 școli și licee ale 
municipiului.

In același cadru al etapei de masă 
a Festivalului „Cîntarea României" 
o efervescentă activitate cultural- 
artistică desfășoară și colectivele de 
artiști amatori din unitățile indus
triale ale județului. Duminică, la clu
burile muncitorești și în perimetrul 
locurilor de muncă, au evoluat brigă
zile artistice de la întreprinderile de 
sîrmă, de prelucrare a maselor plas
tice, formațiile corale ale întreprin
derii de utilaj tehnologic, complexu
lui C.F.R. și cooperativelor meșteșu
gărești.

Clubul zonei industriale din Buzău 
a fost și gazda fazei județene a fes
tivalului pentru formațiile artistice 
ale elevilor din licee. Corurile, echi
pele de dansuri, orchestrele și so
liștii vocali și instrumentiști din li
ceele „vîrstnice", ca și ale celor 
apărute în județ odată cu dezvol
tarea noilor ramuri industriale au 
dovedit o bună pregătire, prezentînd 
un repertoriu puternic ancorat în 
realitatea politică și social-econo- 
mică a țării.

Mlhal BĂZU
corespondentul „Scînteii'

Etapa de masă a Festivalului na
țional „Cîntarea României" a adus, 
la sfirșitul săptămînii trecute, pe 
scenele căminelor culturale nume
roase formații artistice. în comuna 
Lopătari, artiștii amatori ai formații
lor corale de dansuri și brigăzilor 
artistice au susținut un spectacol de 
înaltă ținută. Cu acest prilej a 
fost deschisă și o expoziție de 
artă populară. La Beceni, Vadu 
Pașii, Mărgăritești, Vintilă Vodă, 
Berea, Bozioru, Rușețu, Poșta Cîl- 
nău și Bălăceanu și-au disputat 
intîietatea brigăzile artistice, orches
trele de muzică populară, echipele 
de dansuri și soliștii vocali și in
strumentiști din cooperativele agri
cole ale localităților. La cooperativa 
agricolă de producție Odăile, forma
ția de teatru a comunei a prezentat 
piesa „A doua noapte" de Valentin 
Munteanu. iar țăranii cooperatori au 
dat o replică mult aplaudată cu for
mațiile lor de cîntece și dansuri. Pe 
scena căminelor culturale din Pătîr- 
lagele și Balta Albă, artiștii amatori 
au prezentat montajul literar-mu- 
zicai „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie". Marcat puternic de un 
înălțător sentiment patriotic, con
cursul cu tema „Vitejii neamului" a

importante 
autorul : 
creșterii 

în vede- 
sporirii cantita- 

calitative a 
muncă și ne- 

armonizării 
resurselor de

cunoaș- 
acestor 

maxime 
utilizarea 

faptului 
de privi-

Independenței
public a participat la simpozionul 
„Istoricul luptei poporului român 
pentru unitate statală șl independen
ță națională", în cadrul căruia au sus
ținut comunicări cadre de la filiala 
Sibiu a Arhivelor statului. Muzeul 
„Brukenthal" și Facultatea de istorie.

O expoziție colectivă. „Schițe și 
proiecte pe tema războiului de inde
pendență", deschisă sub auspiciile fi
lialei U.A.P., precede o altă expoziție, 
de proporții mai mari, intitulată „In
dependența în arta plastică". Nota
bilă, între alte manifestări, organiza
rea de către numeroase școli din ju
deț a „Colțului eroilor din 1877", a 
unor pelerinaje la monumente isto
rice din țară, ca și a unor excursii 
în R. P. Bulgaria, la Vidin și Plevna, 
la. care au participat aproape 1 000 
de pionieri.

„Independența, arc peste timp" este 
tema unui concurs de creație literară, 
organizat de centrul județean de în
drumare a creației populare și a miș-

Deși pînă la 9 mai 1977. cînd se 
împlinesc 100 de ani de la cucerirea 
independenței de stat a României, 
mai sînt peste 3 luni. în județul Si
biu — ne spune tov. Simion Scutea, 
secretar al comitetului 
partid — acțiunile și 
cultural-educative care 
ganizate pînă acum în 
mărețului eveniment se 
într-o amplă cronică artistică cu sem
nificații politico-educative multiple î 
elogiu adus de oamenii muncii din 
județul nostru — români, germani, 
maghiari — luptei de secole a po
porului pentru unitate și independen
ță națională, marilor realizări din anii 
construcției socialiste.

Săli pline, cu atmosferă sărbăto
rească, intr-adevăr, la casele de cul
tură ale sindicatelor din Sibiu și Me
diaș. la casele de cultură ale tinere
tului, la așezămintele de cultură din 
Agnita. Cisnădie, Ocna Sibiului, ia 
căminele culturale din comunele Șei- _____ __
ca Mare, Săliște. Avrig,. TĂlmaciu.on ■ artistice de masă și de ziăreie 
” -■ ... « 

Tot în vederea stimulării creației ar
tistice în cadrul Festivalului „Cîn
tarea României", centrul județean 
de îndrumare a creației populare și 
asociația artiștilor plastici amatori au 

, organizat concursul „România — tre
cut. prezent și viitor", care abordea
ză cu prioritate tema trecutului de 
luptă a poporului român și participa
rea armatei române la războiul de in
dependență 1877—1878.

Sînt în curs de elaborare alte a- 
proape 100 de manifestări politico- 
educative dedicate Centenarului In
dependenței.

județean de 
manifestările 
au fost or- 
întîmpinarea 
pot constitui Ștefan Augustin DOINAȘ

„Povestea celor zece frați"

poate 
ținerea 
latinei

vîlcea ; întregul sat - un cenaclu 
de creație artistică

Miercurea și altele, unde au avut loc „Tribuna Sibiului" 
montaje literare, seri de poezie, con
cursuri „Cine știe cîștigă". dezbateri 
publice și altele sub generice și ele 
însuflețitoare ca „Eroismul ostașilor 
români în războiul de independență 
de la 1877", „Peneș Curcanul", „In
dependență și unire", și altele.

La cluburi muncitorești din Sibiu, 
Mediaș, Agnita. Cisnădie. în școli și 
instituții culturale din întregul județ 
au fost organizate, și continuă să se 
desfășoare pînă în luna aprilie, ci
cluri de expuneri și simpozioane cu 
teme ca „Războiul de la 1877 — mo
ment de răscruce în istoria neamu
lui", „Centenar glorios" și altele. Zi
lele acestea, de pildă, la clubul între
prinderii „Independența" un numeros

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii'

La Bărbătești, sat păstrător de fru
moase datini și meșteșuguri țărănești 
(o casă cu foișor, tipică zonei vîl- 
cene de munte, se află la „Muzeul 
satului" din Capitală), lua ființă 

^curmcîțiva ani un cenaclu. lițeram 
artistic mai puțin obișnuit. Se în
chega, din inițiativa unui inimos ani
mator cultural, profesorul loan Șt. 
Lazăr, primul cenaclu din județ 
(dacă nu și din țară) rezervat exclu
siv creatorilor populari, talentaților 
artiști-țărani din localitate și împre
jurimi.

Cenaclul nu numai că a rezis
tat probelor, ci chiar și-a lărgit 
rîndul membrilor, ajungînd să a- 
tragă — lucru foarte important — 
din ce în ce mai multi tineri, 
cărora creatorii mai în vîrstă le 
transmit zestrea de pricepere, pa
siune și dragoste pentru fru
mos. Ca urmare a activității 
neîntrerupte, a prestigiului pe care 
și l-a ciștigat în județ, cenaclul 
„Otăsăul" (n.r. — numele unui mic 
rîu ce străbate comuna) din Bărbă

tești a putut trece la organizarea u- 
nui festival anual dedicat creației 
populare, la care participă, ca invi
tați, creatori-țărani din toate locali
tățile vilcene.

... In aceste zile, artiștii din Băr
bătești participă cu însuflețire Ia 
manifestările prilejuite de Festi
valul național „Cîntarea Româ
niei", prin organizarea de expoziții 
personale cu lucrări de artă plastică 
sau artă populară (cusături, costu
me, covoare), șezători literare etc. 
Nu este casă în care să nu se 
manifeste. într-un fel sau altul, se
tea de frumos. Dovadă : mulțimea 
covoarelor, costumelor și „alesături- 
lor" populare, a obiectelor de mobi
lier țărănesc — toate trecute prin 
„filtrul" originalității și sensibilității 
creatorilor-țărani. O trecere, fie și fu
gară, pe ulițele Bărbăteștilor te tace 
să înțelegi însă că, de fapt. întregul 
sat e un mare cenaclu de creație, fie
care gospodar ținînd să-și manifeste 
talentul nativ de meșter popular.

Constantin POENARU

t V
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală
16.30 Telex
16.35 Itinerar indian
17.00 Noi. femeile
17.30 Iran — conștiința Istorică a dez

voltării
13,00 Baschet masculin : Steaua Bucu

rești — A.S. Villeurbanne în „Cupa 
cupelor"

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal
30.00 Trepte spre comunism
20.20 „O țară, un popor" — spectacol 

literar-muzical
30.50 Film artistic : „Zile fierbinți"
22.20 Crizanteme — seară de romanțe
22.45 Telejurnal
23,00 Campionatele europene de patinaj 

artistic — proba de perechi. Trans
misiune de la Helsinki
PROGRAMUL II

20.50 Agenda culturală bucureșteană
21,10 Bijuterii muzicale
22,00 Telex
22,05 Știința In acțiune
22.30 Desene animate
23.00 Melodii îndrăgite
23.20 Film documentar i „Pădurenli"
23.30 Enesciana. Simfonia I în Mi bemol 

major de George Enescu

ROMÂNIA-FILM prezintă:
„SÂ NU LIPSIȚI DE LA ÎNTÎLNIRE

Producție a studiourilor din R. S. Vietnam. Cu: Nhu Dinh, Vu Tu Lan. Regia: Tran Vu

• SALAJ. Aflată la a patra edi
ție, „Decada culturii jiboane" se 
desfășoară, în acest an, in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Una din zilele decadei 
a fost dedicată sesiunii de comuni
cări științifice intitulată „Lupta po
porului român pentru^ libertate și 
independență națională oglindită in 
creația populară". Sesiunea a fost 
urmată de vernisarea expoziției de 
artă populară amenajată în holul 
casei de cultură și de un bogat pro
gram cultural-artistic, care a cu
prins montajul ' literar-muzical 
„Odă vitejilor", o suită scenică de 
obiceiuri populare locale de iarnă 
și de nuntă someșeană. • VASLUI. 
La Vaslui s-a deschis a IlI-a edi
ție a „Salonului cărții", manifestare 
înscrisă în Festivalul național „Cîn
tarea României". Găzduit de sala 
„Arta" din complexul muzeistic și 
expozițional, salonul vasluian al 
cărții prezintă publicului peste 1 000 
de titluri de carte din toate dome
niile de activitate publicate in 
anul 1976. • SATU MARE.
Tinărul ansamblu folcloric „Codru- 
lețul" din orașul Tășnad a pre
zentat zilele trecute primul său 
spectacol „Cîntec, joc și voie 
bună". Filarmonica de stat din 
Satu Mare a inaugurat prima șa 
stagiune muzicală permanență în 
comuna Odoreu, unde s-a dat in fo
losință o spațioasă și modernă casă 
de cultură. La biblioteca județeană a 
avut loc o manifestare omagială „Dr. 
Vasile Lucaciu, luptător pentru drep

