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IMPORTANTE SUCCESE
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Prima lună a anului 1977 a 
fost încununată de rezultate re
marcabile, obținute de numeroa
se colective de oameni ai mun
cii, angajați in întrecerea socia
listă pentru înfăptuirea exem
plară a planului.

Din UeșjțQ de Pildă, aflăm că la 
„ora de încheiere" a lunii Ia
nuarie în graficele de produc
ție au fost înscrise suplimentar 
peste 4 500 tone prodUse siderur
gice, cele mai mari succese fiind în

MUNCEȘ TI BINE, 
PRODUCI MAI MULT,

CÎȘTIGI BINE
După cum se știe, In decembrie 

1976, Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea retribuirii muncii in 
unitățile agricole cooperatiste — act 
legislativ de excepțională însemnăta
te, în a cărui fundamentare realistă, 
științifică au avut o deosebită impor
tanță indicațiile prețioase date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noua 
lege ilustrează grija deosebită pe 
care partidul și statul nostru o acor
dă înfloririi unităților agricole coo
peratiste, creșterii continue a nive
lului de trai al celor ce lucrează în 
aceste unități în 
cită cu cantitatea 
și calitatea mun
cii prestate, cu 
rezultate concre
te în creșterea 
producției agri
cole și dezvolta
rea avuției 
ștești.

Prin acest 
portant act 
mativ sînt 
sfințite principiile 
generale ale sis
temului de retri
buire a muncii 
în unitățile a- 
gricole 
în mod 
ganizare a producției și a mun
cii, formele concrete de aplicare a 
acordului global, modul și condițiile 
dc acordare a retribuției, respectiv, 
a venitului garantat in cooperativele 
agricole și asociațiile economice in- 
tercooperatiste. Potrivit practicilor 
democratice promovate neabătut de 
partidul nostru, proiectul Legii re
tribuirii muncii în unitățile a- 
gricole cooperatiste a fost pre
zentat în presă și supus dezbaterii 
publice. Mai mult, în anul 1976 
proiectul a fost aplicat experi
mental în toate unitățile agricole 
cooperatiste din țară, ceea ce a făcut 
posibilă aducerea unor îmbunătățiri 
impuse de realitatea concretă din 
cooperativele agricole, de cerința ca 
fiecare unitate să lucreze în mod 
rentabil.

Acum, cînd a devenit lege, impor
tant este ca, pretutindeni, consiliile 
de conducere din unitățile agricole 
cooperatiste, organele agricole jude
țene să acționeze 
răspundere pentru 
corectă, în spiritul 
tuturor prevederilor. Legea retribui
rii muncii în unitățile agricole coo
peratiste trebuie să devină, efectiv, 
un instrument al perfecționării în
tregii activități din agricultura coo
peratistă, al întăririi disciplinei și 
răspunderii cooperatorilor în munca 
de zi cu zi; totodată, ea trebuie să 
contribuie la dezvoltarea și întărirea 
spiritului de echipă în muncă, a răs
punderii în folosirea rațională și lu
crarea corespunzătoare a pămintului, 
în creșterea și îngrijirea animalelor, 
în apărarea și dezvoltarea averii ob-

legătură nemijlo-

ștești a fiecărei cooperative agricole 
în parte.

Pentru a-și îndeplini cu adevărat 
xolul de puternic instrument al îm
bunătățirii activității în agricultura 
cooperatistă și al muncii de calitate 
a fiecărui cooperator și a tuturor, se 
înțelege că prevederile acestei legi 
trebuie temeinic cunoscute, insușite 
și aplicate in fiecare unitate. In 
acest scop, se cere în primul rînd 
organizațiilor de partid de la sate, 
consiliilor de conducere a unităților 
agricole cooperatiste să asigure o 
explicare aprofundată a fiecărui pa
ragraf al acestei legi, o cunoaștere

rula și se realizează pe măsura creș
terii producției agricole și a averii 
obștești, a dezvoltării întregii econo
mii naționale.

Precizarea făcută în lege că for
mația de bază în organizarea muncii 
în cadrul subunităților de producție 
este echipa de mecanizatori, echipa 
de mecanizatori și cooperatori, iar in 
anumite situații și echipa de coope
ratori, demonstrează că organizarea 
muncii pe echipe corespunde cei mai 
bine condițiilor și sarcinilor ce revin 
agriculturii cooperatiste in etapa ac
tuală. Superioritatea acestui sistem 
de organizare și
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Aplicarea riguroasă a prevederilor LEGII RETRIBUIRII 
MUNCII ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE COOPERATISTE 

asigură întărirea răspunderii tuturor cooperatorilor 
pentru realizarea producției planificate, buna organi
zare a activității în toate unitățile și formațiile de lucru

a 
unitățile 

cooperatiste, reglementate 
unitar, sistemul de or-

cu fermitate și 
aplicarea justă, 
și litera legii, a

amănunțită de către fiecare coope
rator, in așa fel Incit, pretutindeni, 
să se întroneze puternic spiritul de 
răspundere iu muncă și in aplicarea 
întocmai a legii. Munca politico-edu- 
cativă, de îndrumare și control pen
tru cunoașterea și aplicarea rigu
roasă a prevederilor acestei legi tre
buie să se desfășoare acum, cînd se 
organizează activitatea pentru noul 
an agricol, cînd se stabilesc progra
mele de lucru pe subunități de pro
ducție și, în cadrul acestora, pe fie
care formație de muncă. Este, nece
sar ca întreaga activitate de expli
care și de aplicare fermă cu spirit 
de răspundere a prevederilor legii să 
fie condusă nemijlocit de comitetele 
comunale 
de partid 
peratiste.

Evident, 
colul de țață să intrăm în toate amă
nuntele acestei legi. Din lectura a- 
tentă a fiecărui capitol, a fiecărui 
articol sau paragraf se desprinde 
cu claritate scopul fundamental 
urmărit de legiuitor, de a con
feri acestui act normativ un rol tot 
mai activ în înfăptuirea principalului 
obiectiv al politicii agricole a partidu
lui — realizarea unei agriculturi mo
derne intensive, de Înaltă producti
vitate, care să folosească eficient pă- 
mintul, celelalte mijloace de pro
ducție și forța de muncă, cele mal 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
Din primele capitole, legea proclamă 
limpede și ferm ideea fundamentala 
că ridicarea continuă a nivelului de 
trai al cooperatorilor și al tuturor 
celor care lucrează in unitățile agri
cole cooperatiste este nemijlocit con
dițională de rezultatele muncii flecă-

de partid, de organizațiile 
din unitățile agricole coo-

nu ne propunem In arti-
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j „Baraca lui Radvan"~l//
Ca o insulă intr-un vast ocean de pămint a rămas 

baraca aceea. De jur-imprejur au mușcat, harnice, 
excavatoarele. Au venit in urmă cohortele de autobascu
lante și buldozere. Straturile geologice — scoase din 
nemișcare, dizlocate și așezate in altă parte, dintr-o 
imperioasă nevoie de utilitate. Și astfel, baraca, cu 
cițiva metri pătrați in jur, a crescut, s-a înălțat dea
supra valurilor de pămint, solitară și înțeleaptă față de 
ofensiva umană și tehnică ce nu cunoaște odihna. „Ba
raca lui Rădvan", a numit-o cineva. Și a completat : 
„Combinatul siderurgic de la Galați a produs, pentru

I

intiia oară, aici. Pe hirtia de calc, bineînțeles. Apoi..." 
Apoi li s-a dat cuvintul constructorilor. Cuvint ce 
cintărește azi peste patru milioane tone de oțel pe an. 
Miine, potrivit privirilor noastre mereu mai îndrăz
nețe — peste zece milioane...

Tot aici, la Galați, unde Dunărea are redutabil con
curent in cel mai puternic fluviu de oțel al țării, în 
mijlocul halei laminorului de tablă groasă se află, 
așezat pe verticală, un paralelipiped de metal : pri
mul sleb care a călătorit pe căile de rulare. Cu o 
inscripție ce datează evenimentul. In fața oțelăriei apoi, 
o sculptură in manieră abstractă, parcă. Mărturie din 
prima șarjă realizată prin metoda de nivel mondial a 
insuflării cu oxigen. La slebing apoi, la turnare con
tinuă, la...

Borne ale unui drum străbătut. Plantate, desigur, și 
eu o anume orgolioasă mîndrie. Dar semnificind infi
nit mai mult. Ar putea, foarte bine, să fie numite ja
loanele unei munci, eroice. Dimensiunea, modernita
tea și dificultatea construcției indrituiește la aceasta. 
Ori citim aici semnele cutezanței. înălțimile s-au cu
cerit întotdeauna, nu și-au plecat docile piscurile spre 
cei care au năzuit să le atinqă. Ori dorința de a mă
sura și astfel pașii făcuți. Mereu și mereu oamenii au 
nevoie de criterii, simt nevoia ca existența și munca 
lor să fie raportate la ceva, pentru a-și evalua și sin
guri ce și cît împlinesc intr-o viață de om. Și nu in 
ultimul rînd văd născute aceste borne dintr-un avint 
prea plin, romantic. Pentru că, la urma urmei. îndrăz
neala de a face ceva înseamnă zbor. Iar Ctitorii, prin 
destin și vocație, sint condamnați la astfel de zboruri.
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Iile TĂNASACHE

retribuire a fost 
pusă în evidență 
mai ales anul 
trecut, cînd, a- 
plicat șl genera
lizat experimen
tal la nivelul în
tregului sector 
cooperatist, și-a 
adus o contribu
ție deosebită la ■ 
rezultatele bune 
obținute în agri
cultura noastră. 

Pentru aplica
rea judicioasă a 
sistemului de re
tribuire a muncii 

agricole, în lege sein cooperativele 
precizează că acordarea integrală a 
retribuției este condiționată de reali
zarea in totalitate a sarcinilor de 
producție de către întreaga echipă, 
de executarea lucrărilor prevăzute în 
tehnologii, de respectarea cheltuie
lilor materiale stabilite. O însemnă
tate deosebită are faptul că, po
trivit legii, veniturile cooperatori
lor nu sînt plafonate, în cazul depă
șirii producției planificate retribuirea 
făcîndu-se cu aceleași tarife sau, după 
caz, acordîndu-se retribuție supli
mentară, In funcție de producția ob
ținută peste cea angajată. Trebuie 
relevată, de asemenea, diferențierea 
retribuției pe activități corespunzător 
gradului de complexitate a muncii, 
precum și în raport cu nivelul de ca
lificare, gradul de răspundere și ve
chime în muncă. Se insistă în mod 
deosebit asupra acestor pîrghii de 
cointeresare, știut fiind că sporirea 
producției agricole și, în strînsă le
gătură cu aceasta, ridicarea bunăstă
rii țărănimii se pot realiza numai prin 
efortul general, printr-o participare

Aspect de muncâ în secția cazangerie grea de la întreprinderea bucureșteand
„Grivița roșie" Foto : Eugen Dichiseanu

registrate de oțelarl și 
De asemenea, colectivele 
lor de profile de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara EU 
realizat, zilnic — în întreaga lună — 
peste prevederi, în medie, cite 
tone de laminate finite.

Minerii exploatărilor car
bonifere Roșiuța și Lupoa- 
ia anunță îndeplinirea cu două zila 
mal devreme a sarcinilor 
principalii indicatori ai 
succes pe baza căruia a fost extrasă 
pînă ieri, în plus, o cantitate de lig
nit echivalentă cu necesarul pentru 
producerea a peste 3 milioane kWh 

. energie electrică.
La rîndul său, colectivul țf|tT6* 

prinderii de alumină din 
Oradea care anu^ acesta a luat 
noi măsuri pentru utilizarea 
țională a agregatelor și valorifi
carea superioară a materiilor pri
me, a reușit, tot cu două zile 
înainte de termen, să înfăptuiască 
sarcinile de plan ale lunii ianuarie. 
Ca urmare, ultimul schimb de lucru 
a expediat, ieri, spre Uzina de alu
miniu din Slatina, peste planul pri
mei luni, o cantitate de 300 tone alu
mină calcinată.

® întrecerea pornită sub 
„Fiecare secție, sector, brigadă, echi
pă — cu program propriu de creș
tere a eficienței economice", la Ex
ploatarea minieră Baia

lamlnoriștl. 
laminoare-

90

lunare la 
planului.

ra-

titlul

Sjjric s_a materlalizat Pînă acum m 
economisirea a 226 mc material lem
nos, 34 100 kg șină de cale ferată. 2 100 
bucăți traverse, 15 tone ciment și a- 
proape 200 000 kilowați-oră energie e- 
lectrică. Obiectivele întrecerii urmă
resc ca, la fiecare loc de muncă, 
muncitorii să aibă stabilite sarcini % 
concrete privind eliminarea gîtuirilor 
din procesele de producție, reduce
rea cheltuielilor neproductive, lichi
darea stocurilor supranormative ș.a.

• In acest cincinal, județului 
Sold] 1_a fost aIocat un mar8 
volum de investiții, de 4 ori mai mar» 
decît cel din perioada 1971—1975. Să
lajul, județ care se înscrie printre pri
mele din țară în ce privește 
ritmul de dezvoltare Industrială, se 
va îmbogăți astfel, pînă în 1980, cu 
peste 50 noi obiective economice șl 
social-culturale. Potrivit indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cer
cetători și proiectant! din 11 mi
nistere și centrale care au sarcini în 
realizarea planului de investiții al 
județului, împreună cu organele lo
cale de partid și de stat, au reanali- 
zat și au revizuit proiectele, ale că
ror documentații au fost elaborate 
pînă la ora actuală. Acțiunea a evi
dențiat importante rezerve de iefti
nire a costului lucrărilor, cu 30,5 la 
sută la construcții-montaj și cu 31,1 
la sută la total investiții față de pre
vederile Inițiale. A rezultat, printre 
altele, posibilitatea economisirii a 
35 000 tone ciment, 5 400 tone oțel- 
beton, 3 000 tone profile metalice, 26 
kilometri conducte și a 5100 kilo
metri cabluri electrice.

LUPTA PENTRU INDEPENDENȚA
trăsătură dominantă a istoriei naționale

Societățile umane s-au apărat În
totdeauna împotriva agresiunilor din 
afară nu numai prin mijloacele ma
teriale ale rezistentei militare, ci și 
prin cele intelectuale — ale unor 
îndreptățiri juridice și politice la 
existență de sine stătătoare. Con
știente de dreptul la dezvoltare 

. istorică normală, neîngrădită, multe 
popoare și state au construit treptat, 
fiecare în felul său, conform timpu
lui și locului, idealul independenței 
care le-a îngăduit să reziste și să 
supraviețuiască, să ajungă la limanul 
unor vremuri mai bune. In concor
danță cu asemenea tendințe ale is
toriei universale, societatea româ
nească și-a croit drum neabătut spre 
victoria ideii-forță a dreptului și ne
cesității la independența deplină.

De la începutul 'istoriei Ion cînd 
diferitele cnezate și voievodate s-au 
unit în state bine structurate cuprin- 
zînd teritorii populate, țările româna 
au trebuit să facă față unor con
juncturi internaționale neprielnice, 
caracterizate prin lupta dintre pu
terile vecine pentru dominație în 
spațiul carpato-dunărean. Formulele 
elaborate de cancelariile statale pen
tru a fi puse în fruntea actelor dom
nești — prin proclamarea, mereu re
petată. a ideii de independență — 
....țara de sine stătătoare a domniei 
mele..." au o clară valoare doctri
nară. Nu întîmplător, la începutul 
veacului al XVIII-lea, Dimitrie Can- 
temir, într-o amplă viziune a trecu
tului, putea să scrie despre dreptu-

rile suverane ale domnilor români t 
„Nu le lipsea lor nici unul din pre
rogativele puterii supreme cu care 
se mîndresc cei mai mari dintre prin
cipi. Afară de dumnezeu și de sabia 
lor, pe nimeni nu recunoșteau mai 
mare in țara lor, și de nici un suve
ran din afară nu erau legați sub for
mă de feud sau jurămint de cre
dință".

O asemenea independență deplină 
a fost apărată cu sabia, pămîntul 
țării noastre fiind scăldat din belșug 
de sîngele celor căzuți pentru cea 
mai dreaptă dintre cauze. Cînd alcă
tuiri statale de mare vechime se 
prăbușeau sub loviturile puterilor ex
pansioniste, țările noastre, fără de 
răgazul necesar refacerii forțelor, 
trebuiau să lupte neîntrerupt, conti- 
nuînd, în fața înaintării .otomane, o 
rezistentă pe care Europa o privea 
cu uimire și scepticism.

In împrejurările în care Indepen
dența deplină nu a mai putut fi păs
trată, cea mai mare victorie a po
porului român a fost cucerirea unul 
statut de largă autonomie. Autono
mia largă însemna păstrarea structu
rilor social-economice și a instituții
lor juridico-politice proprii prin men
ținerea unui cadru statal — de care 
au fost lipsite timp de multe veacuri 
popoarele sud-dunărene — hotărîtor 
pentru dezvoltarea istorică a poporu
lui român. Pe drept cuvint. definind 
statutul politic al țărilor române, 
Karl Marx scria : „Principatele du
nărene sint două state suverane sub

suzeranitatea Porții căreia îi plătesc 
tribut, însă cu condiția ca Poarta să 
le apere de toți dușmanii din afară, 
oricare ar fi ei, și totodată să nu se 
amestece în treburile lor interne".

Exprimată cu atît de mare claritate 
politică, ideea-forță a independenței 
a determinat continuarea dîrz și fără 
întrerupere a eforturilor menite să 
blocheze încercările de a înrăutăți 
situația țărilor române prin sporirea 
obligațiilor economice și scăderea 
autonomiei politice. Să ne gîndim, în 
această privință, la ce se întîmpla 
în penultimul deceniu al veacului 
XVI cînd media anuală a sumelor 
plătite Porții 
1 275 de sate, 
domnie putea 
pot să poarte _______ ___

în felul acesta apar în toată lim
pezimea lor cauzele șl sensurile ma
relui război de independentă de sub 
conducerea lui Mihai Viteazul. Tre
buia salvată însăși substanța econo
mică — amenințată de distrugere — 
a țării, iar dacă, recucerită, inde
pendența deplină nu a putut fi men
ținută dincolo de începutul veacului 
al XVII-lea, în tot timpul aces- 

Imperiul otoman a 
păstreze obliga- 

la un nivel mult 
atins înainte de 

Mihal Viteazul.

reprezenta valoarea a 
iar un pretendent la 

să făgăduiască aur cit 
șase sute de cai !

tui
fost
țiile economice 
inferior celui 
înscăunarea lui 
Din această cauză, continuarea luptei 
pentru independență avea ca sem
nificație nu numai apărarea unei au
tonomii, concedată mai mult fără

veac 
nevoit să

voie de către Poartă — el șl redo- 
bindirea independentei depline pen5- 
tru a asigura dezvoltarea istorică ne
îngrădită a societății noastre.

Pentru că dominația străină punea 
In primejdie structura întregii socie
tăți, prin apărarea independenței se 
apăra însăși ființa statului, se îm
piedica astfel înlocuita clasei domi
nante autohtone cu una străină, se 
zădărnicea introducerea prin violență 
a unei suprastructuri, care ar fi pu
tut periclita existența poporului. E 
lungă, astfel, lista domnilor care au 
pierit, dîndu-și viața în lupta pen
tru apărarea sau redobîndirea inde
pendentei depline, pentru păstrarea 
integrității teritoriale. Dan al II-lea, 
Vlad Țepeș, Ion Vodă, Mihai Vi
teazul, Gaspar Graziani, Constan
tin Brâncoveanu, Grigore al III-lea 
Ghica și alții sînt numai cîteva 
nume — destule pentru un panteon 
al patriotismului domnesc. In multe 
împrejurări, boierimea (mai ales cea 
mică și mijlocie, dar șl o parte a bo
ierimii mari) a sprijinit acțiunile 
domnitorilor în lupta pentru inde
pendentă — pentru că era pus une
ori în primejdie chiar statutul ei de 
clasă privilegiată. Cînd însă aceste 
acțiuni păreau prea îndrăznețe, bo
ierimea, prin nesfîrșite conspirații, a 
împiedicat desfășurarea luptei de eli-

Eugen STANESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

industriei tirgoviștene — întreprinderea de strunguri „SARO'Tinâra „cetate

(Continuare în pag. a IlI-a)

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA

SOCIALISTĂ A ȚĂRII

CULORILE
BUCURIEI

...Ne-am prezentat 
Combinatul de industriali
zare a lemnului Pinera din 
București în postura de... 
factor poștal, să-i anunțăm 
pe cei în drept că le-a so
sit cu avionul un colet de 
la Paris și apoi să primim 
lămuririle de rigoare cu 
privire la faptul că respec
tivul colet în loc să ajun
gă la destinatar zăcea tot 
în magazia aerogării. La 
capătul mai multor pere
grinări de la o poartă la 
alta, încercînd să dăm de 
beneficiarii coletului, cînd 
la un compartiment, cînd 
la altul, ajungem. în sfîrșit 
și la serviciul „import
export". Socoteam că am 
sosit unde trebuia, dar 
după o serie de consultări, 
între șeful serviciului și 
colaboratorii săi, se contu
rează un răspuns neaștep
tat : „noi nu știm nimic, 
n-am solicitat un astfel de 
import, poate e o mostră sau 
altceva..." „Știți, insistă re
porterul, acolo la aeroport 
ni s-a arătat că o copie a 
documentului de transport 
a fost 
varășa 
„A, păi 
dînsa e
poarta cealaltă și întrebați 
acolo..."