turile românilor și unirea Transil
vaniei cu România" — prilejuită de 
împlinirea a 125 de ani de la naș
terea sa. Pictorul Adalbert Szilagyi 
expune la galeriile fondului plastic 
din municipiu. • MURES. Studen
ții de la secția maghiară a Institu-» 
tului de teatru din Tg. Mureș au 
prezentat în premieră „Năpasta" de 
I. L. Caragiale — un omagiu adus 
marelui dramaturg cu prilejul Îm
plinirii a 125 de ani de Ia nașterea 
acestuia. Filarmonica de stat din 
Tg. Mureș a prezentat, în prima au
diție, cea mai recentă dintre simfo
niile lui Wilhelm Berger — „Sarmi- 
zegetusa". • MEHEDINȚI. La Șan
tierul naval din Drobeta-Tumu Se
verin s-a organizat o dezbatere pe 
marginea volumului „De la Bure- 
bista la Decebal", iar brigada artis
tică de agitație a prezentat un pro
gram intitulat : „Calitatea pro
ducției — calitatea muncii omului" 
„Pentru partid și popor" — sub a- 
cest generic, membrii cenaclului li
terar au prezentat un recital de poe
zie patriotică la Casa de cultură din 
Orșova. Tot aici s-a organizat Si 
dezbaterea cu tema : „Casa de cul
tură și rolul său în formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste și lăr
girea orizontului de cunoaștere al 
maselor". • SIBIU. „Monumente 
din județul Sibiu" este titlul unui 
pliant al principalelor monumente

istorice, arhitectonice, naturale si de 
artă populară din această parte a 
țării, lucrare editată de Muzeul 
„Brukenthal" și revista „Transilva
nia", in limbile română, germană, 
franceză și engleză. în cadrul ma
nifestărilor din faza de masă a Fes
tivalului „Cîntarea României", la 
întreprinderea „Flamura roșie" 
din Sibiu s-a deschis expoziția de 
pictură și grafică a tehnicienei Eu
genia Andreescu ; in zilele urmă
toare va fi organizată o expoziție 
colectivă a plasticienilor amatori din 
fabrică. • DOLJ. „Sala 1877“ dedi
cată războiului pentru cucerirea in
dependenței de stat a României, din 
cadrul Muzeului Olteniei din Cra
iova, s-a îmbogățit cu o serie de 
materiale, documente originale și 
fotografii care atestă participarea 
locuitorilor din județul Dolj la răz
boiul din 1877. Tot la Muzeul Olte
niei a fost deschisă o expoziție sub 
genericul : „1907 in imagini și do
cumente". ® MARAMUREȘ. La 
Sighetu Marmației a avut Ioc 
simpozionul „Independența de stat 
— cucerire victorioasă a po
porului român". „Strategii militare 
și bătălii celebre în lupta pentru in
dependență — Vaslui 1475 și Călugă- 
reni 1595“ este tema unui simpozion 
organizat de Casa de cultură a sin
dicatelor din Baia Mare în ciclul 
„Fapte de epopee din istoria patri

ei". Tot aici, cenaclul literar „Arta" 
a susținut recitalul „Poeme închi
nate cuceririi independenței de stat 
a României", precum și evocarea 
„Răscoala din 1907 oglindită in li
teratură". • GORJ. Timp de 
două săptămîni. Casa de cul
tură a sindicatelor din Tîrgu 
Jiu a găzduit un ciclu de ma
nifestări cultural-educative susți
nute de formațiile artistice din uni
tățile economice ale municipiului, in 
cadrul etapei de masă a Festivalu
lui național „Cîntarea României". 
„Aici sintem de veacuri" s-a 
intitulat spectacolul muzical-co- 
regrafic susținut de formațiile 
artistice ale casei de cultură a 
sindicatelor. • ARAD. La Chi- 
șineu Criș a avut loc prima con
fruntare artistică în cadrul fazei pe 
centre de localități a concursului de 
recitare de poezie patriotică intitu
lat „La trecutu-ți mare, mare vii
tor", organizat de Comitetul jude
țean Arad al U.T.C. La Curtici, 
pionierii din județul Timiș au pre
dat pionierilor arădeni albumul șta
fetă „Alături de grăniceri, de straiă 
patriei". în drum spre Curtici, pio
nierii din cele două județe au depus 
jerbe de flori la monumentul ele
vului erou Virgil Iovănaș. din loca
litatea Șofronea. iar Ia Casa orășe
nească de cultură din Curtici au 
prezentat un bogat program artis
tic.

Corespondenții „Scînteii"

Pe canavaua multi
coloră a unei tradiții 
artistice bogate, hrăni
tă și îmbogățită sti
listic cu experiența 
basmelor sau baladelor 
populare și culte, 
„Povestea celor zece 
frați", volum apă
rut la editura „Ion 
Creangă", brodează o 
istorisire-părabolă din 
viața,.și. lupta oameni
lor acestui pămînt 
pentru apărarea ființei 
lor și a libertății pa
triei.

Este o poveste plină 
de tîlcuri, scrisă de 
cunoscutul poet Ștefan 
Aug. Doinaș, sub for
ma unui basm in ver
suri care, prin multi
tudinea sensurilor și 
noblețea învățăminte
lor, se adresează deo
potrivă copiilor și 
virstnicilor.

Ca în orice povesti
re, se face, pentru în
ceput, prezentarea ca
drului și a protagoniș
tilor în cea mai bună 
tradiție baladescă: „Pe 
timpuri, stăpînind mă
noase cîmpuri, / păduri 
bătrîne și bogate stî- 
ne / de jos și pină-n 
munți străfulgerați, / 
trăiau, în zece sate, 
zece frați". Apoi fie
care din frați este pre
zentat succint printr-o 
trăsătură dominantă : 
unul „vede toate-n

țară", altul era „glu
meț, isteț și certăreț", 
un altul avea „ochi 
mari, de rouă, ca două 
iezere sub lună nouă", 
sau al șaptelea avea „o 
talpă lată cit țara toa
tă", de fapt — persona- 
jul-simbol reprezenta
tiv al povestirii. Ca
litățile lot personale 
definesc o*tipologie’U-
mană, /Jlfen^uței 
însușiri, preocu. 
pentru munca pașnică 
creatoare de 
materiale și 
spirituale, firi 
trate cu multă sensibi
litate și omenie.

Trama poemului se 
derulează în primul 
rind printr-o confrun
tare în planul istețimii, 
al inteligenței puse să 
preintîmpine violența, 
înfruntarea dintre Han- 
Tătar și „limbă ca 
mierea" — Vorbărețul 
ne duce cu gîndul la 
vestitul dialog emi
nescian din „Scrisoarea 
a III-a“, conturîn- 
du-se ca o adevărată 
pagină de diplomație 
responsabilă. în 
bunăvoinței și a 
tismentelor abia 
late, năvălitorii 
dese că nu au înțeles 
nimic din firea și aspi
rațiile acestor oa
meni.

în fata urgiei, noro
dul, „talpa

EDITURA
»*» — Poezii patriotice și re

voluționare" ; *** — „Antologie 
de poezie populară aromână" ; 
Euripide— „Electra" ; •** —
„Banchetul". Nuvele poloneze 
contemporane ; Nicolae Labiș — 
„Poezii" ; Traian Chelariu —

bunuri 
valori 
înzes-

ciuda 
aver- 
voa- 

dove-

țării", se

trezește și dă o ripos
tă nimicitoare năvăli
torilor. Riposta popu
lară, venind de la un 
„fecior înalt cu frun
tea cit Carpații", ca
pătă dimensiuni cos
mice : „mărețul crug / 
se răsturna ca brazde
le sub plug / O lună 
apăru și dispăru ■ /. 
Ca-h miez de noapte! și' artă, despre ad'evăț și 

respect pentru tradiție și

Emil

MINERVA

tuturor vlrstelor.
VASILESCU

„Teatru"; George Dan — „Bună 
dimineața" ; Florin Mihăilescu — 
„Conceptul de critică literară 
în România" ; Nicolae Mano- 
lescu — „Introducere In opera 
lui Alexandru Odobescu" ; Mir
cea Muthu — „Literatura româ
nă și spiritul sud-est european".

alfabetic și tematic — evidențiază 
nu numai înțelepciunea spiritului 
latin, ci și calitățile limbii, cizelate 
cu aceeași spectaculoasă virtuozi
tate. Prezentarea paralelă a origi
nalului și a traducerii obligă citi
torul la reflecție, la corectitudine și 
claritate, la responsabilitate față de 
expresia rostită sau scrisă.

Ceea ce ni se pare deosebit de 
binevenit este includerea celor 
două capitole despre abrevierile 
des folosite și a „formulelor uzuale". 
Includerea acestor capitole s-a fă
cut din același raționament civic: 
cultivarea spiritului de discernă- 
mînt și a preciziei lingvistice.

Capitolul „Indice analitic de au
tori și opere", din care s-au extras 
citatele, semnat de Vasile D. Dia
conu, reprezintă o formă concisă 
de prezentare a clasicității romane 
— fie că se referă la literatură, is
torie, filozofie, fie la oratorie sau 
memorialistică. Pentru toate aces
tea, ediția îngrijită de Vasile D. 
Diaconu și Maria Marinescu-Himu 
se recomandă ca o importantă carte 
de referință și de învățătură alea
să, o carte despre frumusețea și 
vigoarea spiritualității latine. Lu
crarea răspunde cerințelor formu
late de Programul Ideologic și po
litic al P.C.R. privind studierea și 
cultivarea limbii latine in școală, 
a rolului acesteia în cultura omu
lui modern, în înțelegerea și expli
care^ istoriei naționale, precum și 
a celei universale. Este un act de 
cultură înscris în bogăția de sem
nificații a Centenarului Indepen
denței ca și a permanentei rostiri 
românești.

Cornelia STICLARU 
profesoară, Tg. Mureș

Ștefdn BĂRSANESCU

„Unitatea pedagogiei contemporane ca știință"
Editura didactică și pe

dagogică a publicat re
cent, in cunoscuta sa co
lecție „Pedagogia seco
lului XX", lucrarea „U- 
nitatea pedagogiei con
temporane ca știință" de 
Ștefan Bârsănescu, re- 
prezentînd cea dintîi lu
crare românească de teo
ria științei educației sau 
de epistemologie peda
gogică. în volum (peste 
500 pagini), autorul reia, 
intr-o a II-a ediție, te
matica lucrării „Unitatea 
pedagogiei contempora
ne ca știință", publicată 
în anul 1936, pentru a o 
examina in lumina noi
lor progrese ale științei 
educației și completa cu 
„dezvoltarea științei edu
cației din ultimele patru 
decenii (1936—1976)“.

Obiectivul central al 
lucrării este reprezentat 
de argumentarea legiti
mității considerării pe
dagogiei ca știință a edu
cației — a statutului ei 
printre celelalte științe 
care analizează procese
le „devenirii" umane. 
Folosind. în principal, 
metoda istorică și com
parată, autorul demon
strează, pe baza unui 
vast material documen
tar, că procesul de des- 

l prindere a pedagogiei de

filozofie are multe note 
comune (dar și altele di- 
ferențiatoare) cu cel de 
constituire a altor știin
țe : psihologia, sociolo
gia, estetica etc. Treptele 
de evoluție ale pedago
giei ca știință a educației 
sint raportate de autor, 
consecvent metodei de 
lucru utilizate, la urmă
toarele perioade crono
logice : în faza anilor 
1900—1919 se poate sur
prinde momentul inci
pient de constituire a pe
dagogiei ca știință expe
rimentală ; perioada ani
lor 1919—1945 este pre
zentată ca fiind deosebit 
de Importantă pentru în
cercările de conturare a 
problematicii specifice 
pedagogiei ; în anii care 
au urmat celui de-al 
doilea război mondial, 
pedagogia se impune ca o 
știință a educației, cu o me
todologie de cercetare 
proprie. In această ulti
mă perioadă, nota dis
tinctă a activității oame
nilor de știință și a cer
cetătorilor din domeniul 
educației poate fi apre
ciată ca exprimînd anga
jarea lor socială. în pro
blematică atît de com
plexă a progresului so
cial, educația este consi
derată printre factorii 
care pot influența nemij

locit fenomene contempo
rane complexe: explozia 
demografică, revoluția teh- 
nico-științifică, restruc
turarea aspirațiilor etc.