— Nu am nici o legătură 
cu coletul respectiv, ne-a 
spus la rîndul său tovarășa 
Florica Ganea. Eu m-am 
aflat la aeroport pentru a 
ridica o documentație ve
nită pentru noi și la ru
gămintea cuiva de acolo 
am luat și o copie, cu buna 
intenție de a înștiința în
treprinderea.

— Și ?

ridicată de to- 
Ganea Florica"... 
e cu totul altceva, 
la tehnic, intrați pe

— Am predat copia încă 
de atunci serviciului 
nistrativ.

Am ajuns și la 
nistrativ :

— Nu-mi amintesc 
că acea avizare a fost pre
dată la aprovizionare, ne-a 
spus o funcționară 
noamă la vorbă, 
nu știu ; eu nu 
funcționară 1

— Un colet la

admi-
admi-

decît

eco- 
Altceva, 

sînt decit
Otopenl?

Se știe că expedierile 
rapide se folosesc în cazuri 
de mare urgență ; cînd o 
întreprindere are nevoie 
presantă de anumite piese 
de schimb sau de mate
riale pentru instalații pro
venite din import este fi
resc să le solicite îndată 
de la firmele respective și 
nefiind vorba de articole 
prea grele este, de aseme
nea firesc ca acestea să a-

fecțiuni de urmărire și evi
dență, datorită neglijentei, 
trec uneori luni și luni de 
zile fără ca unele colete să 
fie ridicate de la aeroDort. 
Tovarășii Mihaela Amariei, 
de la biroul „Avizări"- 
TAROM, și Constantin Dia- 
conu, de La biroul „Rom- 
trans-Otopeni", ne-au pre
zentat o lungă listă de 
asemenea colete în sufe
rință. Repetatele avizări.

„PAR A VION" pentru
praful din magazii

• ••

Un colet este adus de la Paris la București în trei ore și jumătate. De 
la Otopeni la Pipera n-a ajuns nici după cinci luni

Și ni s-a dat nouă o copie 
de înștiințare ? s-a mirat 
Gheorghe Popa, șeful birou
lui aprovizionare. Curios 
lucru. O să trimit neîn
târziat un om la Otopeni să 
vadă despre ce e vorba...

' Nimeni nu știa dacă res
pectivul colet fusese sau 
nu solicitat de către combi
natul bucureștean. Dar se 
știa că el există. Discuția 
de mai sus a avut loc la 27 
ianuarie 1977. Notăm și 
data sosirii coletului în 
țară : 25 august 1976. Veni
se de la Paris „par avion". 
Urgent. In trei ore și ju
mătate parcursese distanța 
Paris—București. De la O- 
topeni la Pipera nu sosise 
nici după 5 luni I

jungă în țară în cît mai scurt 
timp, deci cu avionul. Cînd 
o întreprindere recurge la 
o asemenea soluție nu pu
tem să ne închipuim alt
ceva decît că nevoile 
sînt atît de urgente 
costul, evident mai ridicat 
al transportului cu avionul, 
este pe de-a-ntregul justi
ficat.

Iată însă că în contra
dicție cu această logică 
elementară, lucrurile ca
pătă cu totul alte înfățișări, 
aidoma unei imagini pro
iectate pe ecran cu capul 
în jos. Episodul relatat mai 
sus nu este, din păcate, 
singular : o vizită la Aero
gara Otopeni ne-a convins 
că datorită unor grave de-

sale 
Incit

de 
mai 
fără

făcute in unele cazuri 
cite 2—3 și chiar de 
multe ori. au rămas ___
rezultat. în fața acestor 
fapte nu poți să nu te în
trebi : au fost ori nu ur
gente acele expedieri „par 
avion" ? Iar dacă au fost, 
cum se poate explica 
această intolerabilă hara
babură datorită căreia cole- 
tele zac luni de zile în 
rafturile magaziei 7 Să ne 
oprim, în cele ce urmează, 
la cîteva asemenea si
tuații...

La întreprinderea „Pro- 
gresul“-Brăila. „Vă spune 
ceva un colet de 51 kg venit 
de la Geneva și continînd 
piese pentru computer 7“ 
„Oh, cum să nu, a replicat 
inginerul Benone Botezatu, 
e vorba de înregistratorul

spectrometru pentru ana
liza probelor de oțel. Ne 
este necesar ca aerul și ca 
apa, dar noi abia în ianua
rie am primit înștiințare 
scrisă din partea aerogă
rii..." „Se pare totuși că a 
fost înștiințat un tovarăș 
Pețanca". „Se poate ; dînsul 
e reprezentantul nostru în 
București".

— Eu am înștiințat între
prinderea încă de ■ atunci, 
ne-a spus la rîndul său, în- 
țr-o convorbire telefonică, 
tovarășul Gheorghe Pe
țanca. Era însă de plătit o 
taxă de magazinaj, vreo 
douăzeci și ceva de lei și 
nu mi-au trimis... Pe urmă 
taxa a crescut la peste o 
sută. Vă informez însă că 
în urma intervenției dum
neavoastră la 
coletul a fost 
ianuarie.

Răspunsul 
tului întreprinderii brăile- 
ne merită o paranteză : 
oare despre ce fel de 
reprezentare, de slujire a 
intereselor întreprinderii 
poate fi vorba, cînd omul 
însărcinat tocmai cu ase
menea treburi ezită să 
achite de la el cei două
zeci și ceva de lei, pentru 
a ridica un colet „necesar, 
ca aerul și ca apa ?“ A 
preferat, pentru a se scuti 
de formalitățile decantării, 
să anunțe întreprinderea, 
unde cine știe din cauza 
cărei alte birocrații nu s-a 
mișcat nimic. Și merită să 
lungim această paranteză, 
pentru a semnala un 
ajuns, întîlnit, după 
mațiile funcționarilor

întreprindere 
ridicat în 25
reprezentan-

ne- 
afir- 

de la
Dinu POPESCU
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii1

(Continuare in pag. a Il-a)

Inginera Iulia Pasca, 
acum și director, lucrează 
în întreprinderea „1 Iu
nie" din Timișoara de 17 
ani. A venit în noul co
lectiv cu dorința unui în
ceput bun, dar și cu tea
ma în suflet față de noua 
specialitate de tricotoare 
(dînsa era filatoare) și, 
poate, față de noul me
diu de muncă, cu oame
nii săi necunoscuți. Dar 
încet. încet, cunoscînd, 
înțelegînd problemele u- 
mane, cît și cele tehnice 
ale întreprinderii, 
ruind în rezolvarea 
s-a atașat rapid de 
meni și oamenii de 
Iar ceea ce a clădit 
punte trainică între 
oamenii acestui colectiv au 
fost și sînt munca comu
nă. acțiunea continuă și 
nu o dată acerbă pentru 
modernizarea producției. 
Iar la capătul acestei con
centrări de energii, spo
rirea producției cu pînă 
la 80 la sută, dezvoltarea 
sectorului de confecții. 
Directoarea Iulia Pașca 
își mai reamintește și azi 
cu nostalgie de prima 
mașină modernizată, pusă 
la punct în seara zilei de 
22 august 1959, cînd pre
găteau carul alegoric pen
tru demonstrația de a 
doua zi. Au spart și o sti
clă de șampanie de acea 
mașină — azi casată, 
pă ce și-a făcut cu 
sosință datoria. Era 
abia începutul.

Mă interesa să 
prin ce anume se ___
șează, de surorile sale din 
tară, această întreprinde
re. Mă interesa de fapt 
personalitatea ei. viața ei 
secretă, problemele tai
nice, ca și cele vizibile. 
Cînd mai fusesem si altă
dată pe-aici, cunoscusem 
o ingineră chimistă, care 
făcuse din laboratorul în
treprinderii un model, 
creînd noi coloranți pen
tru produsele întreprin
derii. Atunci mi-am zis

stă- 
lor, 
oa- 
ea. 

t o 
toți

du- 
pri- 
însă

aflu 
deta-

că asemenea oameni deo
sebiți își imprimă pro
pria lor personalitate lo
cului unde își duc munca 
și viața. Și, totuși, medi
tația mea asupra 
nulității _. - -
prinderi timișorene 
extins, 
după ce ______ 
nou în mijlocul 
harnic colectiv. Azi __
că strădania tuturor mun
citoarelor de' a da produ
se de calitate este o tră
sătură distinctă la „1 Iu
nie". Se poate spune, apoi, 
că ceea ce definește acest 
efort sînt căutările, neo
bositele căutări dinăun
trul fabricii.

Aici s-au pus, de pildă, 
bazele primei mașini de 
tricotat, de producție ro
mânească. Prototipul creat 
aici a intrat apoi în pro
ducția de serie la „Meta- 
lotehnica" București. Tri
cotatul buclă s-a impus 
tot de aici, prototipul ori
ginar pornind din aceleași 
ateliere de la „1 Iunie", 
pentru ca, apoi, la „Meta- 
lotehnica" din Tîrgu Mu
reș să se producă mașini
le următoare, 
racteristică a 
rii „1 Iunie", 
ni creatoare 
modernă, bazată pe crea
tivitatea personalului cu 
o bună pregătire profe
sională, este o realitate. 
Numeroase idei tehnice 
novatoare au pornit și 
pornesc de la cadre medii 
de tehnicieni și maiștri, 
cu o gîndire maleabilă, 
cu mîini de aur ca Hec
tor Petru. Ionel Crîsnîc, 
Varga Adalbert. Halmadi 
Victor. Nicolae Roman și 
alții. Elementele de nou
tate. de contextură. de 
croieli inedite, de colorit 
deosebit, de tehnologii noi,

perso- 
amintitei între- 

s-a 
s-a amplificat 

m-am aflat din 
acestui 

știu

Această ca- 
întreprinde- 
de a deve- 
de tehnică

Ion ARIEȘANU
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Copiii (
I și florile |
ICu frumoasele ei stațiuni bal- .

neare, Mangalia a devenit, în 
ultimii ani, o imensă grădină cu | 
milioane de flori, care trebuie j 
nu numai plantate și îngrijite, | 
dar și apărate. Și cine ar putea

I
face lucrul acesta mai bine de- | 
cit copiii, mai ales că, de obicei, 
stricăciunile din parcuri erau 
puse chiar pe seama lor ? Ca j 
atare, pionierii din Mangalia

I s-au hotărit să înființeze un cerc ■ 
al micilor horticultori. Și-au I 
ales drept conducător tot un pa- I 

I sionat horticultor : inginerul A-
lexandru Moldovan, șeful spa- 1 

I fiilor verzi și al serelor statiu- • 
nii. Cei 80 de mici horticultori 
mari pregătesc în aceste zile ră
sadurile pentru florile viitoare
lor parcuri multicolore. 1

i Ceartă lungă I
De cițiva aht, familiile S. P. ' 

Iți E.P„, din Drobeta-Turnu .
Severin, ie află intr-o ne- I 
contenită — și mai rar intil- I 
nită — hartă Din te miri ce, 
rind pe rind. fiecare din cele 1 

Idouă familii caută pricină de - 
ceartă celeilalte. Ba că de ce 
unul a aruncat o găleată de apă 

* prea aproape de gardul celuilalt, I 
* ba că vita de vie din ograda I 
i unuia a trecut cu trei frunze ți

jumătate peste gardul ce-i des- ! 
parte. Pină acum, cele două fa- I 
milii au reușit să stabilească un 
trist record al urbei : 21 de pro- | 

Icese. Procese in care au fost
implicați zeci de martori, in care | 
s-au pierdut zeci de zile, s-au I 
cheltuit energie, nervi, bani...' I 
Și cum pină acum nu s-a decis | 
cine anume are dreptate, cele

Idouă familii continuă lupta. ■
Lmistifi-vă. oameni buni I

' Pe unde
I umbli, !

Mănăilă ?
Directorul Trustului S.M.A. |

I Cluj, inginer Szekely Ștefan, i
• roagă cititorii rubricii noastre să I
Idea o mînă de ajutor pentru 

găsirea unui mecanic agricol. I

care a plecat de la locul de 
muncă de mai bine de două luni 
de zile și n-a mai dat nici un I 
semn de viată. Se numește Șipoș 

I Mănăilă și a lucrat ca tractorist 1 
la secția Bolduț a S.M.A. Ceanu I 
Mare. La plecare a luat cu el și |

■ talonul tractorului pe care-1 I 
avea in primire. „Precizăm —

I
ne scrie directorul — că tracto- j 
ristul Șipoș Mănăilă este cunos
cut ca un om harnic, foarte pri
ceput In meseria lui. pe care o 
practică de 15 ani și nu a avut I 
Ipînă acum abateri disciplinare.
Cu atît mai mult ne surprinde | 
gestul lui, fapt pentru care îi 
rugăm pe cei care știu ceva

• despre el să ne anunțe și să-i I 
spună că.îl așteptăm să revină

I în mijlocul nostru".

Fără I

NOU, MAI BUN, MAI IEFTIN
Șeful compartimentului de proiec

tare de la întreprinderea „Neptun" 
din Cimpina, dr. ing. Gheorghe Mi- 
loiu, cu o mină ce trăda concentra
re, făcea însemnări 
sonal.

— Cumva notații 
înnoirea produselor 
giilor de fabricație ?

— Aproape că ați ghicit, zîmbi in
terlocutorul. Da, îmi sistematizam 
cîteva idei personale, le puneam de 
acord cu cele ale colegilor, urmărind 
corectarea unor sisteme de lucru, 
pentru o mai mare eficiență în pro
iectarea unor noi tipuri de reductoa- 
re. Am intenția ca propunerile să le 
supun aprobării apropiatei adunări 
generale a oamenilor muncii.

Cum noi veniserăm cu gîndul să 
consemnăm tocmai asemenea pre
ocupări, discuția a intrat de la 
început pe făgașul lucrurilor concrete.

— Unitatea noastră — ne-a pus în 
temă șeful proiectării — are ca pro
dus de bază reductorul de uz gene
ral, care se fabrică în peste 30 de 
mărimi și in nu mai puțin de 400 
tipodimensiuni. Și în anii trecuți, 
dar mai ales în acest an, colectivul 
întreprinderii și-a asumat sarcina să 
ridice însușirile reductorului la ni
velul parametrilor tehnico-funcțio- 
nali ai produselor similare 
internațional, în condițiile 
gabaritului acestuia. N-aș 
vorbesc în amănunt despre 
In acest sens ale anului ce 
Vreau totuși să spun că în ’76 noi 
am pregătit o bună bâză de înnoire 
■tehnică pentru ’77. Am reproiectat și 
am asimilat trei noi 
toare, între care un
care 
cu 4 tone — pentru 
zilor de mare capacitate și a valțu- 
rilor în industria prelucrării cauciu
cului. Acum, aceste utilaje se află 
în producție în diferite faze de exe
cuție.

De la dr. ing. Miloiu, cît 
alți proiectant! am aflat 
acest 
fabricate 
tării și. ______ _______
intra în producția de serie, eșalonat, 
în trimestrele II și III. Directorul 
unității, ing. Petre Tiseanu, care ne 
spunea că pînă în 1979 producția 
„Neptunului" se va dubla — compa-

în caietul per-
referitoare la 

sau a tehnolo-

pe plan 
reducerii 
vrea să 

reușitele 
a trecut.

însă este mai
tipuri de reduc- 
colos de 5 tone, 
ușor ca Înainte 
acționarea ben-

și de la 
că, în 

an. aproape 20 la sută din 
vor fi supuse reproiec- 

conform planului, _ vor

rativ cu acest an — adăuga că ea va 
fi în întregime modernizată, recon
siderată întreaga gamă de reductoa- 
re și de trolii de ascensor, al doilea 
produs al întreprinderii, 
este o sarcină deosebit 
socotim pe ’77 an de 
tului în această operă 
tehnică"..

— Această înnoire a 
duselor implică și o „ofensivă" ho- 
tărîtă pe planul tehnologiilor de fa
bricație. Puteți să ne vorbiți despre 
schimbările ce au loc pe această li
nie ?

întrebarea i-am adresat-o ing. Eu-

„Evident, 
de grea, și-l 
vîrf al efor- 
de ridicare
tuturor pro-

și urmea- 
cursul fi
de mașini 

comandă

dul colectivului și noi le-am luat în 
considerare".

— Avem acum în secții, 
ză să ne mai sosească în 
cestui an, încă un număr 
de înaltă tehnicitate, cu
numerică, cu program ș.a., la care 
se cere un grad de calificare înalt 
— ne-a spus secretarul comitetului 
de partid, Marin Fleider. Iată de ce, 
în adunările noastre de partid, de 
sindicat, de U.T.C., se dezbat frec
vent probleme legate de atitudinea 
omului față de om (e vorba de re
lația de întrajutorare muncitor- 
maistru), de aceea a muncitorului

Obiectivele acțiunii permanente de ridicare 
calitativă a întregului proces productiv la 

întreprinderea „Neptun** din Cîmpina

gen Bucur, care coordonează acest 
sector. Acesta ne-a înfățișat pe larg 
acțiunea începută de fapt în anul 
trecut, pentru punerea la punct a 
tehnologiilor de fabricație, în așa fel 
incit „omul de la mașină să aibă to
tul pentru un regim de lucru optim". 
Aceste sisteme complete de tehno
logii s-au realizat și se realizează 
cu concursul Institutului de cercetări 
și proiectări de tehnologii în con
strucția de mașini București. Pînă 
acum s-a elaborat întreaga tehno
logie pentru sectorul de acoperiri 
metalice ; în curs de finalizare 
află tehnologiile de prelucrare 
tipuri de reductoare și cele 
montaj. „Trebuie să subliniez — a- 
răta inginerul — aportul cercetăto
rilor și proiectanților de la Bucu
rești. Aceștia au venit și vin să ex
perimenteze la fața locului tehnolo
giile propuse, făcînd modificările 
de rigoare operativ, în raport cu 
nepotrivirile observate pe teren. A- 
ceastă colaborare bună a avut darul 
să
Și 
pe

bune, pe baza experimentului prac
tic, au fost propuse tocmai din rîn-

se
pe 
de

antreneze în mișcarea de înnoire 
de modernizare a tehnologiilor 

multi dintre inginerii, maiștrii 
muncitorii noștri. ' Unele soluții

față de mașină. Avem astăzi comu
niști de nădejde, care nu numai că 
lucrează excepțional, dar și ajută pe 
alții în cadrul acțiunii „Prietenul 
tînărului angajat" să-i ajungă din 
urmă.

Am vizitat sectarul sculăriei, știind 
că în ridicarea calitativă și tehnică 
a producției rolul colectivului de aici 
este mare.

— N-ai scule, dispozitive, verifica
toare corespunzătoare, treaba nu 
merge bine — ne-au spus muncito
rii pe unde am trecut. Ce se între
prinde pentru a evita acest neajuns?
— l-am întrebat pq șeful secției, 
maistrul Ion Mihart.

— După cum vedeți, sîntem foar
te bine dotați. Deci, singura proble
mă ca totul să meargă bine constă 
în munca oamenilor. Și cunoscind a- 
cest lucru, întreaga noastră muncă
— mă refer la maiștri, șefi de echi
pe, alte cadre de conducere — este 
îndreptată spre îmbunătățirea activi
tății lor. îi vrem mai buni mese
riași, mai conștiincioși, mai pasio
nați. In acest sens, am inițiat o se
rie de acțiuni, cum ar fi aprecierile 
critice operative la sfirșit de schimb 
ale maistrului, dar și ale oamenilor 
față de șefii lor. Avem, de aseme
nea, o vitrină a calității și a rebu
turilor, în fața căreia stăm de vorbă

«

cu „împricinații", ajutîndu-1 sS nu 
mai cadă în greșeală.

-- Și angajamentul pe acest an ?
— Unul singur : să asigurăm la 

timp toate sculele, să n-avem nici 
un fel de reclamație. Și ar mai fi 
de adăugat economia de metal. Căci 
aici, la noi, se lucrează 
speciale.

De fapt, economisirea 
reprezintă o preocupare 
Întregului colectiv, alături de aceea 
de îmbunătățire calitativă a produc
ției. Oriunde ne-am oprit ni s-a vor
bit de inițiativa „Gram cu gram 
să economisim metalul", intrată bine 
în conștiința fiecărui om, fie el pro
iectant la planșetă, maistru sau 
muncitor la prelucrare. Iată și e- 
xemplele : la reductorul pentru ac
ționarea benzilor și valțurilor, prin 
reproiectare se obține, la producția 
anului acesta, economii de 68 tone 
metal ; la axul l-H-320, in urma for
jării în matriță se economisesc 
30 kg la bucată, iar la un alt tip de 
ax — 25 kg. Prin reproiectări și 
schimbări de tehnologii, colectivul 
și-a propus să reducă in acest an 
consumurile specifice cu peste 620 
tone metal față de cantitățile nor
mate. De asemenea, prin refolosirea 
șpanului și culelor de bronz și alu
miniu se va înregistra, la aceste -me
tale neferoase, circa 35 tone econo
mii. Și socotelile nu sînt încheiate 
pentru că cele peste 7 000 de repere 
ale produselor vor fi restudiate din 
nou, în cursul anului.

Ne reîntoarcem în biroul directo
rului, unde ni se sugerează o idee 
„care am vrea să o subliniați în- 
tr-un fel sau altul în articol". Des
pre ce este de fapt vorba ?. De do
rința colectivului de a-șl crea o 
bază tehnică de cercetare. „Cred că 
forurile noastre de resort vor înțe
lege și vor aproba înființarea unui 
sector de cercetare aici, la „Nep
tun", susținea cu patos dr. ing. Mi
loiu. Ne-ar fi deosebit de util, și, în 
plus, ar mai fi și argumentul că 
dispunem de condiții : avem labora
toare de măsură și control bine do
tate, avem o platformă și aparatura 
necesară pentru încercări fizico-me- 
canice".

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

cu oteluri

metalului 
de bază a

SIBIU: Noi unități comerciale
Pentru început cîteva cifre doar : 

în prima lună a acestui an 
unitățile comerciale din Sibiu au 
asigurat un fond de marfă, diver
sificat, corespunzător cererii cum
părătorilor, cu aproape 15 la sută 
mai mare față de luna ianuarie 
1976 — ne spune tovarășa Marga
reta Pleșca, directorul direcției co
merciale județene Sibiu.

După cum se știe, în Sibiu există 
peste 500 unități comerciale. In ul
tima parte a anului trecut au fost 
deschise magazinele 
„Polenul" și „Delta", 
puncte comerciale noi 
îndepărtate de centru, 
Păltiniș, o unitate de 
publică la Rozdești.

specializate 
precum și 

în zone mai 
în stațiunea 
alimentație 

Recent, in

zona șoselei Alba Iulia, de pildă, a 
început construcția unui complex ■ 
comercial modern cu o capacitate 
de 1000 mp, iar în noul cartier de 
locuințe Hipodrom III vor fi date 
în curînd in folosință unități de 
articole electronice și electroteh
nice, auto-moto, articole tehnico- 
sanitare ș.a. De asemenea, printr-o 
redistribuire de spații, la etajul 
complexului comercial din cartierul 
Hipodrom II va funcționa o mare 
unitate de confecții pentru adulti 
și copii. Preocupări similare pentru 
dezvoltarea rețelei comerciale se 
concretizează și în alte orașe din 
județ. (Nicolae Brujan).

în fotografie : Noul magazin de 
confecții-tricotaje din Mediaș

Lecții in „amfiteatrul4 ogoarelor
C.A.P. Sanlslău,

I jambon...
I Din cind in cînd. prin fereas

tra atelierului In care lucra ca * 
I lăcătuț mecanic, Tudor Lincu ,

de la Combinatul metalurgic din !

Tulcea își arunca privirea spre o- | 
grada gospodăriei din apropiere.
Dar nu spre toată ograda, ci spre 1 

I cotețul unde se afla o namilă
de porc. Se uita Tudorică la el

mereu ți, cu cit se uita mai lung, j 
cu atit ii lăsa mai tare gura I 
apă : „Lasă, vericule. că o să-fi " 

!viu eu de hac". Si i-a venit.
Intr-o noapte, cind. se afla in I 
schimbul al treilea. Tudorică a 
sărit gardul in ograda omului, a 
intrat in cotet pe furiș, a scos i 

I cuțitul ți... gata. „Măi, ce mai
jamboane am să fac — iți zicea ■ 
Tudorică. Un an de zile am să 
tot măninc". Exact un an de zile I 
l-a condamnat ți instanța.
Neglijență 
cu urmări 
tragice j

Ușurința cu care unii părinți 
lasă la îndemina copiilor me- ■ 
dicamente a mai fost admones
tată la această rubrică. Și nu de I 
puține ori asemenea neglijente I 
au avut urmări tragice. O în- • 
tîmplare similară s-a petrecut și 
la Ionășeni, comuna Virfu 
Cîmpului. județul Botoșani. Lă- I 
sată nesupravegheată, o fetită de 
numai un an și cinci luni a gă- • 
sit prin casă mai multe pirami- 
doane pe care le-a mincat, unul I 
cite unul, pînă le-â isprăvit. Fe- t 
tita n-a mai putut fi salvată.

Așa, da!
Mircea Alexandru din Buzău 

călătorea cu autoturismul pro- I 
prietate personală pe una din 
Șoselele județului. La un mo- î 
ment dat. in fata lui s-a produs 
un grav accident de circulație. 
Fără să stea o clipă pe ginduri, | 
M. A. și-a incărcat mașina cu 
cei răniți, a intors și i-a dus I 
direct la spital. Apoi a revenit 
la locul accidentului, dind o mi- |- 
nă de atutor la descongestiona
rea circulației șt la desfășurarea 
anchetei. Apreciindu-i gestul, ■ 
anchetatorul de la miliție ne 
spunea : ..Ce bine ar fi dacă 
toți conducătorii auto ar proce- | 
da ața. Din păcate, mai sînt încă 
și dintre cei care trec nepăsători . 
pe șosele, făcindu-se că nu văd 
ce se intîmplă. contribuind, fără 
să vrea, la sporirea numărului I 
de victime care nu mai pot fi 
salvate". ,

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

de

BRAȘOV: Se diversifică producția

hidrologic din
O.I.F.P.C.A.- 

rolul criti- 
în societatea

Cine critica 
nu-i reclamagiu

Inutil să-i mai ex
plicăm ing. Emil Mil
cu, șeful compartimen
tului 
cadrul 
Gorj, 
cii 
noastră. 11 știe și el 
destul de bine. Nu 
numai că suportă 
foarte greu însă cri
tica, dar, după 
aflăm 
rea 
ției 
rul 
ing. 
mai 
îl critică drept recla
magiu, iar apoi face 
tot ce-i stă în putin
ță să se descotoroseas
că de ei. Așa s-a in- 
tîmp'.at cu autorul 
scrisorii amintite, 
vechi corespondent al 
ziarului nostru : în 
urma unor critici, a 
fost jignit și i s-a 
spus, nici mai mult, 
nici mai puțin, să-și 
caute de lucru în altă 
parte. Ceea, ce a și fă
cut omul, că n-a avut 
încotro. Nu înainte de 
a sesiza însă, arătînd 
că de fapt el nu este 
o excepție, ing. Milcu 
purtîndu-se grosolan 
cu muncitorii, pe ca- 
re-i jignește, și pe 
deasupra desfășoară o 
slabă activitate pe 
plan profesional.

în răspunsul său. Co
mitetul județean Gorj 
al P.C.R., precizează : 
„în urma cercetărilor 
făcute... a reieșit că se 
confirmă cele sesizate 
de' petiționar privind 
atitudinea necores
punzătoare față de 
angajați,, precum și 
activitatea slabă des
fășurată de E.M. ca 
șef al compartimentu
lui hidrologic". In 
consecință, s-a hotă
rît sancționarea lui cu 
avertisment, schimba
rea din funcție și tre
cerea în producție. In 
răspuns . se arată 
că s-au mai luat ur
mătoarele măsuri: s-a 
reorganizat întreaga 
activitate de forare 
din cadrul unității, cit 
și asigurarea dreptu
rilor angajaților care 
lucrează în acest sec
tor ; s-a intervenit la 
organul tutelar pentru 
stabilirea 
retribuție folosită 
forările 
O.I.F.P.C.A..
s-au primit precizări
le necesare : s-a dis-

cuia 
din scrisoa- 

adresată redac- 
de către muncito- 

Nicolae Tristu, 
Milcu îl taxează 
întîi pe cel care

pus compartimentelor 
tehnic-producție și 
plan-dezvoltare să ve
rifice aplicarea întoc
mai a măsurilor luate 
ș.a. Foarte bine. Dar 
cu autorul sesizării, 
care a fost silit să 
plece din unitate, lă- 
sîndu-și familia la 
sute de km depărtare, 
cum rămîne ? Aștep
tăm în acest sens răs
punsul cuvenit.

Pentru popicari
Dintr-o scrisoare 

semnata de măi multi 
locuitori din Sighbtii 
Marmației aflăm că 
în acest frumos oraș 
din nordul țării sint 
foarte mulți jucători 
de popice, sport cu 
tradiție, practicat aici 
de mai bine de 50 de 
ani. Ei sesizau insă că 
localul in care se află 
popicăria este total ne
corespunzător. „Toate 
demersurile făcute pe 
plan județean, arătau 
ei in sesizare, au ră
mas fără ecou".

Consiliul popular al 
județului Maramureș 
ne-a răspuns că ame
najarea unei alte po
picarii este în atenția 
noastră și au fost lua
te unele măsuri, prin
tre care : «-a definiti
vat amplasamentul 
popicăriei in condițiile 
schiței de sistematiza
re și s-au făcut de
mersuri pentru trece
rea terenului respec- 

proprietatea 
fost asi- 
lei de la 
sindicale, 
fost vira- 
asociației 

Forestiera", 
administrează

tiv în 
statului ; au 
gurați 65 000 
organizațiile 
sumă care a 
tă în contul 
sportive ,, 
care 
popicăria ; pentru anul 
1977 
suma < 
pentru 
strucție
Consiliului Central al 
Sindicatelor : Comite
tul executiv al con
siliului popular muni
cipal va asigura ma
terial de construcție 
și forța de muncă ne
cesară. în aceste con
diții, se subliniază în 

' încheierea răspunsu
lui, considerăm că în 
acest an se va putea 
trece la realizarea po- 
picăriei.

s-a prevăzut 
de 100 000 lei 

această con- 
: din fondul

„Curățenie" 
la ICRAL

rețelei de 
la 

din cadrul 
de unde

a-O amplă sesizare 
dresată redacției noas
tre relata că 
ICRAL-Herăstrău 
petrec lucruri revoltă
toare. Conducerea în

(Urmare din pag. I)
aerogară, destul de des : 
multe întreprinderi trimit 
să ridice cotețele șoferi, 
oameni delegați ocazional, 
care, auzind că trebuie plă
tiți 10—15 tei taxă de ma- 
gazinaj și neștiind cum să 
deconteze, oti speriau ele 
hățișurile birocratice pr n 
care se face decontarea, se 
sperie și lasă totul baltă. 
Dar acestea sînt amănunte 
care nici nu justifică și 
nici nu explică lipsa de 
răspundere a celor, care 
angajează asemenea trans
porturi costisitoare, apoi 
lasă cotețele să zacă prin 
magazii. Spre edificare, 
iată un asemenea rezultat : 
coletul destinat întreprin
derii brăilene a „poposit" 
în aerogară aproape... o 
sută de zile — de la 20 oc
tombrie 1976 la 25 ianuai'e

la 
se

treprindern, 
cial directorul, 
dedă la abuzuri și in
corectitudini care
stirnesc indignarea tu
turor oamenilor cin
stiți..., înlocuiește din 
serviciu membri 
partid corecți și com
bativi, cu indivizi ne
cinstiți... ș.a.“.

De felul cum își fă
cea datoria această 
întreprindere față de 
cetățeni cunoaștem cu 
toții prea bine și nici 
nu vrem să ne mai a- 
mintim măcar. In 
scrisoare' se arăta însă 
că „nici lucrările pen
tru unitățile socialiste 
nu au o soartă mai 
bună, existînd în pre
zent peste 500 lucrări 
neterminate si nere- 
cepționate, ce au fost 
începute încă din anii 
1973, 1974, însă care 
au fost în mod fictiv 
raportate ca executa
te... Directorul Ciobo- 
taru se ocupa aproape 
exclusiv de executa
rea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor 
acelor beneficiari ale 
căror funcții l-ar pu
tea deranja sau aran
ja, precum și ale ace
lora care nu se uită la 
bani". Scrisoarea cu
prindea numeroase 
fapte concrete.

Comitetul de partid 
al sectorului 1 a tri
mis redacției un răs
puns, șemnat de tov. 
prim-secretar Dumi
tru Gheorghișan, prin 

■ care sintem informați 
că la ICRAL-Herăs
trău s-a făcut curățe
nie. Astfel, pentru ac
tivitate necorespunzâ- 
toare în gospodărirea 
și conducerea treburi
lor unității, în menți
nerea ordinii și disci
plinei, au fost elibe
rați din funcții : di
rectorul Petrică Cio- 
botaru, ing. șef E. Ri- 
zac, contabilul șef Ion 
Obancea, șeful birou
lui organizarea muncii 
Mihai ■ Botgros, șe
ful compartimentului 
C.T.C. Petre Constan- 
tinescu.

Aspectele semnalate 
privind încasarea unor 
sume de bani, pretin- 
derea și 
cadouri 
angajați 
sint in 
ganelor 
(subl. ns.).
încadrării unor oameni 
necorespunzători în di
ferite funcții a fost fi
nalizată și continuă să 
stea in atenția noii 
conduceri a întreprin
derii.

primirea unor 
de la diverși 

și cetățeni, 
cercetarea or- 

de miliție.
Problema

Neculai ROȘCA

1977. Și fusese vorba de o 
expediere urgentă. „Par a- 
vion" Geneva—București, 
în cîteva ore...

întreprinderea textilă 
Slatina. „In coletul de care 
vă interesați sînt cîteva 
mici piese de schimb pen
tru mașinile de imprimat 
și au fost expediate de 
firma furnizoare conform 
înțelegerii prealabile", i-au 
declarat corespondentului 
nostru tovarășul di rec’, or 
Grigore Miltiade ș’ Mircea 
Melniciuc, director comer
cial. De ce nu s-a ridicat 
acest cotet la vreme este 
greu de spus : în eviden
țele întreprinderii nu s-a 
putut găsi decît ultima în
științare, din 13 ianuarie 
provenită de la TAROM. 
Celelalte avizări? Este posi
bil să fi venit și acestea 
dar datorită dezordinii care 
există in carnetele de re

bunurilor de larg consum
Cu puțin timp în urmă, la Bra

șov s-a deschis o expoziție a bu
nurilor de larg consum realizate în 
județ. Expoziția a suscitat un jus
tificat interes. Ing. Virgil Dimciu, 
directorul Grupului de întreprin
deri de industrje locală, ne-a spus : 
In acest an, valoarea bunurilor de 
larg consum va spori cu încă 65 
milioane lei. Importante creșteri se 
vor înregistra în sectoarele confec
ții, alimentar și mai ales în sectorul 
mobilei, unde creșterea în acest an 
va reprezenta peste 40 milioane lei. 
La ora actuală, industria locală 
brașoveană are în producția curen
tă nu mai Jpuțin de 3 000 sortimen
te de bunuri de larg consum. De 
relevat este și faptul că din 62 mi-

lioane lei, ctt reprezintă producția 
industrială realizată de întreprinde
rile industriei locale brașovene 
peste prevederile planului pe 1976, 
circa 25 milioane lei o constituie 
valoarea produselor livrate la fon
dul pieței. Deosebit de important a 
fost și aportul acestui sector la de
pășirea planului de export cu 6,2 
la sută pe grup. O atenție deosebi
tă se va acorda în continuare îm
bunătățirii calității și aspectului 
comercial al produselor, în așa 
Incit ele să se poată situa la 
velul celor mai înalte exigențe 
populației. (Nicolae Mocanu)

In imagine: un aspect de la sec
ția brichete din I.J.I.L. Făgăraș.

fel 
ni- 
ale

Nu va fi vorba, în cuprinsul a- 
cestor însemnări, de lipsurile I.T.B. 
Așadar, nu vom reaminti că tram
vaiele sînt încă „moartea" nasturilor 
de la paltoane sau mori de măcinat 
nervi, nici că, uneori, aceste auto
vehicule umblă numai în „pachete" 
de cîte trei-patru, lipite unele de al
tele, ca apoi să nu mai vină nici unul 
o jumătate de oră. Nu vom stărui 
nici asupra faptului că, mai ales in 
această iarnă, la I.T.B. se poartă pe 
scară largă „moda retragerii la de
pou". Stai ce stai în stație și te po
menești cu un tramvai gol la „sca
ră". Dar nu te ia și pe tine pentru 
că „se retrage la depou", sau se re
trage „pe diagonală'* (pe linia moar
tă) sau e tramvai „Școală", 
n-are casieriță, sau e în 
etc.

De astădată e vorba de 
a transportului în comun, 

.cum ajutăm noi. publicul, 
public, alcătuit din circa 4 milioane 
și jumătate de pasageri pe zi. aceas
tă instituție, atît de implicată în ■ 
viața noastră cotidiană. Uite, parcă 
te văd pe tine, călătorule, făcînd 
ochii mari : „Cum adică să ajut eu 
I.T.B.-ul ? Să pun umărul și să îm
ping tramvaiul ?“ Nu ! Nimeni nu te 
pune să împingi tramvaiele cu umă
rul, dar de ajutat I.T.B.-ul poți să-l 
ajuți. In nenumărate feluri. Uite, de

gistratură nu li s-a putut 
da de urmă. In lipsa lor, 
facnm precizarea că data 
soririi coletului în țară ne 
indică o zi de la sfîrșitul 
lum, ir.ai 1976. Amsler-

sau 
rodaj etc.

altă fațetă 
și anume : 

marele

lectronum", beneficiar fi
ind Institutul de cercetări 
pentru telecomunicații. Așa 
cum ni s-a explicat, ar fi 
fost vorba de un import 
temporar cerut de benefi-

Ferma pomicolă a 
județul Satu Mare, a devenit, în ac
tualul sezon alb, un veritabil amfi
teatru pentru însușirea cunoștințelor 
tehnice privind buna întreținere a 
plantației și creșterea producției de 
fructe la hectar. în postura de lector 
l-am aflat aici pe pasionatul șef de 
fermă ing. Gh. Chereji. Cu o foar
fecă în mînă el demonstra ultimele 
noutăți In materie de tăieri, de diri
jare a coroanei pomilor. La aplica
țiile practice, cursantii, multi dintre 
ei începători în pomicultură, se stră
duiau să imite cit mai corect pe in- 
ginerul-profesor. O imagine la fel de 
sugestivă am întîlnit și la ferma zoo
tehnică. unde șeful acesteia, tehnicia
nul Francisc Fo- 
ris, împreună cu 
medicul 
nar de 
scriptie. 
Bojan, ii 

practic,

veteri- 
circum-

Vasile 
învă

ța, practic, pe 
crescătorii de a- 
nimale cum să 
asigure o furaja
re corectă a vacilor prin prepa
rarea grosierelor, cu adaos de me
lasă, saramură etc., fcltfel încît să 
se obțină sporuri cît mai mari de 
carne și lapte. La C.A.P. Petrești, 
ing. Gh. Illeși ținea în‘fața mecani
zatorilor o lecție despre functionarea 
mașinilor de recoltat mazăre, temă 
foarte oportună : unitatea va fi do
tată, pentru prima oară în acest ap, 
cu astfel de mașini. Mecanizatorii vor 
cunoaște secretele acestor noi utilaje 
pentru a le putea folosi eficient în 
sezonul recoltării. Intrucit secția 
S.M.A. nu are această mașină, ea a 
fost împrumutată de la Valea lui Mi
hai. o comună apropiată din județul 
vecin. Bihor, urmînd să fie restituită 
după ce se vor încheia lecțiile pri
vind funcționarea și întreținerea el. 
Tot aici se pune un mare accent pe 
perfectionarea exploatării combinelor 
adaptate pentru recoltatul porumbu
lui.