Una din realele cali
tăți ale acestei lucrări 
este pledoaria pentru a- 
naliza lucidă a relației 
dintre dificultatea con
stituirii unei științe și 
statutul ei printre cele
lalte științe deja consti
tuite. Adeseori, prin 
preluarea necritică a u- 
nor metode de gindire a 
științelor „exacte", știin
țe cu un dramatic proces 
de constituire, datorat, în 
principal, complexității 
fenomenelor abordate, 
sînt apreciate ca avind o 
poziție de inferioritate 
gnoseologică. Pedagogia 
tinde să se dezvolte as
tăzi ca o știință care 
studiază realitatea edu
cativă, pentru a determi
na în mod obiectiv teo
riile, noțiunile, legile și 
principiile instructiv- 
educative Datele din 
lucrare ajută la o mai 
justă orientare în prac
tica pedagogică, pentru 
transformarea fermă a 
acesteia dintr-o activi
tate empirică într-una 
orientată științific.

Lectura acestei cărți 
oferă, totodată, cititoru

lui posibilitatea de a ur
mări evoluția pedagogiei 
în diferite țări ale lumii, 
precum și în realitatea 
românească. Un amplu 
capitol este consacrat 
„Științei educației in 
România după cel de-al 
doilea război mondial", 
în care se prezintă apor
tul pedagogilor români 
— în contextul social- 
politic socialist, deplin 
favorabil afirmării pe
dagogiei ca știință — la 
realizarea scopului >n- 
structiv-educativ major: 
formarea omului nou, cu 
o personalitate multilate
ral dezvoltată. Lupta 
partidului nostru comu
nist pentru ridicarea ni
velului material și spiri
tual al maselor de oa
meni ai muncii, dezvol
tarea unei culturi educa
tive și formarea omului 
in spiritul umanismului 
socialist, expresie a poli
ticii culturale a statului 
nostru — sînt tratate ca 
tot atîtea argumente 
prioritare ale dezvoltă
rii științei educației, sub
liniate in ampla lucrare 
de epistemologie peda
gogică a profesorului 
Ștefan Bârsănescu.

Lector univ. dr. 
Simion CIOATA
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, cu deosebită sa

tisfacție, cele mai sincere felicitări și calde urări de fericire personală, multă 
sănătate și de noi realizări în activitatea dumneavoastră pentru dezvoltarea 
României socialiste vecine și prosperitatea poporului român prieten.

îmi amintesc cu plăcere de convorbirile pe care le-am avut in timpul 
vizitei dumneavoastră anul trecut în Iugoslavia și constat dezvoltarea cu 
succes a legăturilor prietenești și a colaborării fructuoase dintre țările noastre 
socialiste și dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comu
nist Român. Sînt convins că aceste relații vor continua să se dezvolte în fo
losul popoarelor noastre, contribuind la înțelegerea reciprocă, la colaborarea 
internațională bazată pe egalitatea în drepturi, la socialism și pace in lume.

IOSIP BROZ TITO

Plecarea delegației 
economice guvernamentale chineze

Delegația economică guvernamen
tală chineză, condusă de Li Cian, 
ministrul comerțului exterior, care a 
vizitat România cu prilejul semnă
rii Protocolului privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1977 în
tre cele două țări, a părăsit, marți 
dimineața. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați

de Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Alexandru Mărgăritescu, 
prim-adjunct al ministrului, de alte 
persoane oficiale române.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

caldă, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Izolat au căzut precipitații slabe, 
rr ai ales sub formă de burniță și ploaie 
J sudul și estul Munteniei, nordul Do- 
brogei și mai ales sub formă de lapo- 
viță și ninsoare în sud-estul Transilva
niei. Pe alocuri, la munte a nins. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit, iar 
în zona de munte a atins viteze de 
40 km pe oră. Temperatura aerului Ia 
ora 14 era cuprinsă între minus 4 gra
de la Joseni și plus 11 grade la Cîmpi- 
na. Local s-a produs ceață, mal ales în 
jumătatea de sud a țării, iar în Dobro- 
gea, izolat s-a semnalat polei. în Bucu
rești ; Vremea a fost caldă. Cerul va

riabil, mai mult noros. Temporar s-a 
produs ceață. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 ianuarie. în țară : Vremea va 
fi în general caldă. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros. Vor cădea preci
pitații slabe, locale, mai ales sub for
mă de burniță și ploaie, lâ munte va 
ninge. Vînt slab pînă la moderat, pre- 
dominînd din sectorul sud-vestic cu in
tensificări la munte pînă la 50—60 km 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 3 gra
de, izolat mai coborîte în Transilva
nia, iar maximele între zero și plus 8 
grade, mai ridicate în prima zi în sud- 
vestul țării. Dimineața și seara, pe 
alocuri se va produce ceață. în Bucu
rești : Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil ploii slabe în a doua parte a 
intervalului. Vînt slab pînă la moderat. 
Seara și dimineața se va produce ceață.

Asigurarea facultativă complexă 
a gospodăriilor

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștința celor In
teresați că pot contracta „Asigura
rea facultativă complexă a gospo- 
dăriilor“, care cuprinde in unul și 
același contract trei feluri de asi
gurări : asigurarea bunurilor ; asi
gurarea de accidente produse la 
domiciliu ; asigurarea de răspun
dere civilă legală.

în asigurare sînt cuprinse aproa
pe toate bunurile existente intr-o 
gospodărie.

Administrația Asigurărilor de Stat 
plătește despăgubiri în cazurile de 
pagube la bunurile asigurate, pro
vocate de o multitudine de riscuri, 
ca de exemplu : incendiu, explozie, 
inundație, ploaie torențială, furtu
nă ; avarii accidentale produse la 
instalațiile de gaze. apă. canal sau 
încălzire ; pierdere sau dispariție a 
bunurilor cauzate de riscurile asi
gurate etc.

în asigurarea de accidente sînt

cuprinși pentru urmările accidente
lor întîmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii acestora, 
dacă în mod statornic locuiesc și 
gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă legală, ADAS plătește sume
le datorate potrivit legii fată de 
proprietar pentru unele pagube 
produse la imobil, precum și su
mele datorate terților pentru acci
dentarea persoanelor și avarierea 
bunurilor lor la domiciliul asigura
tului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
numai 2 lei pe an pentru fiecare 
1 000 de lei din suma asigurată sta
bilită, la cererea asiguratului, pen
tru bunurile din gospodărie.

Pentru încheierea asigurării vă 
puteți adresa responsabililor cu a- 
sigurările din unitățile socialiste, a- 
genților și inspectorilor de asigura
re sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 59-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă rog să primiți cele mai cordiale felicitări și urări sincere de multă sănă
tate și de ani îndelungați de viață, de noi succese în activitatea dumnea
voastră de răspundere consacrată construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România vecină și prietenă.

Sînt convins că colaborarea dintre Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România, dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comu
nist Român va continua să se dezvolte și să se adîncească și în viitor în 
interesul popoarelor noastre, al unității și coeziunii țărilor comunității socia
liste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în interesul cauzei 
păcii și socialismului în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Solidaritate militantă cu cauza 
popoarelor arabe

Așa cum este cunoscut, în politica 
externă a României un loc important 
îl ocupă dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu țările arabe? Cu prilejul ZILEI 
INTERNAȚIONALE DE SOLIDARI
TATE CU POPOARELE ARABE — 
marcată de opinia publică progre
sistă de pretutindeni — România 
își reafirmă sentimentele de caldă 
simpatie și sprijin multilateral față 
de lupta dreaptă pe care o desfășoară 
aceste popoare pentru înfăptuirea nă
zuințelor lor de dezvoltare indepen
dentă, pace, progres și bunăstare.

Eforturile lor pentru mobili
zarea resurselor naturale și umane 
în vederea modernizării structurilor 
economice și sociale și-au găsit ma
terializare în succese remarcabile pe 
calea făuririi unei industrii proprii, 
dezvoltării agriculturii, extinderii re
țelei de învățămînt, ridicării nivelului 
de trai al populației. Pe planul vieții 
internaționale, lumea arabă se afirmă 
ca un factor puternic al luptei împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocoionialismului. pentru pace și 
cooperare internațională, pentru o 
nouă ordine economică și politică 
mondială.

Spre satisfacția reciprocă, prietenia 
și colaborarea multilaterală româno- 
arabă s-au dezvoltat continuu, luind, 
îndeosebi în ultimii ani, o deosebită 
amploare.

O contribuție hotărîtoare la intensi
ficarea conlucrării noastre prietenești 
au adus-o întilnirile, la București și 
pe pămînt arab, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu numeroși șefi 
de state și lideri ai partidelor politice 
și mișcărilor sociale progresiste din 
lumea arabă, întîlniri care, de fiecare 
dată, au stimulat puternic relațiile 
bilaterale, deschizindu-le orizonturi 
tot mai fertile.

Declarațiile solemne și comunica
tele comune, ca și cele peste 60 de 
acorduri, convenții, protocoale în
cheiate în ultimii ani, îmbrățișînd 
cele mai diferite domenii de activi
tate, oferă o rodnică temelie politico- 
juridică relațiilor româno-arabe. Măr
turie elocventă a dinamismului ra
porturilor pe plan economic este creș
terea de peste opt ori a volumului 
schimburilor de mărfuri în ultimii 
patru ani. o atenție acordîndu-se for
melor noi, superioare de cooperare, 
inclusiv construirea în comun de o- 
biective în sectoare hotăritoare pen
tru dezvoltarea economică — cum ar 
fi construcțiile de mașini; chimia, pe
trochimia, zootehnia, prospecțiunile

geologice ș.a. în cadrul acestor ac
țiuni de cooperare, aproximativ două 
mii de specialiști din țara noastră lu
crează, alături de colegii lor arabi ; 
totodată, numeroși tineri din țări a- 
rabe își desăvîrșesc pregătirea în 
România.

Evidențiind cu satisfacție dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre România și 
țările arabe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Sîntem ferm ho- 
tăriți să extindem colaborarea econo
mică, tehnică, științifică si culturală 
cu aceste țări, să înfăptuim in cele 
mai bune condiții toate acordurile și 
înțelegerile stabilite. Dorim ca po
poarele țărilor noastre, între care 
există vechi relații de prietenie și 
tradiții de luptă comună, să conlu
creze tot mai strîns pe toate planu
rile".

Poporul român, care și-a manifes
tat solidaritatea activă cu cauza 
dreaptă a popoarelor arabe, s-a pro
nunțat șl se pronunță cu fermitate 
pentru reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu, pentru statorni
cirea unei păci juste și trainice in a- 
ceastă parte a lumii. în concepția 
țării noastre, o asemenea pace impu
ne retragerea neîntirziată a Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate, so
luționarea justă a problemei palesti- 
nene, prin asigurarea drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului 
palestinean, inclusiv crearea unui 
stat propriu, liber și independent, 
respectarea existenței suverane a 
fiecăruia din statele acestei zone. E- 
voluțiile politico-diplomatice recente 
îndreptățesc concluzia că există azi 
șanse reale in vederea unei soluțio
nări a problemelor complexe ale O- 
rientului Mijlociu, care împovărează 
de atita vreme relațiile interna
ționale. Desigur, O.N.U., ca forul in
ternațional cel mai larg, poate și 
trebuie să aibă o contribuție sporită 
pentru realizarea unei reglementări 
durabile, care ar fi salutată cu satis
facție de toate forțele, iubitoare de 
pace, creîndu-se condițiile ca po
poarele ce trăiesc în zonă să-și poa
tă consacra toate eforturile muncii 
pașnice, constructive.