Secvențe ca cele întîlnlte la Sanls
lău și Petrești sînt obișnuite și în 
alte cooperative agricole și secții de 
mecanizare a agriculturii din județul 
Satu Mare. După cum ne informa 
ing. Dumitru Chișu, directorul casei 
agronomului, învățămlntul profesio
nal agroindustrial are un pronunțat 
caracter practic, aplicativ. Aceasta u- 
șurează Înțelegerea și asimilarea ce
lor mai avansate

Invățămintul 
agroindustrial 

în județul Satu Mare

transpunerea în practică a noilor cu
noștințe și deprinderi Însușite la lec
ții. Tot în scopul ridicării nivelului 
calitativ și al eficienței cursurilor, 
casa agronomului a organizat — și 
va continua să organizeze pînă spre 
sfîrșitul lui februarie — instruiri 
practice în sprijinul învățămîntului 
agroindustrial, cu specialiști, briga
dieri și țărani cooperatori. Bunăoară, 
la instruirile efectuate în fermele po
micole de la Urziceni, Remetea, Ce
hei și Viile Satu Mare — patru zone 
distincte ale județului — la demon
strațiile practice au participat peste 
300 de oameni. Pomicultorii s-au con
vins că executarea corectă a tăierilor 
la pomi constituie un mijloc de re

glare a produc
ției și de crește
re a vigorii și 
potențialului bio
logic al pomilor 
Reîntorși în uni
tățile lor, partici- 
panții la instruiri 
au transmis to
varășilor lor de 

muncă noile cunoștințe și tehnologii 
însușite.

Dincolo de aceste aprecieri pozitive 
nu pot fi însă trecute cu vederea și 
unele neajunsuri care diminuează e- 
ficiența învățămîntului profesional a- 
groindustrial. Din sondajele între
prinse reiese că în mai multe coo
perative agricole nu s-a ținut numă
rul prevăzut de lecții, frecvența 
cursanților este slabă, iar caracterul 
abstract al cunoștințelor nu dă po
sibilitate cooperatorilor să aplice 
în practică cele învățate. Este vor
ba, mai ales, de unitățile situate în 
localități mai îndepărtate sau cu dru
muri mai puțin accesibile, unde și 
controalele „de la centru" sînt mai 
rare: Orbău, Ser, Lelei, Jurtelec, Stî- 
na, Gerăușa, Dumbrava etc. Desigur, 
doar controlul și îndrumarea venite 
de la „județ" nu ar fi capabile, oricit 
de multe ar fi, să înlăture neajunsu
rile de genul celor semnalate. Invă- 
țămîntul profesional agroindustrial, la 
care sînt înscriși aproape 12 000 de 
cursanți, trebuie să constituie in a- 
ceastă scurtă perioadă care a mai ră
mas pînă la declanșarea campaniei 
de primăvară, un punct aparte pe a- 
genda de lucru a comitetelor comu
nale de partid și a conducerilor con
siliilor întercooperatiste.

tehnologii, asigură
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"
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pildă, ar fi foarte bine dacă noi, 
bucureștenii, nu ne-am fractura oa
sele, nu ne-am distruge bătăturile, 
nu ne-am rupe hainele de pe noi la 
urcarea în tramvaie. Nu cred că 
există oraș în țară în care să circule 
atitea mijloace de transport în co
mun — pe jumătate goale — din 
cauza călătorilor. Ne înghesuim cu

tru că „eu cobor 
alții, foarte mulți 
dem cu toții și nu zicem nimic, și 
după cum ne informează I.T.B.-ul, 
— îngroașă din obraz pentru... 30 de 
bani ! Nu vor să scoată bilet, și 
pace ! Dar controlorul ? Ei, pină 
vine controlorul... Dacă ar fi să ne 
luăm după cîți n-au demnitate, simț

la prima", iar 
— după cum ve-

pe traseele transportului în comun
toții la ușa de urcare și, cu riscul 
că nu urcă nimeni, nici unul dintre 
noi nu cedează : vrem să intrăm în 
vagon cu toții odată. Apoi, cînd’ îm
bulzeala e mai mare și tramvaiul 
pleacă pe jumătate gol (din cauza 
noastră), îl apostrofăm pe vatman. 
Totuși, să nu exagerăm : se găsesc 
în fiecare stație destui „voinici" 
care, plasîndu-și cu forță coatele, 
reușesc să se urce și, victorioși, ră- 
mîn ori pe platformă ori pe scară 
(deși mai e loc în tramvai), agățați 
cu mîinile de bare. „Taxa, avan- 
sați-nainte" — zice la nesfîrșit (și pe 
limba ei) încasatoarea, dar omul 
nostru stă pe platformă pifonit. De 
ce nu avansează ? Unii — după 
cum știți foarte bine și dv. — pen-

civic și bună creștere de cîte... 30 
de bani, ar trebui ca I.T.B.-ul să 
umple tramvaiele de... controlori. Și 
atunci, te întreb, stimate călător : 
putem sau nu putem ajuta și noi 
I.T.B.-ul ? Chiar ieri călătoream 
vreo 20 de oameni cu tramvaiul 26. 
Apoi cu 23. In cîteva rînduri, inca- 
satoarea a fost obligată să oprească 
tramvaiul intre stații, să se tirguie 
cu oamenii, care păreau — după 
înfățișare — oameni serioși, bine 
crescuți. „Taxa" — repetă incasa- 
toarea, văzînd că omul nostru nu- 
paai la plata călătoriei nu se gîndea. 
„N-am decît sute întregi" — zice 
unul arătînd, fudul, un teanc de 
bancnote. „Dați-mi să vă schimb o 
sută" — zice încasatoarea. „Ei, răs-

punde barosanul, pînă schimbi, e.u 
cobor. Ce contează 30 de bani !“

— De ce nu scoți bilet ? — ti 
întrebăm pe unul cu haină de piele, 
care, fără bilet și fără rușine, se pi
tea după <r bătrînă.

— Da’ ce 
teci ? Ce, e

Așa este, 
știți și dv. 
4 500 000 de 
zilnic cu I.T.B.-ul, se mai găsesc și 
dintre aceia care, pentru a scoate 
din buzunar 30 de bani, treouie ru
gați, îndemnați cu insistență. De 
aceea sînt indignați oamenii serioși 
din tramvai și sint capabili să-l ia 
de guler pe refractarul, pe indolen
tul care nici măcar de 30 de bani 
nu are demnitate. El pare să nu în
țeleagă nimic. „Ce, e tramvaiul tău ? 
Ce, moare lumea pentru 30 de bani ? 
Ce, în 30 de bani 
I.T.B.-uIui ?“. După 
I.T.B.-ul funcționează 
nin, cu aer... Uite așa 
fără să se... gîndească 
fiile pe ' care 
I.T.B.-ul pentru 
7—8 km cu... 30

Iată de ce te 
mate cetățean : . 
tem să ajutăm și noi I.T.B.-ul 7

te bagi și ce te-ames- 
tramvaiul tău ?
cum am scris aici, cum 

foarte bine. Intre cei 
oameni, care călătoresc

stă averea 
părerea lui, 
așa, din se- 
gîndesc unii, 
și la investi

te face 
ca noi să 
de bani, 
întșeb din 
putem sau nu pu-

statul și 
călătorim

nou, sti-

Gh. GRAURE

tmprumut pentru testare, 
argumentele tindeau să de
monstreze că de fapt ști
rea despre sosirea coletului 
ar fi adus-o... reporterul. 
Este oare chiar atît de

Brazi la 24 noiembrie 1976. 
A fost ridicat abia pe 25 
ianuarie a.c. în urma sesi
zării noastre. Motivul ce
lor două luni de stațio
nare ? Mai întîi nu știa

„Par avion“ pentru... praful din magazii
dam—București, cîteva ore; 
București — Slatina. 8 luni. 
„Par avion" cu o viteză 
medie de... 23 km pe
lună !...

Nu ștîe stingă ce face 
dreapta ! Zicala se potri
vește cît se poate de bme 
situației celor două cotețe 
(32 kg) sosite pe adresa în
treprinderii de comerț „E-*

ciar de la partenerul ex
tern fără știrea întreprin
derii „EJectronum", iar 
cînd a venit avizarea a- 
ceasta n-ar fi știut ce e cu 
marta și în care contract 
se regăsește. La institutul 
de telecomunicații care a 
acceptat cîndva ca (irrna 
străină să-i trimită aseme
nea aparataj sub formă de

greu să se găsească o cale 
mai „ scurtă de înțelegere 
între funcționarii respecti
velor instituții, să se in
formeze reciproc. măc«r 
așa, de la om la om. și Să 
găsească soluția potrivită ?

Iată și situația coletului 
de 37 kg venit pe adresa 
centratei industriale de pe
trochimie și rafinării din

nimeni ce este cu acest co
tet ; abia mai tîrziu s-a 
ajuns la ipoteza că ar fi o 
reclamație mai veche fă
cută firmei furnizoare care 
a_t.m și-ar fi adus amin
te tă n-a trimis cete dout 
piese- la timp etc. et". Să 
faci o reclamație unui fur
nizor extern și uiți de ea? 
De modul in care s-a re-

zolvat ori nu ? Crasă indo
lență 1 Păgubitoare 
sare față 
importuri 
bani grei.

In cazul 
(336 kg) conținînd 
abrazive sosite' în țară 
sfîrșitul lui iulie 
tinatarul (Baza 
de aprovizionare 
materială Cluj) 
că n-a primit 
TAROM alte avizări

de soarta 
care au
celor 3

nepă- 
unor 

costat
cotețe 
pietre 

. lă
1976, des- 
județeană 

tehnico- 
susține 
de la 

decît
ultima, cea din 17 ianua
rie : de la această dată s-a
intervenit Ia ..Mineralim
portexport" care ar fi co
mandat importul, pentru a 
indica beneficiarii, fără de 
care baza din Cluj n-ar 
putea nici ridica, nici ex
pedia cotețele. „Par avion", 
dar mai e un bob zăbavă...

...N-am prezentat aici 
decît spicuiri din lista co
tețelor sosite cu binecunos

cuta rapiditate „par avion" 
dar lăsate cu intolerabilă 
neglijență să umple raftu
rile magaziilor de la aero
port. In realitate, lista este 
cu mult mai lungă. Fie 
multe, fie puține, deosebit 
de grav ni se pare faptul 
în sine că asemenea si
tuații există, alimentate de 
lipsă de răspundere, de 
neglijență și felurite hăți
șuri birocratice. Fiindcă 
înainte de orice ele scot la 
lumină nu lipsuri și scă
pări întîmplătoare, așa 
cum sînt prezentate uneori, 
ci atitudini și mentalități 
profund dăunătoare, ivite 
din aceleași rădăcini cu ri
sipa. cu cheltuielile fără 
rost, cu soluțiile supracos- 
tisitoare Și de asemenea 
mentalități și atitudini pu 
tem și trebuie să ne lip
sim. lăindu-le rădăcina.
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..Cronica lunii ianuarie — cronica 
primei luni a anului 1977, pe care 
l-am început sub egida mesajului 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului popor cu pri
lejul Anului Nou — mesaj în care 
secretarul general al partidului, 
președintele tării, sublinia : „înce
pem anul 1977 cu hotărirea fermă 
de a înfăptui neabătut planul dez
voltării economico-sociale a țării, 
de a asigura, în continuare, pro
gresul în ritm rapid al industriei și 
agriculturii, al întregii economii na
ționale". Și, intr-adevăr, evenimen
tele acestei luni au evidențiat ho
tărirea fermă a oamenilor muncii 
de a răspunde cu cinste acestei 
chemări, în interesul propășirii pa
triei și ridicării propriului lor nivel 
de trai.

Fără îndoială, se poate aprecia 
eă trăsătura dominantă a acestei 
perioade o constituie un amplu și 
concertat efort pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor de plan pe anul 1977, an hotă- 
rîtor al cincinalului. — acestui scop 
fiindu-i consacrate acțiunile între
prinse pe multiple planuri.

In această privință sînt de o 
deosebită importanță orientările 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie și de Consfătuirea 
de lucru de la Comitetul Central 
al partidului din luna decembrie a 
anului trecut, care au jalonat sar
cinile concrete, principalele direc- 

• ții de acțiune, spre care se cer în
dreptate eforturile pentru aplicarea 
cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice, pentru creșterea hotărită a 
eficienței economice — prin ridica
rea productivității muncii, reduce
rea substanțială a consumurilor, 
realizarea de economii de combus
tibil, Îmbunătățirea calității produ
selor.

Pe această linie, pentru concre
tizarea precisă, sistematică, pe ra
muri a acestor sarcini, s-au în
scris — în stilul propriu de lucru al 
secretarului general al partidului 
— VIZITELE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN MARI 
ÎNTREPRINDERI DIN CRAIOVA, 
ARAD și LA EXPOZIȚIILE CU 
CARACTER TEHNIC DIN CAPI
TALA.

Practic, concomitent cu ana
liza unor probleme privind 
amplasarea și dezvoltarea unor o- 
biective economice, se află in curs 
de desfășurare o acțiune sistema
tică inițiată de secretarul general 
al partidului în cadrul căreia se 
examinează cu exigență, ramură cu 
ramură, modul cum sînt soluțio
nate problemele fundamentale le
gate de promovarea progresului 
științifico-tebnic, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al producției, 
realizarea de produse cu randa
mente considerabil sporite, cu con
sumuri materiale substanțial re
duse, cu costuri de producție cît 
mai reduse și cit mai compe
titive pe plan mondial. In 
acest fel, diferitele sectoare și 
ramuri ale economiei naționale își 
pot elabora programe concrete de 
acțiune pentru modernizarea pro
ducției ; mai mult, finind seama de 
faptul că indicațiile și recomandă
rile depășesc, prin valoarea și în
semnătatea lor, cadrul strict al ra
murii respective, de ele pot benefi
cia fără excepție toate colectivele 
de oameni ai muncii.

In aceeași suită se înscriu și sar
cinile, formulate de Comitetul Po
litic Executiv, privind conti
nuarea acțiunii de tipizare a 
materiilor prime, , materialelor, 
semifabricatelor și produselor fi
nite, extinderea chimizării în agri
cultură, reducerea consumului și 
utilizarea rațională a gazelor na
turale.

Concomitent cu măsurile stabi
lite pe linie tehnico-economică se 
înscriu, printre hotărîrile Comite
tului Politic Executiv, și cele in do
meniul organizatoric și al politicii 
de cadre — urmărind Imbunătăți- 

. rea conducerii activității în impor

tante sectoare ale economiei și vie
ții sociale, coordonarea operativă a 
problemelor, evitarea unor parale
lisme.

Spre același obiectiv al ridică
rii indicatorilor calitativi ai activi
tății economice este orientată des
fășurarea întrecerii socialiste — im
portantă pirghie de mobilizare a 
oamenilor muncii pentru a da 
produse mai multe și mal bune, 
corespunzător cerințelor progresu
lui economic. După cum se știe, în 
cursul lunii ianuarie au fost lan
sate chemări la întrecere de către 
comitete județene de partid, consi
lii populare, precum și de către co
lective ale unor unități economice 
fruntașe. Comun tuturor acestor 
chemări este faptul că se afirmă 
pregnant, ca obiectiv calitativ priori
tar, creșterea puternică a eficienței 
economice. Este de datoria fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii să 
răspundă acestor chemări prin 
angajamente corespunzătoare, rea
liste și mobilizatoare, reflectând 
nivelul maxim al posibilităților e- 
xistente. Un ral important revin» 

în această privință ADUNĂRILOR 
GENERALE ALE OAMENILOR 
MUNCII, ca și ADUNĂRILOR GE
NERALE DIN COOPERATIVELE 
AGRICOLE, ca forumuri supreme 
de conducere în unitatea economică 
respectivă, menită să prilejuiască 
largi dezbateri privind căile de mo
bilizare a rezervelor interne, să sta
bilească programe concrete de acțiu
ne pentru îndeplinirea exemplară a 
planului și a angajamentelor pe acest 
an. Analiza exigentă a modului 
în care au fost înfăptuite sarcinile 
de plan pe anul trecut, dezbaterea 
problemelor majore de care de
pinde realizarea în bune condiții a 
planului pe anul 1977 în industrie, 
obținerea unei producții agricole 
mai mari decit în 1978 — an re
cord al producției noastre agricole, 
perfecționarea conducerii și orga
nizării producției și a muncii, creș
terea substanțială a eficienței eco
nomice — reprezintă subiecte prio
ritare ale adunărilor, cristalizarea 
unor soluții optime impunind o 
largă participare la lucrări, aportul 
de inițiativă și spirit gospodăresc 
al fiecărui membru al colectivului.

îndeplinirea cu succes a tuturor 
obiectivelor pe planul vieții eco
nomice și sociale depinde în mod 
hotăritor de continua Întărire a 
organizațiilor de partid, a rolului 
lor conducător. în această perspec
tivă, capătă o însemnătate deosebită 
ADUNĂRILE PENTRU DARE DE 
SEAMA ȘI ALEGERI DIN ORGA
NIZAȚIILE DE PARTID, în curs 
de desfășurare. Prilejuind exami
narea aprofundată a principalelor 
probleme ale activității organizato
rice și politico-educative pentru 
Înfăptuirea obiectivelor trasate de 
Congresul al XI-lea, analizînd tot
odată munca desfășurată în acest 
sens de fiecare comunist — ele 
sînt menite să determine creșterea 
forței de mobilizare și a combativi
tății revoluționare a tuturor orga
nizațiilor partidului. Conducerea de 
partid a subliniat, totodată, că 
exigenta comunistă și maturitatea 
politică a fiecărei organizații tre

buie să-și găsească reflectare in 
înaltul spirit de răspundere cu 
care sînt aleși noii membri ai 
birourilor organizațiilor de bază și 
ai comitetelor de partid — din rin- 
dul celor mai buni dintre cei mai 
buni comuniști, oameni care se 
bucură de stima și prețuirea între
gului colectiv prin întreaga lor ac
tivitate în producție .și pe tărim 
obștesc, prin temeinica pregă
tire, ideologică și profesională, ca 
și prin calitățile lor morale.

Pentru întărirea rolului conducă
tor al organizațiilor de partid, pen
tru creșterea forței lor de influen
țare a maselor. are o mare 
importantă APLICAREA CU CON
SECVENTA A PROGRAMULUI DE 
MASURI ADOPTAT DE PLENARA 
C.C. AL P.C.R. IN DOMENIUL 
MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE 
ȘI CULTURAL-EDUCATIVE. Por
nind de la axioma că procesul de 
dezvoltare a conștiinței socialiste 
își găsește o reflectare nemijlocită 
în modul cum sînt realizate sarci
nile economice, se impune ca, în 
spiritul Programului da măsuri, ln- 

treaga activitate politico-educativă 
să fie strîns legată de întrecerea 
socialistă, să stimuleze și să spri
jine dezvoltarea acesteia ca largă 
mișcare de masă, să determine ex
tinderea și generalizarea atitudinii 
noi față de muncă — expresie 
concretă a patriotismului socialist.

Tocmai în acest fel, prin dezvol
tarea spiritului de dăruire și exi
gență, oamenii muncii vor cinsti 
evenimentele de importantă majoră 
în viața țării — Centenarul Indepen
denței de stat a României. împli
nirea a 70 de ani de la marile răs- 
coale din 1907, Conferința Na
țională * a partidului. Congresul 
cooperativelor agricole, primul 
congres al consiliilor oamenilor 
muncii. De altfel, amploarea, di
versitatea, atmosfera entuziastă a 
manifestărilor prin care a fost săr
bătorită zilele acestea de la un ca
păt la altul al țării aniversarea 
Unirii din 1859, ca și acțiunile 
cultural-științifice, artistice. con
sacrate Centenarului Independenței 
relevă vigoarea patriotismului so
cialist al maselor populare, hotărîte 
să preia și să ducă mai departe 
făclia Înaintașilor, unitatea și 
coeziunea întregului popor în jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral, al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Expresie a vitalității și democra
tismului profund al orînduirii noas
tre, momentele cele mai importante 
ale lunii ianuarie sînt nesecate iz
voare de optimism tonifiant, de 
încredere In forța vitală șl supe
rioritatea orînduirii noastre.

★
Și pe plan extern agenda lunii 

ianuarie a fost bogată în eveni
mente de amplă semnificație, 
ilustrind PREZENȚA DINAMICA 
ȘI CONSTRUCTIVA A ROMÂ
NIEI SOCIALISTE IN VIAȚA IN
TERNAȚIONALA, CONSECVEN
TA, CARACTERUL UNITAR ȘI 
ARMONIOS ÎN CARE ÎȘI GA- 

SESC ÎNFĂPTUIRE orientări
le FUNDAMENTALE ALE POLI
TICII NOASTRE EXTERNE, CU 
CLARITATE DEFINITE DE CON
GRESUL AL XI-LEA AL PARTI
DULUI.

După cum se știe, pe primul 
plan al activității internaționale, 
partidul și statul nostru situează 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească cu toate ță
rile socialiste, linie constantă, sta
tornic aplicată in viață, în interesul 
reciproc, al cauzei generale a soli
darității și unității. Se poate con
stata cu satisfacție că în intervalul 
de timp care formează obiectul a- 
cestei cronici s-au înregistrat noi 
progrese pe calea adîncirii și diver
sificării conlucrării multilaterale cu 
țările socialiste. Aceste rezultate au 
fost apreciate în mod < deosebit de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a relevat însemnătatea 
contactelor recente care au eviden
țiat dorința reciprocă de intensifi
care a legăturilor de colaborare cu 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană. 
Pa aceeași linie s-au înscris vizita 

ln țara noastră a ministrului co
merțului exterior al Uniunii Sovie
tice și vizita delegației economice 
din R. P. Chineză, înțelegerile sem
nate cu acest prilej in privința 
schimburilor comerciale pe anul în 
curs prevăzînd, ca și documentele 
similare încheiate cu alte țări socia
liste, sporuri substanțiale față de 
anii precedent!. în același context 
al relațiilor de trainică prietenie, 
al voinței de adîncire și diversifi
care a cooperării, s-a desfășurat 
vizita efectuată de președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Piotr Jaroszewicz, eveniment 
căruia îi Consacrăm un comentariu 
distinct în acest număr al ziarului.

Noi întâlniri și contacte care au 
avut loc în luna ianuarie oglin
desc preocuparea fundamentală a 
partidului nostru pentru dezvol
tarea conlucrării cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru 
crearea unei unități de tip nou, 
pentru întărirea solidarității in
ternaționale. Un eveniment remar
cabil in acest sens l-au constituit 
întîlniroa și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Enrico Berlinguer, prilejuite de vi
zita secretarului general al P.C. 
Italian la București. Așa cum 
este cunoscut, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
deosebite ale acestei întâlniri, care 
a reprezentat o nouă și puternică 
expresie a legăturilor strinse, de 
prietenie, colaborare șl solidaritate, 
In continuă dezvoltare. dintre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist Italian. Desigur, 
adîncirea continuă a acestor relații 
are nu numai o însemnătate bilate
rală, ci constituie și o contribuție 
importantă la cauza consolidării 
coeziunii mișcării muncitorești in
ternaționale, a conlucrării dintra 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor egalității în 
drepturi, independentei suverane, 
neamestecului în treburile interne, 

dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili căile de luptă și a-și solu
ționa problemele corespunzător 
condițiilor concrete in care își des
fășoară activitatea.

Luna care s-a încheiat a adus, de 
asemenea, noi confirmări in ce pri
vește preocuparea perseverentă a 
tării noastre pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabo
rare cu țările în curs de dezvoltare. 
Vizita întreprinsă în țara noastră 
de ministrul afacerilor externe al 
Indiei, ca și vizita ministrului 
afacerilor externe al României in 
Pakistan au scos în relief hotărirea 
de a promova cooperarea atît pe 
plan bilateral, cit și In sfera vieții 
internaționale, pornind de la inte
resul comun pentru lichidarea de
calajelor economice și accelerarea 
progresului, pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

Totodată, țara noastră s-a pre
ocupat activ de extinderea în con
tinuare a relațiilor cu toate statele, 
fără deosebire de orinduirea social- 
politică, în spiritul cerințelor co

existentei pașnice, al consolidării 
cursului nou spre destindere și în
țelegere în viata internațională. în 
acest cadru, se cuvine a releva ho
tărirea privind restabilirea relațiilor 
diplomatice între România și Spa
nia — continuare logică a tradi
ționalelor legături intre cele două 
țări, bazate pe afinități de orgine, 
limbă și cultură, expresie, în 
același tâmp, a tendințelor pozitive 
spre democratizarea vieții politice 
spaniole. Răspunzînd intereselor 
reciproce, se poate aprecia în 
același timp că restabilirea rela
țiilor diplomatice depășește cadrul 
strict bilateral, fiind de natură să 
marcheze o contribuție la cauza 
generală a destinderii și securității 
în Europa, în conformitate cu spi
ritul Actului final de la Helsinki.

In acest context, opinia publică din 
tara noastră a urmărit cu interes 
EVOLUȚIILE DIN SPANIA, proce
sele noi care au loc în această țară, 
eforturile vizînd lichidarea se
chelelor vechiului regim franchist, 
dezvoltarea cursului spre normali
zarea și democratizarea vieții po
litice corespunzător aspirațiilor și 
intereselor majore ale poporului 
spaniol. Aceste eforturi întâmpină 
ostilitatea forțelor reacționare, de 
dreapta, care nu se dau în lături de 
la acțiuni teroriste în încercarea 
de a bloca un asemenea curs, de a 
întreține un climat de tensiune. E- 
lementul nou, aspectul major 
care se desprinde din recentele 
evoluții îl constituie procesul do 
Întărire a unității poporului spa
niol in lupta pentru dejucarea unor 
asemenea manevre. Condamnarea 
fermă, exprimată in declarații publi
ce, in impresionante greve de protest 
împotriva acțiunilor teroriste prin 
care cercurile reacțiunii se au- 
todemască, de fapt, ca dușmani 
ai Spaniei demonstrează hotărirea 
fermă a poporului spaniol de a nu 
permite o reîntoarcere la trecut. A- 
ceasta scoate și mai puternic in evi

dență necesitatea amnistiei politice, 
asigurării pentru toate partidele de
mocratice a posibilității de a-și des
fășura liber activitatea, — inclusiv 
pentru P.C. din Spania, care s-a 
afirmat, o dată mai mult in cursul 
evenimentelor actuale, ca o forță 
social-politică de bază, constructi
vă, ce se identifică intru totul cu in
teresele supreme ale poporului spa
niol. Fără îndoială că dezvoltarea 
cursului nou, spre democratizare, 
spre unitatea păturilor celor mai 
largi ale populației din Spania, răs- 
punzînd intereselor esențiale ale 
poporului spaniol, se va înscrie, tot
odată, ca un pas important în di
recția edificării unei securități 
trainice Rp continentul nostru.

In adîncirea procesului de destin
dere pe continent și în lume, o im
portantă deosebită prezintă ELIMI
NAREA ZONELOR CONFLICTUA- 
LE, rezolvarea problemelor în sus
pensie pe cale pașnică, la masa tra
tativelor. Este știut că una din aces
te zone o constituie Ciprul ; legată 
prin vechi relații de prietenie cu 
poporul cipriot, România a subliniat, 

în mod statornic, necesitatea ca 
problema Ciprului să fie soluționată 
de însuși poporul cipriot, de către 
ciprioții greci și ciprioții turci, a- 
ceasta fiind singura cale rațională 
în măsură să asigure integritatea și 
suveranitatea țării, dezvoltarea Ci
prului independent. Cu atît mai În
dreptățită este satisfacția opiniei 
publice din țara noastră față de re
centele contacte între președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios, și 
liderul cipriot turc, Rauf Denktaș, 
poporul român exprimîndu-și spe
ranța că reluarea dialogului va des
chide o nouă fază în direcția unei 
soluționări juste și trainice, atît de 
dorită de poporul Ciprului, de toate 
forțele iubitoare de pace.

Evoluții de amplă semnificație 
internațională au avut loc în luna 
ianuarie în Orientul Mijlociu. Con
sultările și contactele diplomatice 
din ultimul timp au permis să se 
contureze un consens cu privire la 
reluarea conferinței de pace de la 
Geneva. In acest sens și sub aceste 
auspicii se anunță convorbirile pe 
care secretarul general al O.N.U. le 
va avea în aceste zile în capitalele 
unor țări din regiune, urmînd ca 
rezultatele demersurilor să fie pre
zentate Consiliului de Securitate. 
Militând ferm pentru soluționarea pe 
cale politică a situației din Orientul 
Mijlociu, țara noastră consideră că 
în prezent se impune, mai mult ca 
oricînd, intensificarea eforturilor 
pentru realizarea unei păci juste și 
durabile, care să ducă la retrage
rea Israelului din teritoriile ocu
pate în 1967, la rezolvarea proble
mei poporului palestinean — in
clusiv formarea unui stat palesti
nean independent — la asigurarea 
Independenței tuturor statelor din 
zonă. Vizita pe care o întreprinde 
în aceste zile în țara noastră dele
gația Consiliului Național Palesti
nean și a Consiliului Central al 
O.E.P. constituie o nouă manifes
tare a sprijinului acordat de po-

porul român aspirațiilor naționale 
legitime ale poporului palestinean, 
a solidarității sale active cu cauza 
popoarelor arabe.

într-o altă regiune a lumii, in 
Africa australă, s-au înregistrat 
noi evoluții, care vin să sublinieze
IMPERATIVUL LICHIDĂRII UL
TIMELOR VESTIGII ALE COLO
NIALISMULUI ȘI RASISMULUI. 
După respingerea de către șe
ful regimului minoritar de la Salis
bury a propunerilor privind regle
mentarea politică a problemei rho- 
desiene, forțele patriotice Zim
babwe și-au reafirmat hotărirea de 
a continua lupta pînă la cucerirea 
deplinei independențe, 
partea 
cane, 
publice 
deni.

avînd de 
lor celelalte popoare afri- 
cercurile largi ale opiniei 

progresiste de pretutin-

între evoluțiile acestei luni se 
Înscriu și luările oficiale de pozi
ție cu prilejul instalării noului pre
ședinte al S.U.A., Jimmy Carter, 
în special precizării^ aduse cu pri
vire la. unele linii principale ale 
programului de guvernare a noii 
administrații suscitînd interes pe 
plan internațional. Au reținut, În
deosebi, atenția declarațiile în sen
sul că noua administrație intențio
nează să pornească în politica sa 
externă de la dezideratele înlătu
rării spectrului nuclear, ale făuri
rii unei ordini mondiale juste și 
echitabile, să acționeze pentru în
făptuirea securității europene, să 
continue politica de dezvoltare a 
relațiilor cu țările socialiste — 
în concepția că soluționarea ma
rilor probleme care confruntă 
omenirea contemporană reclamă 
participarea activă și conlucrarea 
tuturor statelor lumii. Asemenea 
declarații > au fost salutate de opi
nia publică din țara noastră, ca șl 
de opinia publică din alte țări, ma
terializarea lor fiind de natură să 
constituie contribuții importante la 
cauza păcii și cooperării interna
ționale.

Aflat permanent !n atenția gu
vernelor, a popoarelor de pretu
tindeni, MARELE OBIECTIV IS
TORIC AL FĂURIRII UNEI NOI 
ORDINI ECONOMICE a consti
tuit tema principală a dezba
terilor in cadrul mai multor re
uniuni internaționale. Menționăm, 
între acestea, conferința de la New 
Delhi a miniștrilor însărcinați cu 
probleme industriale din 22 de 
țări în curs de dezvoltare, reuniu
nea de la New York a primei se
siuni a comitetului pregătitor al 
Conferinței O.N.U. pentru coopera
rea tehnică în slujba dezvoltării, 
ședința Consiliului Economic și So
cial al O.N.U., reuniunea Comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltarea socială. 
Luările de poziție tot mal nume
roase in favoarea edificării unei 
noi ordini economice vin să con
firme o dată in plus justețea și o- 
portunltatea propunerilor României 
privind restructurarea relațiilor e- 
conomice mondiale.

Retrospectiva evenimentelor pe
trecute pe arena internațională în 
intervalul lunii ianuarie aduce noi 
și pregnante ilustrări afirmării tot 
mai puternice a proceselor înnoi
toare ce au loc în zilele noastre, în 
aceasta vădindu-se rolul tot mal 
important al popoarelor, al forțe
lor sociale înaintate. Și constituie 
un motiv de legitimă mîndrie pa
triotică faptul că România socia
listă aduce în acest sens o contri
buție activă și constructivă, în a- 
ceasta găsindu-se unul din izvoare
le înaltului prestigiu de care țara 
noastră se bucură pe plan mondial.

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU

Preocupări pentru 
mai buna finisare 

a autoturismelor „Dacia“
Pentru a asigura mașinilor un 

finisaj tot mai corespunzător, con
ducerea întreprinderii de autotu
risme din Pitești a luat în ultima 
vreme un șir de măsuri. Pe linia 
de montaj general, de pildă, s-a 
dublat în toate schimburile asis
tenta tehnică și, ca urmare, proce
sul de fabricație pe banda de mon
taj este urmărit, prin rotație, de 
directorul general al întreprinderii, 
inginerul-șet și alte cadre din co
mitetul oamenilor muncii.

Mașinile scoase de pe bandă sînt 
luate în primire de echipe de mun
citori cu înaltă calificare ale sec
ției de montaj care verifică toa
leta limuzinelor, eliberînd certifi
cate de garanție și avizind trimi
terea lor pe pista de încercare.

Verificarea turismelor continuă 
apoi in secția de finisaj, unitate 
nou creată în vederea întăririi 
controlului de calitate. Tovarășul 
Alexandru Chiru, șeful secției, 
ne-a spus: „Dispunem de echipe

(Urinare din pag. I)
organizată la muncă * fiecăruia și * 
tuturor.

în deplină concordanță cu trans
formările care au avut loc în dome
niul organizării producției și a mun
cii în unitățile cooperatiste, cu sal
tul calitativ pe care trebuie să-1 cu
noască această ramură pe calea dez
voltării sale intensive, transformării 
ei într-o variantă a producției in
dustriale, legea prevede Introducerea 
și generalizarea în toate domeniile 
de activitate a acordului global, ca 
principală formă de retribuire a 
muncii care se aplică în unitățile 
agricole cooperatiste. Organizarea și 
retribuirea muncii in acord global 
au drept scop întărirea spiritului de 
muncă colectivă, a disciplinei, 
creșterea răspunderii întregii echipe 
și a fiecărui membru al acesteia 
pentru folosirea deplină a bazei teh- 
nico-materiale, executarea la timp și 
de calitate a volumului de muncă 
stabilit pe întreaga suprafață sau pe 
intregul efectiv de animale și obți
nerea producției angajate.

Important este ca, acum, odată ce 
au fost aprobate planurile de produc
ție, în cooperativele agricole să se a- 
sigure aplicarea riguroasă a tuturor 
principiilor referitoare la organizarea 
producției și acordarea retribuirii. 
Planurile de producție să fie defal
cate pe ferme, brigăzi și, în cadrul 
acestora, pe echipe, sole, parcele, 
loturi de animale, ținîndu-se seama 
de fertilitatea terenului, baza mate
rială asigurată, potențialul biologic al 
animalelor etc., astfel incit, incă de 
la începerea lucrărilor agricole, la 
fiecare loc de muncă, in fiecare for-

de meseriași dintre cei mai buni — 
mecanici, electricieni, încercătari 
de piste care supun mașinile so
site de la montaj unor noi probe. 
Un singur exemplu din multele 
care ne bucură : zilele trecute din 
50 de mașini prezentate recepțio- 
nerului beneficiar au fost accep
tate 49. Concret cu ce se ocupă oa
menii noștri ? Ei verifică mașinii» 
din punct de vedere mecanic, elec
tric ; constată cum șe închid gea

mațlune de lucru s& se pună bazele 
noului sistem de organizare clădit pe 
spiritul de echipă, pe participare co
lectivă la muncă, pe principiul echi
tății socialiste în răsplata muncii. 
Organizațiile de partid de la sate sînt 
chemate să acorde sprijinul necesar 
în organizarea și dimensionarea echi
pelor, pentru ca acestea să-și poată 
începe de îndată activitatea. Totoda
tă, este necesar să se acorde atenție

MUNCEȘTI BINE
organizării și conducerii acțiunii da 
completare a angajamentelor, sem
nării lor de către toți factorii respon
sabili și repartizării concrete a supra
fețelor și efectivelor de animale pe 
formații.

Prin legea retribuirii muncii in u- 
nitățile agricole cooperatiste au fost 
conferite atribuții și răspunderi spo
rite conducerilor de cooperative, în 
vederea creșterii eficienței economi
ce in toate sectoarele de activitate. 
Potrivit legii, unitățile agricole coo
peratiste sînt obligate ca, în plani
ficarea și desfășurarea întregii acti
vități economice și financiare, să a- 
sigure un echilibru permanent între 
venituri și cheltuieli, pentru ca in 
fiecare cooperativă să se poată con
stitui fondul de dezvoltare și celelal
te fonduri statutare, inclusiv mijloa
cele destinate retribuirii cooperatori
lor la un nivel corespunzător. O a- 
semenea abordare a problemei efici- 

murile, ușile, capotele din față și 
spate, cum se prezintă vopseaua ; 
fiecare din operațiile amintite se 
soldează — dacă e cazul — cu re
tușurile necesare. Urmează apoi 
noi încercări de pistă, unde turis
mul este supus la probe de viraje, 
de circulație pe terenuri denivela
te sau înclinate etc. Odată finisate 
aici, mașinile sînt stocate în pavi
lioane speciale. De notat că. la fie
care din recepționerii beneficiarilor 

enței economice determină unitățile 
agricole cooperatiste să acționeze pe 
toate căile atît pentru reducerea 
cheltuielilor materiale și de forță de 
muncă, dar mai ales pentru sporirea 
producției vegetale și zootehnice, 
știut fiind faptul că principala cale 
de ridicare a veniturilor în coopera
tivele agricole o constituie tocmai 
creșterea producției. In acest context, 
legea stabilește și condițiile de re

tribuire a muncii pe bază de venit 
garantat. în sensul că, pentru asigu
rarea surselor financiare necesare, 
unitățile au obligația să-și planifice 
și să-și desfășoare activitatea în așa 
fel incit să sporească producția și 
veniturile, să reducă cheltuielile și 
să folosească integral forța de mun
că necesară și baza tehnico-materia- 
lă de care dispun. Aplicarea acestor 
măsuri trebuie să asigure în fiecare 
cooperativă agricolă de producție un 
echilibru între venituri, cheltuieli de 
producție și celelalte cheltuieli afe
rente anului de plan, precum și o 
rezervă de venituri de 10—15 la sută. 
Dacă în realizarea planului de pro
ducție și financiar apar. în unele 
unități, situații în care acestea nu 
dispun de fonduri proprii pentru a- 
cordarea drepturilor de retribuire cu
venite cooperatorilor din echipele, 
brigăzile, fermele și sectoarele care 
au realizat și depășit producția anga

am repartizat o echipă de meseriași- 
care, la cererea acestora, execută 
noi probe mecanice, electrice sau 
de pistă. După acceptare, „Daciile" 
sînt sigilate și îmbarcate pe trenuri 
sau trailere. Pentru o protejare 
corespunzătoare a mașinilor pe 
timpul transporturilor, au fost con
struite vagoane speciale cu două 
etaje tip platformă rabatabile, pen
tru ușurarea operațiilor de urcare 
și coborâre. (Gh. Cîrstea).

jată In acord global, cu respectarea 
cheltuielilor prevăzute pe formații 
sau subunități, acestea pot beneficia 
de credite speciale. De asemenea, 
unitățile agricole cooperatiste benefi
ciază de credite speciale potrivit legii 
și în cazul în care, datorită unor ca
lamități naturale, nu realizează pro
ducțiile și veniturile necesare asigu
rării retribuirii cooperatorilor pentru 
munca prestată. în acest cadru, 
sarcini importante sînt stabilite pen
tru organele agricole și bancare jude
țene. pini la minister, la Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, care trebuie să analizeze 
temeinic situația economico-financia- 
ră a fiecărei unități, mersul acti
vității pe parcursul desfășurării pro
cesului de producție, să certifice efi
cienta utilizării creditelor, economici
tatea cheltuielilor, încadrarea lor în 
normativele aprobate.