Reafirmîndu-și sentimentele de 
caldă prietenie și solidaritate mili
tantă față de popoarele arabe, po
porul român le urează noi ' succese 
pe calea consolidării independentei, 
a propășirii economico-sociale, a 
păcii și cooperării internaționale.

Al. CÂMPEANU

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

României, George Macovescu, a 
transmis o telegramă de felicitare o- 
mologului său australian, Andrew 
Sharp Peacock, cu ocazia Zilei na
ționale a Australiei.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii India, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, . a 
transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii India. Y B. Chavan.

*
Cu prilejul aniversării „Revoluției 

albe" din Iran, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat, marți după-amiază, în 
Capitală, o manifestare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, un nu
meros public.

Au luat parte Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București, 
membri ai ambasadei.

♦
Vasile Gliga. adjunct al ministru

lui afacerilor externe, a primit pe 
Reginald Louis Seconde, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord in Republica So
cialistă România, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

★
Simpozion. La Piatra Neamț a 

avut loc simpozionul pe țară cu 
tema „Materiale și tehnologia de 
tratare în stare lichidă a aliajelor 
neferoase ușoare".

La lucrările acestei manifestări 
științifice, deschisă de prof. dr. do
cent Iosif Tripșa, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, au luat parte nume
roși specialiști în domeniul turnării 
metalelor din institute de cercetări 
și proiectări, institute de învățămînt 
și unități economice.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI

Excelenței Sale Sir JOHN ROBERT KERR
Guvernatorul general al Australiei

Sărbătoarea națională a Australiei îmi oferă ocazia pentru a vă transmite 
calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și pace pentru poporul australian.

Sînt încredințat că relațiile dintre România și Australia vor continua 
să se dezvolte pe toate planurile, spre binele celor două națiuni prietene, al 
colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Fxpplpntpi Snip
Domnului JOHN MALCOLM FRASER

Prim-ministru al Australiei
Vă rog să primiți, Excelență, în numele guvernului român șl al meu 

personal, sincere felicitări și cele mai calde urări pentru dumneavoastră și 
guvernul australian cu ocazia Zilei Australiei.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul australian 
sărbătorește la 26 ia
nuarie ziua sa națio
nală. Această dată e- 
vocă momentul în ca
re, cu 189 de ani in 
urmă, primii coloni 
veniți din insulele bri
tanice au debarcat în 
acea îndepărtată „ter
ra australis", fondînd 
un nou stat — Aus
tralia.

Plecat Ia 13 mai 1787 
din Anglia, în fruntea 
unei flote de 11 nave, 
căpitanul Arthur Phil
lip, devenit primul 
guvernator al Austra
liei, a atins țărmuri
le golfului Botany 
Bay la 26 ianuarie a- 
nul următor, împreu
nă cu 1 030 coloni. Pe 
atunci, principala pre
ocupare a noilor lo

cuitori ai Australiei 
era doar supraviețui
rea pe un teritoriu 
complet necunoscut. 
Și ei au reușit aceas
ta, în ciuda tuturor 
greutăților. Prin efor
turi susținute, prin 
punerea în valoare a 
aogățiilor insulei-con- 
cinerit, activitatea lor 
și a generațiilor care 
le-au urmat s-a con
cretizat într-un stat 
nou, care se situează 
in prezent in rindul 
țărilor dezvoltate ale 
lumii.

întemeiate pe sti
mă și respect reci
proc, relațiile dintre 
România și Australia 
s-au dezvoltat conti
nuu, materializîndu-se 
In extinderea schim

burilor comerciale, 
realizarea unor acți
uni de cooperare eco
nomică și tehnologică. 
Contactele și convor
birile la diferite ni
veluri, acordurile în
cheiate au creat ca- 
irul favorabil pentru 
adîncirea cooperării 
bilaterale dintre cele 
două țări, în avanta
jul lor reciproc. S-au 
conturat, de asemenea, 
premise pentru con
lucrarea dintre Româ
nia și Australia în di
recția înrădăcinării 
trainice a principiilor 
noi de relații între 
state, consolidării 
cursului spre destin
dere și înțelegere, spre 
securitate și pace în 
lume.

RESTABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE ROMÂNO - SPANIOLE

Un act politic în interesul celor două popoare, 
ai cauzei înțelegerii și colaborării internaționale
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Aseară în sferturile de finală ale C.C.E. la handbal

Steaua - Calpisa Alicante: 22-19
Aseară, în Palatul sporturilor și 

culturii din Capitală s-a disputat în- 
tilnirea internațională tur de hand
bal dintre echipele masculine Steaua 
și Balonmano Calpisa Alicante (Spa
nia) din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni". 
Handbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 22—19 (12—7). 
Deși în cursul reprizei a doua au 
condus de două ori cu cite 7 goluri

diferență, steliștii au încheiat parti
da numai cu un avans de 3 goluri — 
pentru că au suportat greu absența 
portarului titular Orban și a extre
mei Tudosie, pentru că jocul lor în 
apărare a avut neașteptate scăderi și 
neglijente. Ei păstrează, bineînțeles, 
șansa reală a calificării.

Returul va avea loc la 3 februarie 
Ia Alicante.

'zi In capitală : Cuplaj internațional de baschet— «
• Steaua — A. S. Villeurbanne (în „Cupa Cupelor") • Rapid — 

Spartak Moscova (în „Cupa Liliana Ronchetti")
Echipa masculină de baschet Steaua 

București susține astăzi al treilea 
meci consecutiv pe teren propriu în 
cadrul sferturilor de finală ale com
petiției europene „Cupa Cupelor". 
După ce au ciștigat primele două 
partide (88—85 cu echipa italiană 
Forst Cantu și 82—74 cu formația 
spaniolă Juventud Badalona), bas- 
chetbaliștii români vor juca astăzi in 
sala Floreasca din Capitală cu echipa 
A. S. Villeurbanne. în prezent lideră 
a campionatului francez. Oaspeții au 
deplasat la București lotul complet, 
din care nu lipsesc jucătorii nord- 
americani George Carter, Roger 
Moore și Bob Lackey, precum și cu
noscutul internațional francez Alain 
Gillet. Din lotul echipei Steaua pen
tru acest joc fac parte, printre alții, 
Costel Cernat, Alin Savu, Gheorghe 
Oczelak, Titus Tarău. Partida începe 
la ora 17,45 și va fi arbitrată de cu-

piui Mihaly Cszifra (Ungaria) — Vla
dimir Mahjovic (Iugoslavia).

în continuare se va disputa meciul 
dintre echipele Rapid București și 
Spartak Moscova, contînd pentru 
sferturile de finală ale competiției 
feminine „Cupa Liliana Ronchetti".

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 23 IANUARIE 1977 :
Categoria 1 : (13 rezultate) 21,60

variante a 4 365 lei.
Categoria a 2-a : (12 rezultate)

629,50 variante a 349 lei.
întrucît valoarea unitară a cîștigu- 

rilor de categoria a 3-a este sub pla
fonul minim de 40 lei, fondul de ciș- 
tiguri al acestei categorii a fost re
partizat, conform regulamentului, 
celorlalte două categorii (1 și a 2-a).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatele europene de patinaj 

artistic au debutat marți la Hel
sinki în mijlocul unui interes gene
ral. Conform programului, in cursul 
dimineții s-au desfășurat primele trei 
figuri „impuse" în proba individuală 
masculină. în clasament conduce 
marele favorit Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.) cu 44,08 puncte. Campionul 
sovietic este urmat în clasament de 
Jan Hoffmann (R.D. Germană) — 
43,52 puncte. Pekka Leskinen (Fin
landa) — 43,12 puncte, Iuri Ovcini- 
kov (U.R.S.S.) — 38.64 puncte, Ma
rio Liebers (R.D. Germană) — 39.92 
puncte, Konstanton Kokora (U.R.S.S.)
— 38,08 puncte etc. După cum se 
poate vedea, lupta directă se dă in
tre Kovalev, campion al Europei in 
1975, medaliat cu argint la J.O. de la 
Innsbruck, și Jan Hoffmann, campion 
al Europei și al lumii în 1974.

La această ediție a tradiționalei 
competiții sportive participă în proba 
feminină individuală și patinatoarea 
româncă Doina Mitricică.

• în runda a șasea a turneului in
ternațional de șah de la Orense 
(Spania), marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat în 22 de 
mutări cu Oreste Rodriguez (Peru). 
Lider al clasamentului se menține 
Florin Gheorghiu (România), cu 5 
puncte, urmat de Rodriguez (Peru), 
Keene (Anglia), Browne (S.U.A.), 
(Hernandez (Cuba) și Sanz (Spania)
— cu cite 4 puncte.
• Tradiționalul festival internațio

nal șahist de la Wijk aan Zee (O- 
landa) se află în plină desfășurare, 
în turneul feminin. în cele nouă 
runde, maestra româncă Elisabeta 
Polihroniade a obținut patru victo
rii (la Van der Giessen, Pytel, 
Gheorghieva și Belle), a remizat trei

partide (cu Van Parreren, Aleksan- 
dria și Vreeken) și a pierdut două 
partide (la Hartston și Veroczy).

• La Philadelphia, in primul tur 
al campionatelor internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale S.U.A., 
concurs de anvergură, la care silit 
prezenți majoritatea^jucătorilor frun
tași din lume, Ilie Năstase l-a între
cut pe italianul Corrado Barazzutti 
cu 4—6, 6—0, 6—3. Tinărul jucător 
american Bill Scanlon, revelația ac
tualului sezon, l-a învins cu 1—6, 
6—0, 6—3 pe englezul Mike Wayman, 
iar americanul Eddie Dibbs a reușit 
să-l elimine cu 4—6. 6—0, 6—1 pe 
australianul Rod Laver.

• Competiția internațională femi
nină de tenis „Circuitul Virginia 
Slims" continuă in aceste zile cu 
turneul de la Bloomington (Minne
sota), la care participă și jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici. In prima 
partidă susținută, Virginia Ruzici a 
învins-o cu 5—7, 6—3, 6—4 după trei 
ore de joc pe olandeza Elly Vessies.
• La Montevideo s-a disputat în- 

tîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre echipele reprezentative 
ale Uruguayului și Paraguayului. 
Fotbaliștii din Uruguay au terminat 
învingători cu scorul de 2—1 (1—0).

• într-un meci internațional ami
cal de handbal masculin disputat la 
Reykjavik, selecționata Poloniei a 
invins cu scorul de 20—16 (9—9) for
mația Islandei.
• In meci tur pentru sferturile de 

finală ale „Cupei cupelor" la hand
bal feminin, echipa T.S.C. Berlin a 
invins pe teren propriu, cu 20—8, 
formația olandeză Mora Swift Roer- 
mond. La Viena, in cadrul aceleiași 
competiții, echipa sovietică Spartak 
Baku a întrecut cu 21—16 formația 
austriacă Suedstadt.

După cum s-a relatat, guvernele 
român și spaniol au hotărît recent 
să restabilească relațiile diplomatice 
dintre România și Spania, la rang 
de ambasadă. In felul acesta, după 
mai bine de trei decenii de întreru
pere. se creează cadrul unei dezvol- 
tărl largi a colaborării româno-spa- 
niote pe multiple planuri.

între România și Spania există, 
așa cum se știe, tradiționale legături, 
cu adinei rădăcini in trecut, bazate 
pe afinități de origine, de limbă și 
cultură. Deși situate în regiuni dife
rite ale continentului, între cele două 
țări s-au țesut, de-a lungul secole
lor. relații de colaborare prieteneas
că. împrejurările vitrege, create in 
perioada de dominație a regimului 
dictatorial franchist, nu au putut es
tompa aceste tradiții, precum și do
rința celor două popoare de apropie
re și mai bună cunoaștere reciprocă. 
Totodată, se poate constata cu sa
tisfacție că, în ultimul timp, schim
burile economice Teciproc avantajoa
se au cunoscut o dezvoltare ascen
dentă, atingind valori notabile în am
bele sensuri.