Aplicarea riguroasă a prevederilor 
acestei legi, care leagă nemijlocit 
retribuirea de cantitatea și calitatea 
muncii, de rezultatele obținute de 
cooperatori și ceilalți lucrători din 
agricultura cooperatistă în îndeplini
rea sarcinilor de plan, va duce cu 
siguranță la perfecționarea organiză
rii producției și a muncii în toate 
unitățile cooperatiste, va întări răs
punderea fiecăruia și a tuturor pen
tru executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor agricole, va stimula pu
ternic priceperea și hărnicia țărăni
mii cooperatiste în valorificarea tot 
mai intensă a rezervelor de creștere 
a producției agricole și a eficienței 
economice — sarcini centrale puse de 
conducerea partidului în fața tuturor 
oamenilor muncii din agricultura 
noastră socialistă.

Lupta pentru independentă
(Urmare din pag. I)
berare, pierderea moșiilor fiind so
cotită mai gravă decit pierzania țării.

în lupta pentru independență, a- 
portul cel mai puternic și mai con
secvent a fost cel al maselor popu
lare, fie în veacurile XIV—XV în 
cadrul „oastei mari", adevărată or
ganizație militară de masă, fie in 
veacurile XVI-XVII, cînd — cu toate 
greutățile create de aservirea în masă 
a țărănimii libere — poporul a răs
puns chemărilor la luptă, cum s-a în
tâmplat în timpul lui Ion Vodă, Mi
hai Viteazul, Mihnea al III-lea, Di- 
mitrie Cantemir, înregistrîndu-se 
chiar episoade de război popular — 
fie in veacurile XVIH-XIX, cînd in 
desfășurarea operațiilor militare din 
timpul războaielor austro-turce și 
ruso-turce, puternice detașamente de 
voluntari români au luptat activ și 
eficient împotriva dominației turcești.

Nici nu putea fi altfel. masele 
populare fiind păturile societății cele 
mai cumplit lovite de perpetuarea 
dominației străine. Cu împovărătoa
rele biruri interne, plătite prin munca 
istovitoare a poporului, se acoperea 
împlinirea haraciului (cumpărarea 
păcii) și a celorlalte obligații finan
ciare. Pierderea pămîntului și a li
bertății, începînd cu mijlocul veacu
lui al XVI-lea, de către marea masă 
a țăranilor a fost, de asemenea, o con
secință a acestei fiscalități excesive 
pe care a adus-o cu sine instaurarea 
unui anumit regim de exploatare de 
către puterea suzerană. Se poate 
vorbi, în acest sens, de o dublă ex
ploatare pe care o suferea masa 
producătorilor direct!, atît din partea 
boierimii, cît și datorită servitutilor 
țării față de Poartă.

Rolul maselor populare a fost, in 
mare măsură, activat și de faptul că, 
de cele mai multe ori, lupta pentru 
independentă s-a încorporat intr-un 
program în care se cuprindeau în a- 
celași timp lupta pentru întărirea 
autorității centrale împotriva abuzu
rilor feudale și lupta pentru unirea 
țărilor române. Din această cauză, 
momentele de cea mai mare intensi
tate a participării populare au fost 
cele personificate de marii conducă
tori care au îmbinat lupta pentțu 
independentă cu cea pentru realiza
rea unui program de reforme tinzînd 
la întărirea autorității domnești și 
care au știut să strîngă sub același 
steag luptători din toate cele trei 
țări române (Ioan de Hunedoara, 
Ștefan cel Mare. Mihai Viteazul). Din 
aceeași cauză, sprijinul popular a fost 
atît de masiv în 1821, cînd revoluția 
lui Tudor Vladimirescu s-a apropiat 
simțitor de realizarea unor teluri se
culare, și în 1848. cînd căuzașii, re- 
luînd vechi tradiții, au luptat pentru 
reforme. Independență și Unire.

Societatea românească a înțeles, de 
asemenea, că nu putea fi singură 
într-o asemenea luptă, cu atît mai 
mult cu cît prin poziția geografică 
specifică, dar și capacitatea lor mili
tară, țările române puteau îndeplini 
rolul de stăvilar în calea expansiunii 

otomane. A arătat-o fără înconjur 
Ștefan cel Mare in 1475 — în scri- 
soarea-circulară către suveranii eu
ropeni — prin care anunța marea 
victorie de la Vaslui : „Dar dacă a- 
ceastă poartă (a creștinătății) care e 
țara noastră va fi pierdută, atunci 
toată creștinătatea va fi în mare pri
mejdie. De aceea ne rugăm de dom
niile voastre să ne trimiteți pe căpi
tanii voștri intr-ajutor împotriva 
dușmanilor pină mai este vreme...1* 
125 de ani mai târziu, aceeași idee 
este enunțată de' Mihai Viteazul : 
„...bine să ia amente și să grijască că 
Ardealul și Țara rumânească în ce 
loc sînt ; tot norocul creștinătății 
iastă aruncat pre aceste două țări, 
care sînt baștele, ce se cheamă stră- 
jile, și apărătura“. Al doilea text ar 
putea să apară inspirat de primul, 
dacă nu am ține seama de faptul că 
ideea-forță a independenței era în 
asemenea măsură .înrădăcinată în so
cietatea românească incit similitudi
nea expresiilor literare care o oglin
desc nu are de ce să surprindă. 
„Poartă" și „bastion" al lumii euro
pene necotropite încă de armatele 
otomane, așa s-a reprezentat pe sine 
— în năzuințele sale spre indepen
dență deplină — vechea societate 
românească.

O altă reprezentare a aceleiași 
idei-forță a fost cea de „sanctuar", în 
sensul de adăpost inviolabil pentru 
cei prigoniți de jugul străin la sud 
de Diînăre. încă înainte, dar mai ales 
după prăbușirea Imperiului bizantin 
în 1453 și înstăpînirea turcească in 
întreaga Peninsulă balcanică, țările 
române au devenit un adăpost primi
tor pentru diverse categorii de refu- 
giați greci, bulgari, sîrbi. Domnii 
Tării Românești, începînd cu a doua 
jumătate a veacului al XV-lea, și-au 
afirmat patronajul material și cultural 
asupra comunităților creștine din re
giunile încorporate în Imperiul oto
man. consolidînd în acest fel voința 
lor de a continua o viată spirituală 
proprie. Mai târziu, odată cu dezvol
tarea tiparului în țările românești, la 
București și Iași au început să iasă 
cărți slavonești și grecești pentru ci
titorii balcanici, dar și arabe și gru
zine, pentru cel din orientul creștin,' 
Iată de ce un poet grec pe la mij
locul veacului al XVII-lea putea să 
închine unui domn român versuri în

Productivitatea muncii
în al doilea an al cincinalului afir

mării revoluției științifico-tehnice, 
constructorilor de rulmenți din Bîr- 
lad le revin sarcini deosebite pe li
nia ridicării productivității muncii. 
Față de anul trecut, în 1977, acest in
dicator va cunoaște o creștere de 14,7 
la sută. O primă direcție ăe acțiune 
are în vedere realizarea de dispozitive 
de alimentare automată la mașinile 
mai vechi din dotare, respectiv la 
secțiile strungărie I și rectificare I. în 
al doilea rind, este vorba de auto

care compara decadenta culturală • 
popoarelor aflate sub stăpînirea Por
ții cu situația deosebită din țările 
românești : „...și împărăția ni s-a 
dus, ni s-a dus slava, Înțelepciune» 
care ne era dată din fire si in gea
măt vărsăm din ochi belșug de la
crimi... dar tu cel vrednic de mirare, 
ești ca și împăratul nostru ; tu ai 
scos din nou la lumină înțelepciunea, 
aducind in Țara Moldovei tiparul cu 
care propovăduim adevărul Ia toți 
dușmanii credinței".

Din această cauză, lupta româneas
că pentru independentă a avut o ex
cepțională valoare. Faptul că în ță
rile române independența nu a fost 
pierdută deplin, o autonomie largă 
condiționînd pozitiv întreaga viață 
materială și spirituală — a însemnat 
întotdeauna pentru popoarele sud- 
est europene izvor de speranță in
tr-un viitor mai bun. încurajare în 
propria lor luptă. Atunci cînd, sub 
conducerea lui Mihai Viteazul, a 
fost recucerită pentru un timp inde
pendența deplină a țărilor române, 
puternice răscoale au izbucnit In în
treaga Peninsulă balcanică, tăria lor 
explicîndu-se tocmai prin speranța 
pe care o deșteptau victoriile româ
nești, prin ceea ce însemnau acestea! 
Imperiul otoman putea fi înfrînt, 
eliberarea de jugul Porții era po
sibilă. Astfel, istoria mai veche a 
pregătit^ terenul pentru activitatea 
spornică de la sfîrșitul veacului al 
XVIII-lea și prima jumătate a seco
lului al XIX-lea a elementelor îna
intate, grecești, bulgare, sîrbești, al
baneze. de pregătire a luptei finale 
de eliberare, în mare măsură pa pă- 
mînt românesc.

Toate acestea arată că ideea-forță 
a independentei este veche cît isto
ria statelor românești, avind rădăcini 
adine înfipte în trecutul de luptă 
eroică a poporului român. Cel care 
în diferite împrejurări — de la ne
gocierile de pace de ia Kuciuk 
Kainargi în 1774 pînă la Congresul 
de la Berlin în 1878 — au prezentat 
punctul de vedere românesc cu ar
gumentele de drept și de fapt ale is
toriei și-au datorat forța de convin
gere înaintașilor, care de-a lungul se- 
colelor au știut să exprime, prir 
grai și faptă, ideea-fortă a indepen
denței.

in continuă creștere
matizarea transportului aerian cu li
nii de transfer și poduri rulante, pre
cum și de mijloacele care se referă la 
transportul cu autocarele. Ritrriur 
înalte de lucru, ca urmare a înlocui 
rii muncii manuale cu tehnica, pen 
tru creșterea productivității muncii 
se obțin aici, la întreprinderea dii 
Birlad, și prin introducerea mecani
zării și automatizării la descărcatu 
materiilor prime și expedierea pro 
duselor finite. (Crăciun Lăluci),
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Comuniștii - in fruntea acțiunilor
pentru o larga și reprezentativă participare

la Festivalul „Cîntarea României
Extragem cîteva date biografice din 

„fișa" străvechii așezări sucevene 
purtind numele Iui Ciprian Porum- 
bescu. Este o comună cu trei coo
perative agricole de producție, două 
ferme ale I.A.S., o stațiune de ma
șini agricole, un important complex 
comercial, turistic, alte unități eco
nomice și așezăminte de cultură. E 
vorba de o localitate a Țării de Sus 
cu înfăptuiri notabile pe linia acti
vității economice. Dar pentru că a- 
ceeași localitate are și bogate tradiții 
în organizarea unor manifestări po
litico-educative și cultural-artistice 
de masă, am desprins totodată, din 
dezbaterile prilejuite de recentele 
adunări pentru dări de seamă și 
alegeri din organizațiile de partid, 
preocupările comuniștilor de aici, in 
special în aceste domenii.

O primă constatare : peste tot, re
feririle la activitatea social-economi- 
că au fost însoțite de opinii privind 
felul în care sint duse la îndeplinire 
sarcinile izvorîte din documentele 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, măsura in care se 
acționează pentru cultivarea în rîn- 
dul maselor de cetățeni a normelor 
etice și a valorilor culturii noastre 
socialiste. în această ordine de idei 
sînt de remarcat sublinierile din dă
rile de seamă, referitoare la necesi
tatea unei mai bune organizări a în-

vățămîntului politico-ideologic de 
partid, sindicat și U.T.C., astfel incit 
— prin ridicarea nivelului dezbate
rilor — documentele Congresului al 
XI-lea, cuvintările secretarului ge
neral al partidului să fie temeinic 
înțelese și însușite. în același timp, 
s-a insistat asupra îmbunătățirii și 
diversificării metodelor de propagare 
a concepției materialist-științifice 
despre lume și viață, fiind de datoria 
organizațiilor de partid să asigure

în satul de centru, se impun măsuri 
grabnice pentru îmbogățirea conți
nutului repertoriilor. Grupul vocal, 
bunăoară, va trebui să depună efor
turi susținute pentru a asimila mai 
rapid bucăți muzicale din folclorul 
nou, in timp ce pentru colectivul 
dramatic se cere ca măcar una din 
piesele pe care le pregătește să fie 
legată de evenimentele ce le vom 
sărbători în acest an.

Abordînd problematica educării
Casa de cultura din Slatinanecesitatea lăr- 

a mișcării artis-

însemnări dintr-o comună suceveană

£ARNET CULTURALĂ
• GALAȚI. Teatrul dramatic 

din Galați a găzduit simpozionul 
„I. L. Caragiale — clasic al li
teraturii române", manifestare 
organizată cu prilejul aniversării 
a 125 de ani de la nașterea scri
itorului. Cu acest prilej, profe
sori gălățeni au prezentat comu
nicări, acțiunea fiind completată 
cu fragmente din opera marelui 
scriitor in interpretarea unui co
lectiv al teatrului. La Șantierul 
naval Galați a fost organizată 
dezbaterea „Patriotismul — sen
timent trainic, generator de gin- 
duri și fapte alese". La casa de 
cultură din Tecuci s-a desfășu
rat o sesiune de comunicări ști
ințifice consacrată vieții și ope
rei lui Ștelan Petică, cunoscut 
poet și militant, născut cu un se
col în urmă în satul Bucești, din 
apropierea Tecuciului. • SU
CEAVA. Prin grija comitetului 
de cultură și educație socialistă 
a fost editat caietul concursului 
de poezie „Nicolae Labiș", edi
ția 1976, în care sint cuprinse 
cele mai izbutite creații lirice ale 
laureaților acestei reprezentative 
manifestări culturale. Aproape 
900 de elevi, membri ai formați
ilor artistice școlare din Solea, 
Rădăuți, Șiret, precum și din alte 
13 localități ale județului, și-au 
dat întilnire pe scena casei de 
cultură din Rădăuți în cadrul 
etapei județene a Festivalului 
„Cîntarea României". • GORJ. 
Zece mii de artiști amatori din 
așezările rurale ale Gorjului, re
uniți in numeroase formații, 
participă în aceste zile la ac
țiuni cultural-artistice complexe 
din cadrul fazei de masă a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". Lor li se alătură 112 for
mații ale sindicatelor cu peste 
1 800 artiști și creatori amatori. 
Pină în prezent, comunele, ora
șele și marile întreprinderi in
dustriale și de construcții din 
județ și-au desemnat, pentru 
toate genurile artistice, formați
ile reprezentative, care se intrec 
în 12 centre din județ, precum și 
în municipiul Tg. Jiu. • SATU 
MARE. „Dr. Vasile Lucaciu •— 
luptător pentru libertate și 
dreptate naționali" este tema 
sesiunii științifice omagiale des
fășurate la Satu Mare cu prile
jui împlinirii a 125 de ani de la 
naștere. La clubul întreprinderii 
„Unio" din Satu Mare a avut loc 
— în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" — vernisa
jul unei expoziții de grafică și 
pictură a artiștilor plastici săt
măreni. Secția maghiară a Tea
trului de Nord — Satu Mare a 
prezentat în premieră pe tară 
piesa „Columb" de Peter Hacks. 
• VASLUI. Un nou eveniment 
artistic la Teatrul 
Popa" din Bîrlad : 
„Eroii n-au nevoie de 
spectacol de 
zică patriotică 
tionară dedicat 
independenței de stat a Româ
niei și împlinirii a 70 de ani de 
la răscoala din 1907 • SALAJ. 
Circa 12 000 de muncitori și ță
rani, tineri și vîrstnici, cuprinși 
în aproape 900 formații artistice 
de diferite genuri s-au confrun
tat intr-o primă fază din cadrul 
etapei de masă a Festivalului 
national „Cîntarea României", în 
care au fost selecționate repre
zentativele pentru faza pe con
silii intercooperatiste și orașe. în 
cursul lunii februarie va avea loc 
selectionarea valorică a formați
ilor care se vor înareee în etapa 
județeană. • BAC AU. In urmă 
cu cinci decenii, la Onești lua 
ființă o „Bibliotecă publică", gra
ție eforturilor generoase ale in
telectualilor și altor cetățeni, re
uniți in societatea culturală 
„Cosînzeana". Continuînd tradiția 
„Cosinzenei", biblioteca muni
cipală atrage un mare număr de 
cititori, în fișele ei figurind pes
te 4 500 de chimiști, constructori, 
petroliști, energeticieni. Acum, 
biblioteca dispune de un fond de 
carte de 100 000 exemplare, in 
afara colecțiilor de publicații și 
reviste de specialitate. • CLUJ. 
După cum ne informează profe
sorul Horia Ciugudean. in 
comuna Tritenii de Jos. la 
școala generală a luat ființă 
cineclubul „Independența", care 
este dotat cu aparatura 
necesară. • IAȘI. Colectivul 
Tetrului de copii și tineret din 
Iași a prezentat în premieră 
spectacolul : „Un Yankeu la 
curtea regelui Arthur", versiune 
literară după Mark Twain reali
zată de Ștefan Oprea. Cenaclul 
„Columna" al elevilor ieșeni care 
activează la casa de cultură a 
tineretului și studenților s-a în
trunit în cea de-a treia ediție a 
sa, prezentînd din creațiile 
membrilor săi, precum și progra
me artistice dedicate aniversării 
centenarului independentei de 
stat a României și răscoalelor 
țărănești din 1907

Corespondenții „Scînteii"

acțiunilor cu acest conținut continui
tate și calitate corespunzătoare.

La rîndul lor, numeroși vorbitori 
au acordat o atenție deosebită pro
blemelor nemijlocite legate de mișca
rea cultural-artistică de amatori, ac
țiunilor și măsurilor care au fost sau 
trebuie întreprinse pentru ca întrea
ga suflare a comunei să fie cuprinsă, 
intr-un fel sau altul, în suita mani
festărilor dedicate centenarului in
dependenței și împlinirii a șapte de
cenii de la marea răscoală a țărani
lor din 1907.

— Festivalul „Cîntarea României" 
este menit să stimuleze creația și 
interpretarea artistică In rîndul ma
selor, să intensifice și să diversifice 
viața spirituală a țării și participa
rea tot mai largă a oamenilor muncii 
la activitatea culturală — spunea, în 
adunarea comuniștilor de la C.A.P. 
Ilișești, învățătoarea Iulia Vleju, se
cretar adjunct al comitetului comu
nal de partid. Și In comuna noastră 
am reușit să facem importanți pași 
Înainte în direcția organizării unor 
colective artistice. Dar chiar și aici,

educatorilor, a participării lor cit 
mai active și mai eficiente la activi
tatea politico-ideologică și cultural- 
artisrtică de masă, atît dările de sea
mă, cit și dezbaterile au pus in evi
dență noi rezerve de intensificare a 
muncii în cercurile de educație so
cialistă, de valorificare mai deplină 
a potențialului propagandistic și or
ganizatoric al intelectualilor satului. 
Profesoara Madeline Vlăgea atrăgea 
atenția asupra cerinței ca brigada 
științifică să-și programeze mai mul
te întîlniri cu locuitorii comunei ; 
cadrele didactice trebuie să sprijine 
mai activ desfășurarea muncii ar
tistice. chiar și înființarea unor for
mații noi acolo unde există incă po
sibilități : „Faptul că formația corală 
a căminului cultura] din Ilișești 
adună destul de 
Brașca nu există 
tistic nu ne 
Referiri, critice 
unor manifestări
viața cultural-artistică în unele uni
tăți au fost exprimate și în adună
rile organizațiilor de partid de la

. . se 
greu, că in satul 
nici un colectiv ar- 
poate mulțumi", 

similare la adresa 
de delăsare față de

S.M.A. și fermele I.A.S. Pe bună 
dreptate, mai mulți vorbitori au 
cerut sprijinul căminului cultural în 
organizarea unor acțiuni cultural-ar
tistice cu forte proprii, strîns legate 
de muncă și realizările sau neîmpli- 
nirile acestor colective. De aseme
nea, la C.A.P. Bălăceana, membrii 
de partid Teodor Rusu, Gheorghe 
Petrișor și Radu Iacoban au vorbit, 

/ între altele, despre 
girii bazei de masă 
tice din sat.