Restabilirea relațiilor diplomatice 
reprezintă continuarea logică a unui 
asemenea curs, precum și urmarea 
proceselor noi ce au loc în Spania 
spre democratizarea vieții ■ politice, 
răspunzind dezideratului comun de 
amplificare și adîncire a raporturi
lor, în interesul ambelor țări și 
popoare. în același timp, se poate 
aprecia că restabilirea relațiilor di
plomatice româno-spaniole depășește 
cadrul strict bilateral, fiind de na
tură să marcheze o contribuție

la stimularea cursului nou, spre des
tindere, in Europa, la cauza genera
lă a păcii și securității, în confor
mitate cu spiritul Actului final de la 
Helsinki. Așa cum se știe, România 
socialistă a desfășurat și desfășoară 
o politică consecventă de normali
zare a relațiilor cu toate statele con
tinentului, indiferent de orînduirea 
social-politică, considerînd aceasta 
ca un imperativ al coexistenței paș
nice, al edificării unui climat politic 
nou, în Europa și în lume.

Realitățile arată că drumul spre a- 
cest obiectiv trece prin extinderea 
și generalizarea principiilor noi de 
raporturi interstatale, ale suveranită
ții și independenței naționale, egali
tății in drepturi. Prin această pris
mă, hotărîrea privind restabilirea 
relațiilor diplomatice româno-spanio
le reprezintă o contribuție la proce
sul istoric de afirmare, pe continent 
și în lume, a raporturilor interna
ționale de natură să permită dezvol
tarea liberă a fiecărei națiuni, inten
sificarea colaborării pașnice. înte
meiată pe încredere și stimă reci
procă.

Tocmai în această lumină, hotă- 
rirea de restabilire a relațiilor diplo
matice a fost salutată nu numai de 
forurile guvernamentale, ci și de 
cercurile largi ale opiniei publice din 
Spania, de toate formațiunile politice 
progresiste, democratice. Astfel, tova
rășul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania, a exprimat 
satisfacția comuniștilor spanioli pen
tru măsura anunțată. Totodată, un

șir de ziare spaniole, ca „Ya“, 
„Puebla", „Informaciones", relevînd 
că „românii și spaniolii, legați isto
ric printr-o civilizație comună — cea 
romană — sînt popoare care se în
țeleg ușor" (,,Ya“), sînt „ramuri ale 
unui trunchi comun" („Airriba"), 
subliniază cu acest prilej politica ex
ternă a României socialiste de largă 
deschidere, rolul de promotoare a 
cauzei normalizării raporturilor in
terstatale.

La rindul său. opinia publică din 
tara noastră își exprimă satisfacția 
pentru reluarea relațiilor diplomatice 
cu Spania, exprintindu-și convinge
rea că aceasta va stimula lărgirea 
legăturilor pe plan economic, tehni- 
co-științific, cultural și în alte do
menii, în interesul propășirii celor 
două popoare. în acest context se 
reliefează în mod și mai pregnant 
importanța primirii de către pre
ședintele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ministrului co
merțului al Spaniei, convorbirile des
fășurate cu acest prilej și care au 
evidențiat dorința de a se acționa în 
continuare pentru diversificarea re
lațiilor economice și de cooperare ro
mâno-spaniole.

întărirea cursului nou în viața po
litică internațională, avînd ca o im
portantă componentă normalizarea 
deplină a relațiilor între state, se în
scrie ca una din liniile fundamentale 
de acțiune ale politicii externe a 
României socialiste. Traducerea în 
viață a acestei cerințe reprezintă un 
obiectiv în sprijinul căruia țara noas
tră militează cu neslăbită consecventă.

• SATELIȚI ARTIFI
CIALI IN DEPISTAREA 
LĂCUSTELOR. Ca urmare 
a experiențelor încurajatoare 
făcute in sudul Algeriei, Co
mitetul de control al lăcus
telor al F.A.O. (Organizația 
Mondială pentru Alimentație 
și Agricultură), care desfă
șoară o campanie internaționa
lă împotriva acestor insecte și 
la care participă 45 de țări, a 
hotărît folosirea sateliților arti
ficiali pentru detectarea zonelor 
de reproducere a acestora. In
formațiile furnizate de sateliți 
— previziuni meteorologice și 
starea de vegetație — vor per
mite descoperirea originii aces
tui flagel devastator. Cînd în 
regiunile semiaride, care se în
tind din Asia și pină în nordul 
Africii, un surplus de ploaie 
face să crească brusc vegetația, 
aceasta favorizează înmulțirea 
foarte rapidă a acestor insecte. 
„Roluri negre" de milioane de 
lăcuste pot atunci să se întin

dă pe mai bine de o mie de 
kilometri pătrați și să consume 
zilnic 80 000 tone de vegetale. O 
lăcustă poate zbura timp de 17 
ore, înregistrîndu-se chiar mi
grații de 5 000 kilometri. O cin
cime din suprafața terestră poa
te fi amenințată de aceste in
vazii. în ultimul timp, ca ur
mare a ploilor excepțional de 
abundente, s-a remarcat o creș
tere pronunțată a roiurilor de 
lăcuste în India, Pakistan, Iran, 
Arabia Saudită, Sudan, Somalia 
și Algeria.

• O SCRISOARE CU 
BUCLUC. Pentru ca o scri
soare să ajungă la destinatarul 
său, aflat la o distanță de nu
mai 400 de metri de expeditor, 
a fost nevoie de... 38 de ani.
„Performanța" a fost realizată 
de poșta din orașul italian Si- 
racuza. Datată 14 februarie 1939, 
scrisoarea a fost expediată din 
biroul notarului orașului către 
un cetățean care locuia la nu

mai citeva case mai departe. 
Potrivit presupunerilor funcțio
narilor de la poștă, surprinși și 
ei de acest... miracol, scrisoarea 
s-ar fi înțepenit într-un colț al 
cutiei poștale.

• VALURILE PRO
DUC CURENT ELEC
TRIC. în India a fost creat un 
generator electric folosind miș
cările valurilor mării. Generato
rul poate fi folosit, cu mult 
succes la geamandurile lumi
noase.

• VITEZA SÎNGELUI. 
Care este viteza de deplasare a 
sîngelui prin vasele capilare ale 
scoarței cerebrale, asigurîn- 
du-se, astfel, oxigenarea celu
lelor nervoase ? La această în
trebare au dat răspuns cercetă
torii de la Institutul Pavlov din 
Leningrad, în urma unor mă
surători efectuate prin microfil- 
mări. Ei au ajuns la concluzia

Poporul iranian ani
versează Împlinirea o 
14 ani de la declanșa
rea „Revoluției albe" — 
vast program de reforme, 
inițiat de șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Aplicarea a- 
cestui program complex 
de măsuri economico-so
ciale, permițînd valorifi
carea superioară a imen
selor bogății naturale, a 
schimbat profund fizio
nomia Iranului. Naționa
lizarea pădurilor și a re
surselor de apă, recon
strucția urbană și rurală, 
reforma agrară și îndeo
sebi instituirea controlu
lui deplin asupra princi
palei bogății naționale 
— petrolul — sînt pir- 
ghii esențiale ale unul 
proces de dezvoltare care 
s-a concretizat in re
zultate remarcabile in 
ce privește industrializa
rea. modernizarea struc
turilor economice și so
ciale. Caracteristic pentru 
dinamismul economiei 
iraniene este faptul că

In ultimii ani produsul 
național brut a înregis
trat unul din cele mai 
înalte ritmuri de creștere 
în rindul țărilor in curs 
de dezvoltare.

Au fost construite nu-

menea, progresele obți
nute in lichidarea anal
fabetismului și dezvolta
rea învâțămintului.

Opinia publică din țara 
noastră urmărește cu sim-

IRAN .

Repere ale dezvoltării 
economice sub semnul 

,,Revoluției albe"

meroase și importante o- 
biectîve în sectoarele pe
trochimiei, 
de mașini,

construcției 
siderurgiei,

energeticii, electronicii, 
industriei ușoare. Sînt
larg cunoscute, de ase-

patie eforturile poporului 
iranian în direcția dez
voltării economico-sociale. 
Sărbătoarea de astăzi 
constituie un fericit pri
lej de a evoca cu satis
facție bunele relații de

colaborare prietenească 
statornicite între Româ
nia și Iran, la a căror 
evoluție pozitivă o con
tribuție de cea mai mare 
însemnătate au adus-o 
vizitele reciproce între
prinse în Iran și, respec
tiv, in România, de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr — încheiate cu 
rezultate rodnice pe pla
nul adîncirii și diversifi
cării raporturilor de coo
perare româno-iraniene. 
Se extinde continuu coo
perarea, materializată în 
construirea de către spe
cialiștii români și cei ira
nieni a unui șir de obiec
tive Importante în țara 
prietenă. Toate acestea 
constituie o ilustrare e- 
locventă a posibilităților 
de colaborare existente, a 
dorinței ambelor popoare 
de a strînge tot mai mult 
legăturile dintre ele. in 
interesul reciproc, al cau
zei colaborării, înțelegerii 
și păcii în lume.
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că o viteză a sîngelui prin ca
pilare de 4—5 cm pe minut asi
gură condiții optime pentru 
procesul aprovizionării cu oxi
gen. Calculele teoretice au fost 
confirmate prin experimente pe 
cobai.

• GARD ANTIZGO- 
MOT. Pentru a-și proteja Că
minul de zgomotele străzii, un 
locuitor din orașul Bremen 
(R.F.G.) a avut o idee origina
lă : a ridicat în jurul casei sale 
un gard alcătuit din... ghivece 
uriașe de flori suprapuse. La 
primăvară are de gînd să plan
teze flori la etajul superior al 
respectivelor ghivece, ceea ce, 
pe lingă un pitoresc aparte, va 
conferi „gardului" cu pricina, 
speră ingeniosul său autor, o 
eficacitate și mai mare in bara

rea stridențelor sonore ale 
străzii.

• COMETA „NOVA 
LOVAS". Astronomul ma
ghiar Miklos Lovas, de la Ob
servatorul din Piszkesteto (nor
dul Ungariei), a descoperit o 
nouă cometă. Corpul ceresc, cu 
un diametru de numai cîțiva 
kilometri, va trece in apropiere 
de Terra, venind de la margi
nea sistemului nostru solar. 
Peste citeva luni — afirmă as
tronomul — cometa, numită 
..Nova Lovas", după descoperi
torul ei, va putea fi observată, 
de pe Pămînt, cu ochiul liber.

• CEASUL A BĂTUT 
IN CONTINUARE. ° e- 
chipă de chirurgi din Hender
son (Kentucky, S.U.A.) a exe

cutat o operație puțin obișnuită. 
Intervenția a durat o oră și ju
mătate. La capătul ei, medicii 
au scos din stomacul unui bă
iat de 12 ani un... ceas de mină, 
care mergea în continuare. Ce 
se întîmplase 7 Jucîndu-se, bă
iatul a desprins ceasul din cu
relușă și l-a aruncat în aer, ur- 
mînd să-l prindă cu gura. L-a 
prins atit de bine incit... a a- 
juns in stomac.

• „VECINI BUNI". 
Dat fiind că în numeroase lo
calități din Marea Britanie tră
iesc în număr mare bătrîni so
litari, imobilizați in casă din 
diferite motive (boli, accidente) 
a fost inițiată o campanie la 
scară națională care, sub devi
za „Vecini buni", urmărește 
mobilizarea cetățenilor pentru a 
veni in ajutorul celor în vîrstă. 
Se au in vedere vizitele perio
dice, efectuarea de cumpărături 
și servicii casnice mai dificile 
etc. Se apreciază că inițiativa 
este cu atit mai oportună cu

cit, potrivit estimărilor, în Ma
rea Britanie, peste două mili
oane de bătrîni locuiesc singuri.

• FOSILE VII. Savanți 
francezi au găsit mai mulți raci 
marini de mici dimensiuni, din- 
tr-o specie despre care se cre
dea că dispăruse încă acum 
60—70 de milioane de ani. 
Acești crustacei primitivi, iden
tificați la o adîncime pînă la 
200 metri, sînt considerați pre
decesori ai crabilor de astăzi. 
Savanții au inițiat cercetarea 
condițiilor care au permis a- 
cestei specii să supraviețuiască, 
timp de milioană de ani, altor 
specii de mult dispărute.

• AGENȚIE DE ÎN
CHIRIAT... LEOPARZI. 
La Montreal funcționează o o- 
riginală agenție de închirieri. 
Oricine poate lua cu împrumut 
de la ea un leopard, un cim
panzeu, o pasăre exotică sau 
chiar un elefant. Desigur, con

tra unei taxe corespunzătoare 
Agenția funcționează de peste 
un an și se bucură de o largă 
clientelă. Recurg la serviciile ei 
diferitele studiouri fotografice, 
agenții de reclamă, expoziții 
comerciale etc. Printre clienții 
permanenți se numără și stu
diourile canadiene de televi
ziune.

• EFORTUL FIZIC Șl 
INIMA. După un studiu înde
lungat, doi specialiști americani 
din California, dr. Ralph Paf- 
fenbarger jr. și Wayne E. Hale, 
au ajuns la concluzia că cel ce 
prestează, timp îndelungat, o 
muncă fizică grea sînt mai fe
riți de amenințarea de a con
tracta boli coronariene. în ca
zurile studiate s-a observat că 
o muncă grea, ce obligă corpul 
omenesc la solicitări fizice deo
sebite, executată timp de numai 
20—30 minute este mai prielni
că sănătății decit o întreagă zi 
de lucru în condiții de lince- 
zeală.
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Strălucita contribuție teoretică și practică 
a secretarului general al Partidului Comunist Român

SPANIA ANIVERSAREA PROCLAMĂRII REPUBLICS INDIA

PUTERNICĂ MOBILIZARE ÎMPOTRIVA
ACTELOR TERORISTE

la edificarea unei lumi noi, mai drepte și mai bune • Un nou atentat la Madrid • Ample acțiuni populare 
de protest: 100 000 de muncitori în grevă

Cu prilejul apariției în Italia a volumului:

NICOLAE CEAUȘESCU: 
„SĂ SCHIMBĂM LUMEA.

Pentru o nouă ordine internațională"

MADRID. — La un birou de avo- 
cați madrileni specializați in proble
me ale legislației muncii a fost co
mis un atentat care a provocat moar
tea a cinci persoane și rănirea alto
ra. majoritatea fiind membri ai P.C. 
din Spania. Potrivit agenției France 
Presse. mai mulți indivizi înarmați 
au pătruns In sediu și au deschis 
focul asupra celor 10 persoane pre
zente. Ei au părăsit imediat clădirea, 
după ce au tăiat legăturile telefonice.

Atentatul, organizat la Madrid de 
un grup de extremă dreaptă împo
triva unor avocați spanioli cunoscuti 
pentru vederile lor progresiste, a 
provocat un adevărat val de proteste 
in Spania — relatează agenția Asso
ciated Press. Astfel, aproximativ

100 000 de muncitori din Madrid și 
Barceldna au intrat marți în grevă.

★
în legătură cu atentatul comis îm

potriva biroului unor avocați de 
stingă, președintele Baroului din ca
pitala spaniolă, Pedrol Rius, a avut, 
marți, o întrevedere cu ministrul 
justiției, Landelino Lavilla.

Agenția spaniolă Cifra informează, 
de asemenea, că în semn de protest 
față de acest atentat toate instan
țele judecătorești din Madrid și-au 
încetat, marți, activitatea.

Se menționează, totodată, că poli
tia a reținut un număr de peste 10 
suspecți din cercurile extremiștilor 
de dreapta.

Excelenței Sale
Domnului FAKHRUDDIN ALI AHMED

Președintele Republicii India
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India, în numele poporului 

român și al meu personal, vă adresez sincere felicitări, urări de multă 
sănătate și fericire personală, iar poporului indian prieten un călduros mesaj 
de progres și prosperitate.

Doresc să-mi exprim, cu acest prilej, satisfacția față de cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica India și convingerea că întărirea și pe viitor 
a prieteniei și colaborării dintre țările noastre corespunde pe deplin năzuinței 
și preocupărilor popoarelor român și indian, cauzei păcii și progresului, cit 
și eforturilor generale de instaurare a unor noi relații între state, de 
edificare a unei lumi mai bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în aceste zile, la Milano, în presti
gioasa editură „Sugar", a apărut 
cartea „NICOLAE CEAUȘESCU : 
„SA SCHIMBAM LUMEA — Pentru 
o nouă ordine internațională". Volu
mul cuprinde o amplă culegere de 
texte extrase din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — expuneri, 
cuvîntări, interviuri — consacrată 
problematicii edificării noii ordini 
economice și politice internaționale.

Sînt texte care exprimă în mod 
strălucit. înt.r-un ansamblu 
unitar, gîndirea teoretică 
și activitatea practică a 
Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste 
în această problemă de 
cea mai mare însemnătate 
și actualitate ; aceste 
texte definesc ceea ce 
în literatura mondială de 
specialitate a 
consacrat drept 
fia președintelui 
Ceaușescu despre 
dine", apreciată, 
dreptate, ca 
originală de 
valoare, la 
principiilor și 
lor concrete 
a acestui deziderat istoric.

își găsesc astfel o nouă 
și elocventă expresie acti
vitatea bogată pe plan teo
retic și ideologic a secreta
rului general al partidului 
nostru, cutezanța gindirii 
sale creatoare, capacitatea 
profundă de analiză și sin
teză a fenomenelor esen
țiale ale lumii contempo
rane. Sondajele lucide în 
realitățile timpului nostru, 
căile practice de acțiune 
înfățișate în vederea creă
rii unei lumi nod, mai bune 
și mai drepte, configurează 
aportul original al P.C.R. 
la rezolvarea unor proble
me fundamentale ale epo
cii, la dezvoltarea și îm
bogățirea tezaurului de 
idei ale marxism-leninis- 
mului, deschid o vastă 
perspectivă optimistă asu
pra viitorului umanității,.-- 
un viitor al păcii și justi
ției sociale, al dezvoltării 
libere a tuturor națiunilor.

Volumul se deschide cu 
o prefață semnată de pro
fesorul Giancarlo Elia Va
lori, cunoscut politolog ita
lian, secretar general al 
Institutului italian pentru 
relații internaționale, secre
tar general al Institutului 
din Paris pentru probleme
le unei noi ordini economice 
al unor lucrări consacrate 
politice și activității președintelui 
României. Prezentind volumul publi
cului cititor italian, autorul pre
feței relevă că „această nouă cule
gere de scrieri și cuvintări ale 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, are 
ca puncte de reper cele mai sem
nificative intilniri avute de pre
ședintele român cu opinia pu
blică internațională". în prefață se 
subliniază pregnant : „Concepția
elaborată de mai multi ani de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in pro
blema dezvoltării și instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
este semnificativă, ea continind — pe 
lingă o analiză critică exhaustivă a 
realității internaționale contemporane
— și elemente concrete cu privire la 
condițiile necesare pentru depășirea 
actualului status-quo la nivelul re
lațiilor interstatale". Relevîndu-se 
că textele din culegere permit desci
frarea cu claritate a relației de inter
dependență și condiționare recipro
că dintre dezvoltare și menținerea 
păcii, autorul prefeței conchide că 
„politica românească in domeniul 
dezvoltării se identifică cu politica 
pusă in slujba menținerii păcii".

în cuprinsul lucrării, extrasele se
lectate din lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt grupate în 14 
capitole, subliniind ideile majore ale 
viziunii românești cu privire la noua 
ordine. Astfel, diferitele capitole sînt 
consacrate mutațiilor fundamentale în 
raportul de forțe pe plan Internațio
nal, principiilor noilor relații inter
statale — esența însăși a noii ordini
— cerințelor primordiale și modalită
ților practice de înfăptuire a ei. Cu
legerea cuprinde texte semnificative

privind rolul O.N.U., al popoarelor 
în edificarea noii ordini și se încheie 
cu un capitol consacrat politicii ex
terne a României, militantă activă 
pentru înfăptuirea telurilor noii 
ordini.

Volumul cuprinde. în anexă. Decla
rația : „Poziția României cu privire 
la instaurarea unei noi ordini econo
mice", difuzată la a Vil-a sesiune 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U.

și fost 
„concep- 

Nicolae 
noua or- 
pe bună 

o contribuție 
excepțională 
cristalizarea 

a modalități- 
de înfăptuire

Nicolae Ceausescu

Per un nuovo ordine 
internazionale

o 
ini

și autor 
gindirii

Cartea apărută acum la Milano vine 
să se adauge suitei de volume cu- 
prinzînd prezentări politico-biografice 
și extrase din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tipărite în nume
roase limbi, in edituri de prestigiu 
din diferite tari de pe toate conti
nentele. Numai în ultimii șapte ani au . 
văzut lumina tiparului aproximativ 55 
de asemenea lucrări. Ele fac dovada 
concludentă a interesului viu. puter
nic, manifestat de opinia publică 
internațională, fată de personalitatea 
secretarului general al P.C.R.. pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi revine rolul e- 
sential, determinant in elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
ne, principială, clarvăzătoare, 
tidului și statului nostru.

Așa cum este binecunoscut, 
tuind liniile directoare ale Congrese
lor IX, X și al XI-lea, ale Progra
mului P.C.R., România promovează 
o politică externă activă, de dezvol
tare a relațiilor cu toate țările so
cialiste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu toate statele lumii. fără 
deosebire de orînduire, își aduce' o 
contribuție constructivă la solutio
narea, în interesul popoarelor, a pro
blemelor cardinale ale lumii de azi.

în ansamblul acestei problematici, 
se impune ca un imperativ absolut 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice, care să ducă la dispariția 
definitivă a vechilor relații, a vechii 
politici de dominație și asuprire, de 
inegalitate și injustiție, la eliminar',a 
prăpastiei dintre țările bogate și ță
rile sărace, la înflorirea tuturor na
țiunilor, într-un climat de destinde
re. securitate și colaborare interna
țională. în raportul prezentat la Con
gresul al XI-lea. in cuvîntâri și in
terviuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in Programul partidului, 
a fost fundamentat 
concept, sub toate

exter- 
a par-
înfăp-

științific acest 
aspectele sale s

politic, economic, social-uman. juri
dic și instituțional.