în acest context 
sarcina fiecărui comunist ca, 
cu îndeplinirea exemplară a atribu
țiilor profesionale, să fie și un ade
vărat animator al vieții culturale a 
satului. Dar aici, la Bălăceana, cum 
pe bună dreptate remarca cineva, 
dezideratul va putea fi împlinit în 
principal prin atragerea tineretului 
pe calea organizării prin și pentru 
tineri a unor atractive acțiuni cul
tural-educative.

Desigur, în spiritul dezbaterilor și 
propunerilor făcute, hotăririle adop
tate prevăd măsuri concrete de îm
bunătățire a muncii organizațiilor de 
partid in toate domeniile — econo
mic, politic, viața de partid. In do
meniul educației, al îmbogățirii con
ținutului manifestărilor in mișcarea 
cultural-artistică de masă (care a 
făcut obiectul însemnărilor de față) 
— se impun acum acțiuni energice 
pentru ca toate cele propuse să de
vină cit mai degrabă fapte de cul
tură, în așa fel ca oamenii muncii 
din frumoasa așezare bucovineană să 
fie reprezentați la Festivalul „Cînta
rea României", încă din etapa de 
masă, pe măsura vredniciei în mun
că și a disponibilităților lor artistice.

a fost subliniată
odată

Gheorcjhe PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Cinstind opera marelui Caragiale
Caragiale. a scris teatru 

numai zece ani. Dar ope
ra sa dramatică, cu prea 
puține titluri, are, atit in 
direcția comediei cît și 
în cea tragică, o forță 
extraordinară și e perce
pută ca genială, de un 
secol încoace, pretutin
deni unde e cunoscută. 
Nimic nu se învechește 
în lucrările sale, iar rîsul 
său e universal și nemu
ritor, veșnic 
activ și eficace, vădit din 
plasma marilor moraliști 
ai lumii, satira are o ac
tualitate neștirbită.

La 125 de ani de la 
nașterea dramaturgului, 
piesele sale sînt prezente 
pe scenă, în circuitul viu 
al mișcării teatrale, și se 
bucură de cea mai bună 
•primire din partea publi
cului. Teatrul Național 
din Iași și-a propus ca 
în decurs de două-trei 
stagiuni să pună în scenă 
întreaga dramaturgie ca- 
ragialeană, cu aceeași 
trupă și în aceeași regie ; 
s-au înfăptuit pînă acum 
— și se joacă și in aceste 
zile — O scrisoare pier
dută și D-aîe Carnavalu
lui. La București. Aso
ciația oamenilor de artă 
și comitetul municipal 
de cultură și educație 
socialistă au organizat 
o „Săptămină" dedicată 
scriitorului, la care parti
cipă Teatrul Național, 

. teatrul „Bulandra". Tea
trul de comedie și tea
trul „Giulești"în fie
care seară de spectacol.

proaspăt,

un critic susține o pre
față. Epilogul acțiunii — 
un simpozion, cu larga 
participare a unor lite
rati, artiști, cercetători, 
critici. La Cluj-Napoca 
și Bacău se dau repre
zentații omagiale. Stu
denții maghiari de la In
stitutul din Tg. Mureș au 
pregătit Năpasta, care se 
prezintă paralel cu spec
tacolul mai vechi al sec
ției române a teatrului — 
„O scrisoare pierdută".

O amplă acțiune oma
gială, 
o 
re 
la 
tural local și Teatrul Na
țional au luat în conside
rare nu numai anii scurși 
de la nașterea părintelui 
Momentelor, ci și faptul 
că s-au împlinit, în a- 
ceastă stagiune, nouăzeci 
de ani de la întîia pre
mieră a Scrisorii pierdu
te pe scena craioveană, 
precum și șaizeci și cinci 
de ani de cînd, din ini
țiativa directorului insti
tuției, Emil Gîrleanu, s-a 
înfăptuit o 
Caragiale" 
cinsti pe 
departe de țară, 
tocmit, prin urmare și 
acum o „Săptămină", al 
cărei afiș cuprinde O 
noapte furtunoasă, O scri
soare pierdută și Tipuri 
și tertipuri (colaj de frag
mente și schițe) în inter
pretări ale trupei oltene, 
o reprezentație 
schițe

în același timp 
veritabilă manifesta- 
de cultură, are loc 
Craiova. Forul cul-

„Săptămină 
pentru a-1 
autor, aflat 

S-a în-

cu două 
adaptate pentru

scena păpușilor de către 
mînuitorii craioveni și 
două prezențe bucureș- 
tene : Teatrul de come
die (O noapte furtunoasă) 
și Teatrul Giulești (Nă
pasta). O idee remarca
bilă:- simpozionul de aici, 
cu participări notabile, 
pune și bazele primului 
«Cerc de studii „Caragia
le", care are, deocamda
tă, douăzeci și unu mem
bri fondatori și își propu
ne a tine adunări gene
rale la fiecare 30 ianua
rie. El își asumă, printre 
altele, sarcina de a con
tribui la Întocmirea 'unei 
bibliografii la 
biblioteci 
ragiale și 
referință, 
în cadrul 
trului, cu _ 
vitoare la reprezentațiile 
caragialeene din țară și 
străinătate.

Vom observa, cu acest 
prilej, că Teatrul Națio
nal din București are a- 
cum, in program, numai 
Năpasta. O experiență 
pasionantă, unică, a ară
tat cu nu multă vreme in 
urmă că înfățișarea si
multană. pe două scene 
din Capitală, a capodope
rei caragialeene a atras, 
în ambele săli, un public 
enorm, dornic să com
pare și să-și formuleze 
propria-i opinie atît des
pre momentul clasicizat 
al montării, cit și despre 
cel novator. S-ar cuveni 
deci

zi, a unei 
a edițiilor Ca- 
a scrierilor de 
a unei arhive, 
muzeului tea- 
materialele pri-

ca, independent de

celelalte spectacole bucu- 
reștene, Naționalul, casa 
lui Caragiale, să pregă
tească noi premiere cu 
memorabilele piese și să 
reprezinte, totodată, și 
lucrările scurte. în ge
nere puțin frecventate : • 
1 Aprilie, O soacră, în
cepem, Articolul 214 (a- 
ceasta, deși piesă de tea
tru, subintitulată chiar 
de autor, la întîia publi
care. în „Moftul român", 
nr. 2, „Comedioară în 
trei scene", fiind trecută 
îndeobște, de editori și 
comentatori, la capitolul 
schițelor).

Deopotrivă e de obser
vat că, de mai multi ani, 
Studioul institutului nu a 
mai propus nici o mon
tare caragialeană de an
vergură. deși sub raportul 
realismului, al construc
ției tipurilor și relațiilor 
dintre ele. al marii co
medii românești, această 
operă e și un material 
de studiu regizoral și ac
toricesc exemplar.

Academia Republicii 
Socialiste România a ți
nut în aceste zile o 
ședință omagială so
lemnă. Ea a exprimat, în 
fond, un sentiment gene
ral, care e al maselor 
populare — publicul de 
azi al dramaturgului Ca
ragiale, cititorul de azi 
al scriitorului, memoria 
vie a grandioasei opere 
in veac. ,

Valentin SILVESTRU

Sesiune de comunicări 
la Academie

„Victor Ion 
premiera 

statui". 
și mu- 
revolu-

poezie 
și 
centenarului

Suita manifestărilor dedicate ma
relui nostru scriitor Ion Luca Cara
giale, cu ocazia aniversării a 125 de 
ani de la nașterea sa, a fost încunu
nată, luni, de sesiunea publică de 
comunicări, organizată în Capitală 
sub egida Academiei Republicii So
cialiste România, Academiei de ști
ințe sociale și politice și Uniunii 
scriitorilor. înscriindu-se pe linia 
preocupărilor științifice —4— 
valorificare a moștenirii 
tural-artistice, sesiunea 
cademicieni, profesori 
mintul superior și mediu, cercetători, 
un numeros public venit să omagie
ze personalitatea scriitorului care a 
adus o contribuție fundamentală la 
propășirea dramaturgiei, 
publicisticii românești.

Socotit pe drept cuvînt 
incontestabil al teatrului 
arăta acad. Theodor Burghele, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România. In cuvîntul său de 
deschidere. Caragiale a dat culturii 
naționale și universale lucrări de

majore de 
noastre cul- 
a reunit a- 
din învăță-

prozei și

părintele 
românesc,

certă valoare. Generații 
dramaturgi și lucrători 
românesc și-au desăvîrșit _____
artistică și interpretativă la școala 
lui Caragiale.

Contribuții originale și-au adus, în 
cadrul sesiunii, acad. Șerban Ciocu- 
lescu. scriitorul Eugen Barbu, profe
sorul Gheorghe Ivănescu și compozi
torul Matei Socor, membri corespon
denți ai Academiei Republicii So
cialiste România, cercetătorul Mihai 
Vornicu și scriitorul Szemler Ferenc. 
Comunicările înscrise în programul 
sesiunii și-au propus să realizeze o 
largă cuprindere a activității lui Ca
ragiale, să pună în lumină omul, să 
sublinieze ceea ce este semnificativ 
și peren în opera sa. Acestora li s-au 
adăugat considerentele privind publi
cistica lui Caragiale. căreia autorul 
i-a consacrat patru decenii de activi
tate și trei sferturi din paginile care 
le-a scris.

întregi de 
ai teatrului 

măiestria

Simpozion la A.T.M.
Sub auspiciile Comitetului de cul

tură și educație socialistă al munici
piului București și Asociației oame
nilor de artă din instituțiile teatrale

și muzicale, luni dimineața a avut loc 
la sediul A.T.M. simpozionul „I. L. 
Caragiale, 125 ani de la naștere". La 
simpozion au luat cuvîntul acad. 
Șerban Cioculescu. prof. univ. dr. 
docent Ion Zamfirescu, Liviu Ciulei, 
artist emerit, prim-regizor la Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra", prof, 
univ. dr. Ion Toboșaru. Va
lentin Silvestru, Margareta Bărbuță 
și Natalia Stancu-Atanasiu, critici de 
teatru. Vorbitorii au evocat persona
litatea remarcabilă, ca om și scriitor, 
a lui I. L. Caragiale, reprezentant 
de seamă al literaturii românești, 
importanta operei sale ce constituie 
o mare și profundă lecție de realism, 
prețuirea de care se bucură astăzi, 
în România socialistă, creația sa 
nemuritoare, succesul înregistrat de 
capodoperele caragialeene și dincolo 
de fruntariile tării prin nobilul lor 
mesaj artistic.

★
Asociația „România" și revista 

„Tribuna României" au organizat, la 
Casa oamenilor de știință a Acade
miei Republicii Socialiste România, 
un simpozion consacrat sărbătoririi a 
125 de ani de la nașterea marelui 
dramaturg I. L. Caragiale.

(Agerpres)

„LUNA CĂRȚII LA SATE" (Urmare din pag. I)

Foto : E. Dichiseanu

PROFESOR ȘI STUDENT
împreună in sala de curs,

în atelierul-școală și în producție
de socialism științific șiCatedra_ .

filozofie de la Institutul politehnic 
din Iași a întreprins, în primele luni 
ale acestui an universitar, în cadrul 
acțiunii generale privind perfecțio
narea îndrumării nemijlocite a stu
denților, un interesant studiu pri
vind modul de examinare a studen
ților și de apreciere a cunoștințe
lor acestora. Investigația s-a des
fășurat în ‘ rîndul a 25 cadre di
dactice și 100 de studenți, iar răs
punsurile — în mare parte consem
nând nu atît relatarea fidelă a unor 
stări de lucruri cît, mai ales, păreri 
despre cum ar trebui să se desfă
șoare examenele — au oferit fac
torilor de decizie posibilitatea for
mulării unor concluzii utile. Un stu
diu similar, realizat de un colectiv 
alcătuit de conducerea institutului și 
organizația de partid, a analizat me
todele de perfecționare a procesului 
instructiv-educativ și de accentuare 
a eficientei acestuia.

Comentînd rezultatele acestor ac
țiuni, cit și ale altora asemănătoare, 
prorectorul politehnicii ieșene, prof, 
dr. ing. Tudor Filion, releva condi
țiile deosebit de favorabile pe care 
Ie oferă procesul de integrare învă- 
țămînt-cercetare-producție perfecțio
nării relației profesor-student, creș
terii influentei educative în rîndul 
studenților a specialistului, pedagog 
și cetățean, învestit' de societate cu 
înalta răspundere de a forma tine
rele generații de constructori activi 
ai socialismului și comunismului în 
România. Intervenția sa avea loc în 
cadrul unei consfătuiri de lucru pri
vind îndrumarea nemijlocită a stu
denților, modalitățile de optimizare 
a acestei forme educaționale — or
ganizată de Direcția predării științe
lor sociale, activități educative și 
sportive din Ministerul Educației și 
învățămîntului — cu cadre 
tice 
de 
Cu 
de 
tar 
Studenților Comuniști 
ce urma 
lare. desfășurată cu cîteva luni 
urmă în centrul universitar 
Napoca). „Procesul 
cîmpul său specific 
tică, prin muncă și 
fiecărui student, de 
universitari a disciplinei 
rești de producție, a spiritului res
ponsabilității și abnegației, a unui 
profil moral în deplin acord cu prin
cipiile codului eticii și echității so
cialiste — menționa profesorul Fi
lion — ne confirmă că obiectivele 
educative ale îndrumării nemijlocite 
a studenților de către cadrele didac
tice se realizează rodnic în procesul 
de învățămînt, de pregătire profe
sională și cetățenească și nu numai 
în acțiunile așa-zis extrauniversi- 
tare, cum greșit se mai înțelege pe 
alocuri. Cu condiția obligatorie 
profesorul să se afle 
împreună cu studentul 
de curs sau seminar, în 
proiectare, în laborator, 
școală de producție. în 
practică din uzină. Prezent cu sfatul 
și indicația profesională, cu ajutorul 
concret în dirijarea unui utilaj, in 
elaborarea unei piese, în descoperi
rea unui procedeu tehnologic nou, 
în stimularea inventivității tehnice 
a tînărului specialist în formare".

Completîndu-i spusele, conf. 
Vasile Merticaru, prodecan la 
cultatea de mecanică a politehnicii 
ieșene, semnala că odată cu crea
rea acestui spirit de lucru în echi
pă — ca un cadru activ de reali
zare a relației profesor-student, 
în care fiecare coechipier îndeplineș
te roluri concrete în procesul de 
producție — în facultatea respectivă 
a scăzut numărul absențelor, s-au re
dus simțitor cazurile de abatere de 
la disciplina universitară și de pro
ducție (care necesitau înainte adop
tarea unor sancțiuni), se ține mai 
mult seama de opinia studenților în 
alcătuirea unor planuri de acțiuni 
profesionale sau educative. „Nu-1

dr. 
Fa-

ce privește atragerea

didac- 
și studenți de la instituțiile 

învățămînt superior din Iași, 
reprezentanți 

partid 
și al

ai comitetului 
al centrului universi- 
consiliilor Asociațiilor 

(consfătuire 
unei- dezbateri simi- 

în 
Cluj- 

de integrare, cu 
de educare poli- 
pentru muncă, a 
formare din anii 

munci to-

ca 
permanent 

său in sala 
atelierul de 
în atelierul- 
stagiul de
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PROGRAMUL I

■ 18,00 Teleșcoală. 
11,00 — '

12,25

12,40
12,45
16,00
16,30
17,00
17.05
17,20

Film artistic : „încrederea" — 
producție a studiourilor bulgare 
Vatra Dornel — Reportaj de scrii
tor
Telex
Închiderea programului
Teleșcoală
Curs de limba engleză
Telex
Din țările socialiste
Lecții TV pentru lucrătorii d,n a- 
grlcultură

Pe marginea 
unei dezbateri 

organizate la Iași

mai puțin adevărat — adăuga vorbi
torul — că se stimulează încă prea 
puțin gîndirea creatoare și capacita
tea de inovație a studenților, în ca
drul organizat al verificării cunoș
tințelor, și mai ales în desfășurarea 
practicii productive ; se valorifică 
încă insuficient în cursuri experien
ța rodnică a producției, suflul înnoi
tor al progresului tehniț, al cuceriri- 
rilor revoluției tehnico-științifice, cu 
care studentul și profesorul iau 
contact direct In procesul de inte
grare a învățămîntului cu cerceta
rea și producția".

în cuprinsul dezbaterii s-au ana
lizat în profunzime o seamă de mo
dalități menite să determine per
fectionarea procesului educativ în 
anii de facultate. Prof. dr. Gheorghe 
Hasan, de la universitatea „Al. I. 
Cuza", se referea la atitudinea apro
piată, prietenească, deschisă a pro
fesorului. care să facă din student un 
copartener la formarea proprie, răs- 
punzînd egal de insuccese și bucurîn- 
du-se împreună de succesele obținute. 
Nicolae Viad, de la Institutul de me
dicină și farmacie, președintele con
siliului U.A.S.C. din institut, sublinia 
necesitatea ca în activitatea educati
vă complexă desfășurată de profe
sorii îndrumători, de toti membrii 
corpului profesoral, să se țină seama 
și de obiective educative specifice 
pentru o facultate sau alta.

în ultima perioadă, în baza indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pri
vind perfecționarea activității de 
educație a tineretului, sub condu
cerea organelor județene de partid 
s-au obținut rezultate pozitive în ce 
privește îmbunătățirea îndrumării 
individuale a studenților. Participan- 
ții la dezbatere au citat numeroase 
exemple din instituțiile de învăță- 
mînt ieșene. Pornind de la experien
ța pozitivă acumulată la Facultatea 
de biologie a universității „Al. I. 
Cuza", vizînd inițierea studenților din 
anii I și II in problemele cercetării ști
ințifice cu concursul cadrelor didacti
ce și al profesorilor consultanți, prof, 
dr. Corneliu Zolyneak, secretarul 
comitetului de partid al centrului 
universitar, semnala faptul că unele 
cadre didactice au încă reți-

nerl în _  .__
studenților pe carc-i îndrumă în 
activitatea de cercetare științifică. 
Or, tocmai in acest cadru 
de lucru comun, educatorul comu
nist poate transmite cu mai multă 
convingere tînărului discipol princi
piile fundamentale ale concepției 
sale materialist-dlalectice despre 
lume și viață, spiritul revoluționai-, 
exigența comunistă și atitudinea res
ponsabilă față de îndeplinirea înal
telor comandamente politice, etice, 
încredințate de societatea socialistă, 
în această optică, au menționat mai 
multi participant! la discuții, se cu- 
vin mai bine valorificate toate posi
bilitățile de lucru comune ale profe
sorului și studentului; valorificate 
în mod constant, permanent, cu forța 
de convingere pe care o exercită 
exemplul înaintat al specialistului- 
cetățean. De asemenea, Silviu Bo- 
tezatu, președintele U.A.S.C. din Cen
trul universitar Iași, remareînd par
ticiparea rodnică a cadrelor didac
tice la pregătirea și desfășurarea fa
zelor pe facultăți ale Festivalului na
țional „Cîntarea României", precum 
și inițiativa unor îndrumători de a 
îmbogăți viața cultural-spirituală din 
căminele studențești, accentua nece
sitatea unei mai strînse conlucrări 
a A.S.C. din facultăți cu membrii 
corpului profesoral in toate compar
timentele procesului instructiv-edu
cativ.

Dincolo de clarificări de reală uti
litate aduse unor aspecte importan
te ale activității de îndrumare ne
mijlocită a studenților de către pro
fesori, în consfătuire au fost nu mal 
puțin abordate alte laturi — nu lip
site de însemnătate — ale acestei 
activități educative: pregătirea stu
denților pentru viața de familie, 
lărgirea orizontului de cultură gene
rală și formarea gustului artistic, 
participarea mai activă a cadrelor 
didactice, Împreună cu studenții, la 
manifestările organizate Ia casa de 
cultură, la cluburile studenților etc., 
care s-au conturat ca tot atîtea di
recții de studiu, de analiză și de ac
țiune concretă pentru forurile de în
vățămînt și consiliile A.S.C. din Cen
trul universitar Iași.