Instituirea noii ordini apare. în con
cepția partidului nostru, ca o necesi
tate obiectivă, ca un proces legic de
terminat de însăși dezvoltarea socială, 
în spiritul materialismului dialectic și 
istoric, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

cum 
asu- 
mii- 
con- 

in- 
celor 

i si, 
lichi- 

și

fundamentează teza că „așa 
pe plan national exploatarea si 
prirea, acumularea bogățiilor în 
nile unei clase duc la ascuțirea 

tradicțiilor sociale, la 
tensificarea luptei 
dominați și exploatați 
in mod obiectiv, la 1 
darea acestor relații 
Ia făurirea unei orînduiri 
mai drepte — tot astfel și 
pe plan international inega
litatea și asuprirea duo 
pină Ia urmă la ascuțirea 
contradicțiilor dintre state 
și apariția unor grave con
flicte între ele". De aici, 
necesitatea imperioasă ca 
vechile relații interstatale 
să fie schimbate în mod 
radical. „Crearea noii or
dini economice și politice 
internaționale, realizarea u- 
nei lumi mai drepte și mai 
bune presupun — subli
niază secretarul general al 
P.C.R. — o restructurare 
radicală a relațiilor inter
naționale, o adevărată re
voluție in viața politică 
mondială". în acest spirit, 
partidul nostru consideră 
că piatra unghiulară a 
noii ordini trebuie să o 
constituie principiile egali
tății, respectului, indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului in 
treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțării 
forță și la amenințarea 
forța — principii care 
o dublă funcțiune : de 
permite afirmarea de 
stătătoare a fiecărei națiuni 
și, totodată, de a oferi ca
drul unei colaborări 
ciente și rodnice între 
te statele. »«<u>‘v«lc'z 

Apreciind lichidarea 
dezvoltării, a decalajelor 
dintre state, apropierea re
lativă a nivelurilor de dez
voltare a tuturor țărilor ca 
element fundamental al 
noii ordini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu relevă 
în permanentă însemnăta
tea pe care o au in aceas
tă privință efortul propriu 
al fiecărui popor — factor 
primordial și decisiv — pa- 

o largă cooperare interna-

la 
cu 
au 

a 
sine

efi- 
toa- BIID- 
sub-

ralel cu 
tională, bazată pe echitate si avantaj 
reciproc, în care sînt interesate toate 
statele în virtutea interdependentei 
crescînde dintre ele.

Contribuția teoretică și practică a 
partidului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, la promo
varea dezideratului noii ordini inter
naționale a dobîndit o largă apre
ciere și recunoaștere internațională. 
Una din numeroasele dovezi' în acest 
sens este faptul că „Institutul pen
tru problemele unei noi ordini eco
nomice internaționale", constituit în 
octombrie 1975 in capitala Franței, a 
avut ca temă a sesiunilor științifice, 
ținute la Paris și București. „Modul 
în care este concepută noua 
ordine de către președintele Nicolae 
Ceaușescu".

Arătind motivele care au determi
nat alegerea acestei teme, președin
tele institutului, dr. Arturo Frondizi, 
declara : „Cunoscîndu-1 îndeaproape 
pe președintele României, ca și poli
tica pe care o promovează. m-am 
convins că este unul din cei mai im
portanți oameni de stat ai lumii 
contemporane... Pentru noi, exemplul 
României constituie o fericită iniția
tivă in studierea problemelor noii 
ordini economice internaționale. 
După părerea mea, România, condusă 
de președintele 
acele elemente 
ra națiunile pot 
nouă ordine".

Activitatea teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in 
fruntea partidului și statului nostru 
reprezintă un aport de preț la lupta 
popoarelor pentru edificarea noii 
ordini economice și politice interna
ționale, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Ceaușescu. ne oferă 
prin aplicarea căro- 

ajunge la această

Comunicat comun al guvernului și opoziției democratice
Agențiile de presă relatează că. 

pentru prima dată de Ia războiul 
civil din Spania, guvernul și opoziția 
democratică au publicat un comu
nicat comun in care se lansează un 
apel la calm în întreaga tară pentru 
a se pune capăt valului de violente 
din ultimele zile. Comunicatul — pu
blicat la încheierea reuniunii avute 
luni de cei șase delegați ai opoziției 
cu premierul Adolfo Suarez — con
damnă extremismul politic care, prin

violentă, încearcă să Împiedice pro
cesul vizind normalizarea democra
tică in Spania. Primul ministru, se 
adaugă, șira afirmat in cursul discu
țiilor hotărîrea de a continua studie
rea problemei amnistiei și a legii cu 
privire la activitatea partidelor poli
tice. El a insistat asupra necesității 
de a se crea un climat social în care 
să fie exclusă recurgerea la mani
festări violente.

Reuniune de urgență convocată de primul ministru
Președintele guvernului spaniol, 

Adolfo Suarez Gonzalez, i-a convo
cat, marți dimineață. într-o reuniune 
de urgență pe cei doi vicepreședinți 
ai cabinetului său. generalul Manuel 
Gutierrez Mellado și Alfonso Osorio 
Garcia, și pe miniștrii armatei, ma
rinei și aviației. Felix Alvarer 
Arenas Pacheco. Gabriel Pita de

Veiga y Sanz și Carlos Franco Ir- 
barnegaray, precum și pe alți mem
bri ai cabinetului pentru a analiza 
situația creată în țară după atenta
tul comis luni de elemente teroriste 
de extremă dreapta și după răpirea 
președintelui Consiliului Suprem al 
Justiției militare spaniole, general- 
locotenent Emilio Villaescusa Quilis.

„Centralele sindicale cer să se acționeze 
pentru dezarmarea și lichidarea grupărilor 

de extremă dreaptă**
Sindicatele spaniole — Comisiile 

Muncitorești, Uniunea Sindicală Mun
citorească și Uniunea Generală a 
Muncitorilor — au lansat marți un 
apel la calm, făcind cunoscut guver
nului că va beneficia de „sprijinul 
tuturor oamenilor muncii" dacă va 
lua măsurile care se impun „pentru 
a-i pedepsi pe cei vinovați" de ulti
mele evenimente și „va restabili li
bertățile politice și sindicale" in țară.

în comunicatul dat publicității, or
ganizațiile sindicale menționate cer 
militanților lor să nu participe la ma
nifestații de stradă pentru a evita 
escaladarea violenței. Comunicatul 
lansează, totodată, o chemare la grevă

generală in întreprinderi și uzine, 
pentru ziua de miercuri, in semn de 
protest față de escaladarea actelor de 
violentă, și ca manifestare de doliu 
pentru cei uciși în ultimele două 
zile.

„Ultimele acțiuni ale extremei drep
te — se arată în comunicat — fac 
parte dintr-un complot care Încearcă 
să se opună procesului de democra
tizare aflat in curs, prin metode pro
vocatoare, fasciste. împotriva oame
nilor muncii și a forțelor armate". 
Documentul celor trei centrale sindi
cale spaniole cere guvernului să ac
ționeze de urgentă „pentru dezar
marea și lichidarea bandelor de ex
tremă dreaptă".

itizării

Excelenței Sale Doamnei INDIRA GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

Ziua națională a Republicii India îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa, 
In numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și bune urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate și progres continuu poporului indian 
prieten.

îmi exprim, și cu acest prilej, convingerea că prietenia șl cooperarea 
româno-indiană se vor dezvolta și întări necontenit in toate domeniile de 
activitate.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

După ce a dobîndit 
independenta de stat 
la 15 august 1947, act 
care a încununat în
delungata luptă de e- 
liberare de sub stăpî- 
nirea colonială. India 
a trăit la mai puțin 
de trei ani un nou e- 
veniment istoric : la 
26 ianuarie 1950 a a- 
vut loc proclamarea 
republicii. Premierul 
Jawaharlal Nehru 
semna in aceeași zi 
prima constituție a 
țării, in care își gă
seau expresie aspira
țiile de libertate, pro
gres și bunăstare ale 
poporului. Stabilin- 
du-și ca obiectiv pri
mordial lichidarea îna
poierii economice, în
făptuirea unor ample 
reforme in industrie, 
agricultură. învăță- 
mint, in viata socia
lă. tînăra republică a 
pus bazele unui amplu 
proces de mobilizare a 
tuturor resurselor in
terne in această direc
ție.

în perioada care a 
trecut. înfățișarea ve
chii Indii a cunoscut 
schimbări radicale. 
Prin valorificarea ma
rilor sale bogății na
turale — minereu de 
fier (cele mai mari ză
căminte din lume), 
mangan, cărbune, bau
xită, cupru etc. — 
au fost create ramuri

Industriale moderne, 
ca siderurgia, con
strucțiile de mașini, 
energetica. Industria 
chimică ; ln prezent. 
India cheltuiește anual 
pentru dezvoltare mai 
mult decit în 150 de 
ani de dominație străi
nă. în numai cîțiva 
ani, din 1969 pină în 
1974, venitul național a 
crescut de la 38 mi
liarde dolari la peste 
65 de miliarde, adică 
aproape s-a dublat, 
principala contribuție 
fiind adusă de sectorul 
de stat, cu o pondere 
crescindă în economie. 
Totodată, așa cum se 
arată in documentele 
oficiale, își așteaptă 
în continuare rezol
varea un șir de pro
bleme dificile, conse
cință a îndelungatei 
dominații coloniale. în 
acest cadru, cel de-al 
5-lea plan cincinal 
(1974—1979), care-și 
propune ca obiectiv 
fundamental satisfa
cerea necesităților in
terne din resurse 
proprii, pune ac
cente deosebite pe 
dezvoltarea agricultu
rii — folosirea tehno
logiilor moderne, reali
zarea unor proiecte 
hidroenergetice. ex-« 
tinderea irigațiilor și 
îngrășămintelor chi
mice — pe consoli
darea sectoarelor de

bază ale Industriei, 
promovarea exportu
lui și cooperării inter
naționale.

Deși aflate la mari 
distante geografice, 
România și India dez
voltă între ele relații 
de trainică prietenie și 
colaborare, bazate pe 
preocupările comune 
pentru accelerarea 
progresului economic 
și social, pentru lichi
darea decalajelor, pen
tru statornicirea unei 
noi ordini economice 
și politice mondiale. 
La evoluția ascenden
tă a acestui curs con
tribuții hotăritoare au 
adus vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu 
în India in 1969, vizi
tele conducătorilor in
dieni în tara noastră. 
Pe această linie se în
scrie și recenta vizită 
efectuată în tara 
noastră de ministrul 
de externe al Indiei, 
Yeshwantrao Balwan- 
trao Chavan. Conti
nuarea și lărgirea a- 
cestor raporturi. în 
spiritul respectului și 
avantajului reciproc, 
sint în concordantă 
deplină cu interesele 
celor două țâri și po
poare, servind totoda
tă cauzei păcii, pro
gresului și înțelegerii 
internaționale.

L. RODESCU

Primul ministru al Pakistanului a primit
O serie de evenimente petrecute 

In ultimul timp in Spania atestă ac
centuarea tendințelor pozitive, evo
luția in direcția democratizării vie
ții politice din această țară, in con
cordanță cu aspirațiile și interesele 
majore ale poporului spaniol. Au 
fost înregistrate cu interes de 
opinia publică internațională diferite 
măsuri vizind lichidarea stărilor de 
lucruri ale vechiului regim franchist, 
intre care desființarea Tribunalului 
ordinii publice, prezentarea către 
Cortesuri a unui proiect guverna
mental de . reforme menite să resta
bilească libertățile sindicale, satisfa
cerea unor revendicări ale populației 
basce, inițierea, pentru prima dată 
după patru decenii, de contacte ofi
ciale intre guvern și reprezentanți 
ai partidelor de opoziție, delegația 
formațiunilor democratice reprezen- 
tind și Partidul Comunist din Spania. 
Se situează în plină actualitate pro
blema amnistiei politice, menită să 
asigure tuturor partidelor politice de
mocratice, inclusiv partidului comu
nist, posibilitatea de a-și desfășura 
liber activitatea.

în contrast cu aceste evoluții con
structive, cu voința poporului spa
niol care, prin referendumul organi
zat spre sfîrșitul anului trecut, s-a 
pronunțat cu claritate pentru demo
crație. pentru eliminarea rămășițelor 
franchismului, știri sosite de la Ma
drid reliefează intensificarea încer
cărilor unor forțe ale trecutului de 
a submina sau împiedica dezvoltarea 
acestui curs. După cum se știe, 
la începutul lunii decembrie a fost 
răpit președintele Consiliului de 
Stat din Spania, Antonio Maria de 
Oriol, iar in aceste zile a avut loc 
o nouă răpire — respectiv a preșe
dintelui Consiliului Suprem al jus
tiției militare spaniole, general-lo- 
cotenent Emilio Villaescusa Quilis. 
Cu o zi mai înainte, un student a fost 
asasinat de către o organizație inti
tulată „Alianța anticomunistă", cu 
prilejul unei manifestații in favoa
rea amnistierii deținuților politic! 
și, după cum arată știrile de mai sus, 
un nou atentat a avut Ioc Ia un birou

de avocați madrileni. In urma căruia 
și-au pierdut viața cinci persoane.

Aceste acte nu au nimic comun cu 
obiectivele politice pentru care mili
tează forțele progresiste spaniole, ele 
nu pot servi decit cercurilor fran- 
chiste, interesate in perpetuarea stă
rilor de lucruri ale trecutului. Prin 
astfel de acțiuni, cu caracter provo
cator, aceste cercuri urmăresc să 
bareze cursul spre normalizarea, si
tuației, să creeze și să mențină o 
stare de tensiune și instabilitate, de 
încordare intre guvern, armată și 
popor. Ele nu pot decit să afecteze 
grav procesul de democratizare, de 
înnoire generală a vieții politice din 
Spania.

Aceste evenimente au determinat 
o vie și fermă condamnare de către 
guvern, de către partidele politice 
progresiste și cele mai largi cercuri 
ale qpiniei publice din Spania. Așa 
cum arată comunicatul comun dat pu
blicității de către guvern și opoziția 
democratică, primul document de 
acest fel după 40 de ani, extremis
mul politic încearcă să împiedice 
procesul de normalizare a vieții po
litice. comunicatul adresînd un apel 
la calm in întreaga țară pentru a 
se pune capăt valului de violență. 
Comitetul Executiv al Partidului Co
munist din Spania a înfierat cu -as
prime aceste acțiuni teroriste, sub
liniind că ele demonstrează gravita
tea complotului urzit de elemente 
reacționare împotriva procesului de 
democratizare a țării. Partidul So
cialist Popular Spaniol a subliniat, la 
rîndul său, că aceste acte nu pot fi 
decit în folosul elementelor fran- 
chiste, iar Partidul Socialist Munci
toresc Spaniol le-a calificat drept 
atentate la adresa reinstaurării de
mocrației.

Evident că interesele majore ale 
poporului spaniol, cerințele dezvol
tării unei Spânii libere și suverane, 
democratice și independente, ca și 
cauza destinderii pe continentul nos
tru, impun să se pună capăt acțiuni
lor provocatoare, teroriste, în vede
rea adincirii procesului democratic, 
corespunzător intereselor, aspirațiilor 
și voinței celor mai largi pături ale 
poporului spaniol.

pe ministrul de externe al României
ISLAMABAD. — Marți, primul mi

nistru al Republicii Islamice Pakis
tan, Zulfikar Aii Bhutto, a primit 
pe ministrul afacerilor externe al 
României, Geof-ge Macovescu.

Cu acest prilej a fost transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, un cordial mesaj de prie
tenie și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală primu
lui ministru Zulfikar Aii Bhutto și 
doamnei Nusrat Bhutto, precum și 
urări de bunăstare, pace și progreș 
poporului pakistanez prieten.

Exprimind calde mulțumiri pentru 
mesajul primit, primul ministru 
Zulfikar Aii Bhutto a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cordiale salutări și urări 
de sănătate și fericire personală, 
precum și urări de progres, prosperi
tate și pace poporului român prie
ten. In cursul întrevederii care a avut 
loc s-a remarcat cu satisfacție evo
luția relațiilor româno-pakistaneze 
și s-a exprimat dorința comună ca 
aceste relații să se dezvolte, în con
tinuare. în interesul ambelor popoare.

Totodată, s-au evidențiat buna cola
borare dintre România și Pakistan 
pe arena internațională și preocupă
rile celor două țări pentru întărirea 
păcii și securității în lume, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce Internationale, echitabile și juste, 
în acest context, s-a relevat necesi
tatea intensificării colaborării și so
lidarității tuturor forțelor progresiste 
și antiimperialiste, a întăririi unității 
de acțiune a țărilor in curs de dez
voltare pentru a asigura realizarea 
unor relații noi, democratice, între 
state.

La întrevedere au participat Aziz 
Ahmed, ministru de stat al apărării 
și afacerilor externe al Pakistanului, 
și Lucian Petrescu, ambasadorul 
României ln Pakistan.

★
Sosind marți la Islamabad, într-o 

vizită oficială, la invitația ministrului 
de stat al apărării și afacerilor ex
terne al Pakistanului. Aziz Ahmed 
George Macovescu a avut, în aceea 
zi, convorbiri oficiale cu omoloj 
său. in cursul cărora s-a procedat la 
un schimb de păreri privind relațiile 
româno-pakistaneze, precum și unele 
probleme Internaționale.

INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ 1N LECĂTURĂ CU 
SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

• „Există condiții favorabile găsirii unei soluții de ansam
blu, juste și durabile** • Opinii in sprijinul reconvocării 

conferinței de pace de la Geneva
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0 întîlnire a conducăto

rilor centralelor sindicale 
din țări socialiste, ln cadrul 
căreia au fost examinate probleme 
ale dezvoltării continue a colaborării 
sindicatelor din țările socialiste par
ticipante. a avut loc la Moscova, A 
avut loc, de asemenea, un schimb de 
păreri în probleme actuale ale miș
cării sindicale internaționale. Din 
tara noastră a participat o delegație 
condusă de Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Intjlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

Comisia mixtă guverna
mentală româno-britanică, 
care și-a început lucrările la Lon
dra, examinează stadiul actual al 
relațiilor economice bilaterale, pre
cum și posibilitățile de dezvoltare și 
diversificare în continuare a schim
burilor comerciale și a cooperării in

agențiile de presă transmit:
dustriale și tehnico-științifice dintre 
cele două țări. Cu acest prilej, Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și al coope
rării economice internaționale, a a- 
vut convorbiri cu E. Dell. ministrul 
comerțului, G. Kaufman, ministru de 
stat pentru industrie, și lordul Go- 
ronwy-Roberts, ministru de stat 
la Foreign Office.

în cursul vizitei pe eare 0 
întreprinde în Marea Britanie, la in
vitația Centrului Marea Britanie — 
Europa de Est, Ion Ceterchi, preșe
dintele Consiliului legislativ, a fost 
primit de George Thomas, speakerul 
Camerei Comunelor, și a avut intil
niri cu lordul Elwyn Jones și cu sir 
Thomas Williams, președintele Uniu
nii interparlamentare. De asemenea,

oaspetele român a fost primit de lord 
Goronwy-Roberts, ministru de stat la 
Foreign Office.

în comunicatul bulgaro- 
malian Privind vizita oficială In 
Bulgaria a ministrului de externe al 
Republicii Mali, Charles Samba Cis- 
soko, se apreciază, intre altele, că 
înfăptuirea prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa va avea urmări favorabile pen
tru toate țările lumii. Totodată, păr
țile s-au declarat în favoarea reluării 
intr-un viitor apropiat a Conferinței 
de la Geneva în problemele Orien
tului Apropiat cu participarea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

Președintele Libiei, Moa- 
mer El Geddafi, a sosit la Lome in
tr-o vizită oficială in Togo. După 
cum informează agenția A.R.N.A., 
președintele Geddafi va avea convor
biri cu șeful statului togolez, Gnas
singbe Eyadema. asupra principale
lor probleme de interes tomun.

Convorbiri omericano- 
vest-germane. La Bonn 5 au ,n- 
cheiat convorbirile oficiale dintre can
celarul vest-german, Helmut Schmidt, 
și vicepreședintele Statelor Unite. 
Walter Mondale, sosit de la Bruxelles 
in capitala R.F.G. in cea de-a doua 
etapă a turneului său prin mai multe 
țări vest-europene și Japonia. într-o 
scurtă declarație făcută ziariștilor. 
Walter Mondale a menționat că pre

ședintele Jimmy Carter este foarte 
preocupat in legătură cu Conferința 
la nivel inalt a principalelor țâri oc
cidentale industrializate consacrată 
problemelor economice și că ar dori 
ca ea să aibă loc chiar in această 
primăvară.

Cu prilejul aniversării Unirii 
Principatelor și in cadrul ma
nifestărilor care marchează in 
Franța centenarul Independentei 
•ie stat a României, la Ambasa
da română iin Paris a avut loc 
la 24 ianuarie o seară culturală 
in cursul căreia au* fost relevate 
tradițiile luptei poporului ro
mân pentru unitate națională și 
Independență.

La manifestare, la care au 
participat personalități ale vieții 
cultural-artistice franceze, a 
fost prezentat un program ie 
filme documentare cu caracter 
istoric.

RIAD — Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei între
prinse in Arabia Saudită de președin
tele Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
menționează, între altele, că cele 
două țări consideră drept necesară și 
urgentă căutarea unei soluții de an
samblu a problemei Orientului Apro
piat. pentru a se evita o degradare 
periculoasă a situației din zonă — in
formează agenția France Presse. în 
acest sens, arată comunicatul, părțile 
apreciază că actuala conjunctură este 
favorabilă eforturilor de a găsi o so
luție de ansamblu, justă și durabilă.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la incheierea vizitei sale 
in Arabia Saudită. președintele Va- 
lâry Giscard d’Estaing a declarat că 
Franța este gata să ia parte la lucră
rile conferinței de la Geneva pentru 
pace in Orientul Apropiat, dacă pre
zenta sa este considerată necesară. 
Președintele Franței a afirmat, de a- 
semenea. că tara sa și alte state vest- 
europene și-ar putea aduce contribu
ția in etapa în care se va pune pro
blema garanțiilor pentru frontiere si
gure in Orientul Apropiat.

LONDRA. — Fostul ministru al a- 
părării al Israelului, Moshe Dayan, 
aflat într-o vizită la Londra, a apre
ciat. intr-o declarație făcută ziariș
tilor, că in prezent „condițiile pen
tru a se ajunge la o reglementare de 
pace in Orientul Apropiat sînt cele 
mai bune de la crearea Israelului, in 
1948, existînd posibilitatea ca o solu

ție să poată fi găsită pină la sfîrși
tul verii acestui an". Moshe Dayan 
a apreciat drept pozitiv faptul că ță
rile interesate din Orientul Apropiat 
se pronunță pentru reconvocarea 
conferinței de pace de la Geneva 
pentru solutionarea conflictului ara- 
bo-israelian.

BEIRUT — Ministrul de externe al 
Libanului. Fuad Boutros, a declarat 
că unul din subiectele pe care le va 
discuta cu secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, cu prilejul vizitei aces
tuia la Beirut, va fi rolul Libanului 
în cadrul conferinței de la Geneva 
privind reglementarea politică a si
tuației din Orientul Apropiat. Discu
țiile se vor referi, a precizat el, la 
invitația ce urmează a fi adresată Li
banului de a participa la această con
ferință la care Libanul și-ar putea 
asuma un rol în apărarea propriilor 
sale interese și la susținerea cauzei 
palestinene.

Fuad Boutros a declarat, pe de altă 
parte, că Libanul nu va participa la 
prima fază a discuțiilor din cadrul 
conferinței, care va fi consacrată pro
blemelor de frontieră și teritoriilor o- 
cupate. Dar, a precizat ministrul, Li
banul este profund interesat într-o 
soluționare permanentă și durabilă a 
problemei palestinene și va putea 
juca un rol spepial în această pri
vință. ținînd cont de numărul mare 
de palestineni care trăiesc în tară.
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