Constanta BĂRBOI 
Florica DINULESCU

concret

LISTA OFICIALA

18,00 Cupa mondială la schi alpin: pro
bele feminine de coborire șl sla
lom special

18.50 întrebări și răspunsuri
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20.00 ’ ■' " ' ‘
20,10
20.50

22,45
23,00

La ordinea zilei in economie
Mai aveți o Întrebare 7
Seară de teatru : „Ultima cursă" 
de Horia Lovinescu
Un ctntec de demult
Telejurnal

PROGRAMUL II
Viața economică a Capitalei 
De la Bach la Enescu
Telex
Tineretul Capitalei

20.00
20,20
21.20
21,23
21,55 Film serial : Kojak

în comuna Flămînzi din județul 
Botoșani, de unde in 1907 au izbucnit 
flăcările marii răscoale țărănești, a 
avut loc duminică, 30 ianuarie, o 
manifestare cultural-educativă cu 
profunde semnificații : deschiderea 
„Lunii cărții la sate" pe țară. Orga
nizată de consiliul județean de edu
cație politică și cultură socialistă Bo
toșani. în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", acțiunea se 
desfășoară sub semnul celor două 
.mari evenimente ale anului : împli
nirea a 100 de ani de la cucerirea 
independentei de stat a României și 
70 de ani de la răscoala din 1907. Cu 
acest prilej, la Flămînzi s-a deschis 
o amplă expoziție de carte, după 
care, poeți și scriitori din București 
și Botoșani, membri ai cenaclului 'li
terar botoșănean „Mihai Eminescu", 
au citit din lucrările care omagiază 
munca țărănimii, viata nouă a satu
lui românesc. în sala căminului 
cultural, rapsozi, poeți populari și 
formații artistice din județ au pre
zentat spectacolul „Omagiu lui 1907".

Alte asemenea manifestări — ver
nisaje de expoziții de carte, șeză
tori literare, lansări de cărți. întîl
niri cu scriitori și editori, recitaluri 
de poezie patriotică, spectacole ar-

tistice etc., vor avea loc în zilele 
următoare și în alte localități, avînd 
menirea să contribuie la ridicarea 
vieții spirituale a satelor județului 
Botoșani, să releve creșterea con
tinuă a interesului pentru cartea de 
toate genurile, contribuția acesteia la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor.

în prezent. în județul 
sînt 69 de biblioteci comunale, 
filiale sau puncte de împrumut 
toate satele. 221 de biblioteci 
lare. biblioteci sindicale în toate uni
tățile agricole de stat. Prin rețeaua 
cooperației de consum, care cuprinde 
37 de magazine specializate și 
unități de desfacere a cărții, 
în cursul anului trecut s-au 
populației cărți în valoare 
milioane lei. în același an. 
de carte al bibliotecilor 
sporit cu peste 50 000 de volume, iar 
al bibliotecilor școlare cu 70 000 vo
lume. Iată deci, dacă avem în ve
dere că în 1930, în comuna Flămînzi. 
60 la sută din numărul total al lo
cuitorilor și 79 la sută din femei 
erau analfabeti. deschiderea „Lunii 
cărții la sate", tocmai în această lo
calitate, are o semnificație deosebită. 
(E. Nazarie),

Botoșani 
cu 
în 

șco-

270 de 
numai 
vîndut 
de 2,8 
fondul 

sătești a

cît mai elastice, au fost. 
1976. mai numeroase cu 
la sută față de 4 la sută 
urmă cu zece ani. Iată, așa
dar. cîteva argumente care 
ne arată cum s-a format si 
cum se desăvîrșește perso
nalitatea acestei întreprin
deri timișorene.

Stînd de vorbă cu ingi
nera Marina Virag, șefă de 
secție la Confecții — 4, arrî 
înțeles modalitatea simplă, 
dar adevărată, de integrare 
a oamenilor în mișcarea 
umană, înnoitoare a unită
ții. Am văzut cît de mult 
preț se pune pe efortul de 
detectare a soluțiilor valo
roase, cită stăruință se 
cheltuiește pentru aplica
rea lor. în felul acesta și-a 
cîștigat încrederea și res
pectul colectivului în mij
locul căruia muncește.

Ana Abrudan. șefă de 
atelier Ia confecții, veghind 
la munca a peste 619 mun
citoare, a intrat de ucenică 
la croitorie, iar din anul 
naționalizării a venit aici, 
la „1 Iunie". A făcut un 
curs de calificare, a absol
vit o facultate muncito
rească, iar astăzi este una

în
50 
în

din cele mai bune cunos
cătoare a problemelor teh
nice pe care le ridică ate
lierul unde-și desfășoară 
activitatea. ..Aici am cres
cut de copilă. îmi spunea 
ea, iar azi am 44 de ani. O 
viață de om Închinată fa
bricii mele. Am un fecior

profesoara ingineră Horhe- 
ianu Eugenia i-a îndrumat 
primii pași în viată și în 
meserie, ea a venit Ia „1 
Iunie". Ileana Reut a făcut 
parte din prima clasă, cu 
media cea mai mare. Bucu- 
rîndu-se încă din practica 
școlară de sprijinul mai-

de cerințele 
datoria, 
în pri- 
în care 
ani. eu

Culorile bucuriei
de 18 ani și o fetită de 13. 
Iar in atelierul pe care-1 
conduc sînt multe fete 
bune, așa ca Maria Bădes- 
cu, Florica Gagiu. Rozalia 
Noje. Ștefania Sughi, Ghi- 
zela Bărbulescu. Multe din 
ele sint fruntașe cite 5 ani 
la- rind".

Dar Ileana Reut care, la 
19 ani. a ciștigat locul întîi 
pe țară, la concursul pro
fesional „Miini măiestre" ? 
Venită din Vicovul de sus, 
din Suceava, dintr-o casă 
cu alți zece frați, ea a do
vedit de mică aplicații pen
tru lucrurile de mină. După 
o școală profesională, unde

strului Francisc Elischer. 
iat-o azi muncitoare model, 
premianta pe țară în mese
ria ei de tricotoare. urmînd 
în același timp și liceul 
textil.

întrebînd-o pe directoa
rea Iulia Pașca ce o leagă 
de această .comunitate 
muncitorească, de orașul de 
pe Bega, mi-a spus simplu: 
„Totul !“ Apoi, a conti
nuat : „Știți, de fapt, imi 
dau seama că cei mai pre- 
țioși au fost și au rămas 
oamenii cărora le-am dedi
cat întregul meu elan. Și 
tot astfel i-am îndemnat pe 
toți să facă. Simplu spus,

am ascultat 
lor, ne-am făcut 
Asta e totul... Iar 
vința orașului meu. 
trăiesc de-atîția 
cred că e un loc minunat, 
cu o atmosferă blîndă și 
caldă, creată poate și de a- 
ceste parcuri splendide, de 
colțurile vechi, ca piața 
barocă, dar și de cartierele 
sale noi, aerate, ca și de 
ordinea, de calmul său 
specific, care, uneori, vara, 
mi se pare că ar sugera 
imaginea unui neasemuit 
oraș luminos de vacanță și 
de profundă frumusețe 
umană..."

Undeva. în magazia în
treprinderii, sau poate în 
atelierele de confecții, am 
văzut în trecerea pe la „1 
Iunie" produse încintătoa- 
re, coloratele confecții de
dicate copiilor acestei țări.

Pentru ei, acest? mii de 
fete lucrează atente, aple
cate în preajma mașinilor, 
a agregatelor fine ce ma
nevrează firele aeriene 
și țes cu migală lucrușoare 
în atîtea culori cîte nu are 
nici curcubeul. Sînt culori
le bucuriei pentru o muncă 
bine făcută, folositoare co
piilor tării.

a obligațiunilor CEC 
ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 
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100 051 84 5 000100 992 28 3 000100 567 52 1 000100 666 30 1 000100 185 83 1 000100 124 96 1 000100 167 66 1 000100 245 39 1 000
l 000 97 47 8001 000 06 47 800l 000 85 83 , 800
l 000 21 06 800
l 000 99 86 8001 000 20 53 800
l 000 94 84 800
l 000 11 67 800
l 000 84 43 800

9 825 Total: 9 260 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș- 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.'

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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COMUNICAT
privind vizita tovarășului Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, 

în Republica Socialistă România

' DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
IN KUBAN

La Invitația tovarășului Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în 
România. în perioada 27—29 ianua
rie 1977. \

Tovarășul Piotr Jaroszewicz a 
fost primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale 
din partea tovarășului , Edward 
Gierek, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, precum și urări de noi 
sticcese poporului român în edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tovarășului 
Edward Gierek și poporului polonez 
salutări călduroase, împreună cu 
urarea de noi realizări în construc
ția societății socialiste dezvoltate.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, prim-miniștrii au efec
tuat un fructuos schimb de păreri, 
în spiritul respectului reciproc, înțe
legerii depline și al identității punc
telor de vedere în problemele discu
tate.

Prim-miniștrii s-au Informat reci
proc în legătură cu realizarea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și ale 
Congresului al VÎI-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. S-a apre
ciat că realizările celor două po
poare în dezvoltarea lor social-eco- 
nomică. în ridicarea nivelului de trai 
și dezvoltarea culturii și științei re
prezintă o contribuție importantă la 
întărirea forțelor socialismului și 
păcii în lume. S-a efectuat, de ase
menea, un amplu schimb de vederi 
asupra dezvoltării relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă, precum și 
în legătură cu unele probleme inter
naționale.

S-au relevat cu satisfacție dezvol
tarea permanentă, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de prietenie, întă
rirea continuă a colaborării frățești 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, în 
spiritul marxism-leninismului și In
ternaționalismului proletar, pe baza 
principiilor suveranității, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc. întra
jutorării tovărășești, precum și al 
neamestecului în treburile interne, 
în conformitate cu Tratatul de prie
tenie. colaborare și asistență mu
tuală dintre cele două țări.

Cele două părți au subliniat că 
factorul hotărîtor al întăririi priete
niei și extinderii colaborării _ro- 
mâno-polone îl reprezintă legătu
rile strinse dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez. îndeosebi întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.’ secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Edward Gierek. prim-secre
tar al Comitetului Central âl Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

Primii miniștri au acordat o mare 
atenție examinării înfăptuirii liniilor 
directoare ale adîncirii prieteniei din
tre cele două state, stabilite de con
ducătorii partidelor noastre în timpul 
convorbirilor de la Sinaia din octom
brie 1976, au analizat măsurile con
crete privind dezvoltarea cooperării 
și specializării în producție, intensi
ficarea schimburilor comerciale, îm
bogățirea formelor de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, cores
punzător potențialului economic me
reu crescînd al celor două țări, pro
gresului obținut de România și Po
lonia în toate domeniile construcției 
socialiste.

Au fost apreciate pozitiv rezulta
tele intîlnirilor membrilor guverne
lor celor două țări, contribuția Co
misiei guvernamentale româno-po- 
lone de colaborare economică și a 
organelor centrale de planificare, în 
activitatea de lărgire a colaborării 
economice. în inițierea unor noi di
recții și forme de cooperare și spe
cializare în producție, în extinderea 
și diversificarea schimburilor de 
mărfuri. Acordul comercial de lungă 
durată pe perioada 1976—1980 pre

Convorbiri prietenești, măsuri concrete 
pentru dezvoltarea colaborării 
multilaterale româno-polone

Cronica tot mai amplă a tradițio
nalelor legături de strînsă prietenie 
și colaborare frățească dintre po
poarele român și polonez a consem
nat, în aceste zile, un nou și im
portant moment : vizita la București 
a președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Polone, 
Piotr Jaroszewicz. efectuată la invi
tația primului ministru al guvernului 
român. Manea Mănescu.

A fost o vizită soldată cu multiple 
rezultate pozitive, care a ilustrat din 
nou caracterul fructuos și, importan
ța orientărilor date cu prilejul întîl- 
nirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek, ca mo
mente de însemnătate esențială pen
tru dezvoltarea prieteniei româno- 
polone. pentru lărgirea și adîncirea 
neîntreruptă a colaborării în toate 
domeniile dintre partidele și statele 
noastre.

Beneficiind de asemenea auspicii 
favorabile, convorbirile de la Bucu
rești au dat o nouă expresie voinței 
reciproce de amplificare, în continua
re, a conlucrării dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, pe baza 
principiilor trainice ale marxism-le
ninismului și internaționalismului 
proletar — respectul independentei și 
suveranității naționale, egalitatea in 
drepturi, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc și întraju
torarea tovărășească — în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare, și 
asistentă mutuală, semnat în 1970 în
tre cele două țări.

Această voință a fost pregnant pusă 
în evidentă în timpul primirii oaspe
telui de către secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Desfășurată în atmosfera 
caldă, tovărășească, ce caracterizează 

vede o creștere de 2,5 ori a schim
burilor de mărfuri față de cincinalul 
anterior, valoarea acestora urmînd 
să atingă 2.8 miliarde' ruble.

Pornind de la hotărîrile româno- 
polone convenite la nivelul cel mai 
înalt și avînd în vedere stadiul ac
tual și perspectivele dezvoltării eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări, părțile consideră că există po
sibilități de extindere considerabilă 
a relațiilor economice reciproce în 
anii următori. In acest scop, s-au 
purtat tratative pentru pregătirea de 
noi acorduri și înțelegeri în dome
niile materiilor prime și semifabri
catelor. industriei metalurgice, con
strucțiilor de mașini, chimiei, indus
triei alimentare, agriculturii, trans
porturilor.

S-a convenit ca organele centrale 
de planificare. împreună tu ministe
rele comerțului exterior din cele 
două țări să pregătească și să sem
neze un protocol adițional de supli
mentare a livrărilor reciproce de 
mărfuri prevăzute în Acordul comer
cial pentru perioada actualului cin
cinal. în timpul vizitei au fost sem
nate convenția privind livrările de 
osii montate, din România în Polo
nia. în contrapartidă cu livrări echi
valente de cocs metalurgic, produse 
siderurgice, mașini și utilaje ; înțe
legerea pe perioada 1978—1980 pri
vind livrările reciproce specializate 
de produse siderurgice ; Contractul 
pe perioada 1977—1979 privind livra
rea din Polonia de seturi pentru fa
bricarea în România de casetofoane; 
Acordul privind colaborarea în do
meniul transporturilor aeriene civi
le ; Convenția de colaborare în 
domeniul pescuitului oceanic ; înțe
legerea de colaborare tehnico-științi- 
fică directă dintre Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei din Româ
nia și Ministerul Minelor din Polo
nia ; înțelegerea de colaborare teh- 
nico-științifică directă dintre Minis
terul Minelor, Petrolului și Geologiei 
din România și Ministerul Industriei 
Chimice din Polonia.

S-a convenit ca organele centrale 
de planificare. Comisia guvernamen
tală româno-polonă de colaborare 
economică, celelalte organe interesa
te să examineze, în cel mai scurt 
timp, modalitățile concrete privind 
lărgirea relațiilor economice bilate
rale după anul 1980. S-a indicat ca 
organele centrale de planificare să 
elaboreze principiile și programul de 
lucru pentru coordonarea planurilor 
de dezvoltare a economiilor naționa
le pe perioada 1981—1985.

Părțile au reafirmat voința lor de 
a acționa pentru lărgirea continuă a 
colaborării economice în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc, pentru înfăptuirea „Programu
lui Complex", în scopul asigurării 
progresului economic și social al fie
cărei țări membre a C.A.E.R. Cele 
două părți sînt hotărîte să extindă 
colaborarea economică cu celelalte 
țări socialiste.

Au fost relevate rezultatele poziti
ve obținute în colaborarea tehnico- 
științifică și s-a stabilit ca organele 
de resort din cele două țări să in
tensifice eforturile în vederea am
plificării acestei colaborări, îndeo
sebi în domenii de vîrf ale științei 
și tehnologiei contemporane.

Primii miniștri au apreciat pozitiv 
dezvoltarea colaborării culturale și 
artistice. în domeniile invățămîntu- 
lui. presei și radioteleviziunii. al tu
rismului și sportului și au subliniat 
interesul reciproc de a o extinde și 
aprofunda în continuare. A fost re
levată contribuția Comisiei româno- 
polone de colaborare în domeniul 
culturii și a Comisiei mixte de is
torici pentru o cit mai bună cunoaș
tere reciprocă și valorificarea moș
tenirii prieteniei tradiționale ro- 
mâno-polone. S-a indicat să se 
urgenteze deschiderea centrelor de 
informații și cultură la Varșovia și. 
respectiv. București.

Primii miniștri au semnat un Pro
tocol cu privire la rezultatele con
vorbirilor și măsurile concrete stabi
lite pentru extinderea Yelațiilor eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă Români^ și Re
publica Populară ■ Polonă.

Abordînd unele probleme interna
ționale. prim-miniștrii au evidențiat 
schimbările revoluționare profunde 
care au loc în lume, succesele state
lor socialisțe in lupta pentru destin

ansamblul relațiilor dintre cele două 
țări, întrevederea a reliefat satisfac
ția față de cursul ascendent al le
găturilor- româno-polone, subliniin- 
du-se că dezvoltarea pe mai departe 
a conlucrării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, a relațiilor dintre cele 
două țări pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. cultural. în confor
mitate cu măsurile stabilite de con
ducătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări, este de natură să e- 
xercite ample consecințe pozitive 
pentru construcția socialistă în 
România și Polonia, pentru cauza ge
nerală a socialismului și păcii.

înfăptuirile ambelor țări în diferi
tele domenii ale edificării noii so
cietăți, posibilitățile generate prin 
dezvoltarea continuă și modernizarea 
intensă a economiilor naționale ale 
ambelor țări reprezintă premise din 
cele mai favorabile pentru intensi
ficarea" colaborării reciproc avan
tajoase. Fără îndoială, măsurile con
venite în cursul convorbirilor dintre 
cei doi prim-miniștri — semnarea 
protocolului cu privire la extinderea 
cooperării economice și a schimbu
rilor comerciale. încheierea unui în
semnat număr de alte documente de 
colaborare în domenii specifice — 
vor deschide noi orizonturi relațiilor 
economice, evoluției acestora spre 
forme superioare de cooperare în 
producție și pe tărîm tehnico-științi
fic. Finalizarea unor noi acorduri și 
înțelegeri de cooperare în domeniile 
materiilor prime și semifabricatelor, 
industriei metalurgice, construcțiilor 
de mașini, chimiei, industriei ali
mentare. agriculturii, transporturilor, 
— a căror pregătire a fost conveni
tă cu prilejul actualelor convorbiri — 
va conferi, desigur, dimensiuni și mal 

dere. securitate și colaborare inter
națională. rolul important al țărilor 
în curs de dezvoltare, al statelor neali
niate. al forțelor progresiste, demo
cratice, antiimperialiste și anticolo
nialiste. Totodată, au constatat că 
activitatea forțelor ostile destinderii 
impune necesitatea intensificării 
eforturilor pentru adîncirea destin
derii, pentru aplicarea principiilor 
coexistenței pașnice în relațiile din
tre state, indiferent de orînduirea lor 
socială. încetarea cursei înarmărilor 
și dezarmare, inclusiv dezarmare 
nucleară, edificarea unei noi ordini 
economice internaționale juste, eli
minarea surselor de încordare și a 
conflictelor internaționale și rezolva
rea lor pașnică, prin mijloace poli
tice. în interesul tuturor popoarelor.

Prim-miniștrii au subliniat impor
tanta istorică a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
precum și necesitatea respectării și 
traducerii în viață a tuturor princi-. 
piilor și hotărîrilor Actului final al 
conferinței.

S-a subliniat însemnătatea Decla
rației și a celorlalte documente a- 
doptate de Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
din noiembrie 1976, de la București, 
pentru cauza păcii și securității.

Ambele părți consideră că este ne
cesar ca toate statele participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa să contribuie la 
edificarea uiîei securități trainice, 
care să servească tuturor popoarelor, 
la dezvoltarea unei colaborări euro
pene pe bază de egalitate în drep
turi.

S-a subliniat că România și Polo
nia acordă o mare importanță pre
gătirii în bune condiții a reuniunii 
de la Belgrad. Această reuniune tre
buie să constituie un forum con
structiv pentru schimb de vederi și 
experiență, privind" colaborarea sta
telor în realizarea prevederilor Ac
tului final de la Helsinki și pentru 
continuarea eforturilor în direcția 
consolidării securității, adîncirii pro
cesului de destindere, astfel incit a- 
cesta să devină ireversibil.

Cele două părți vor contribui in 
continuare la creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite și au con
firmat necesitatea respectării scopu
rilor și principiilor Cartei Națiunilor 
Unite.

Părțile consideră că este necesară 
realizarea unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu, pe baza retra
gerii trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, înfăptuirea drepturilor 
inalienabile ale poporului pâlesti- 
nean, inclusiv dreptul de constituire 
a unui stat propriu, independent, 
garantarea dreptului tuturor statelor 
din această regiune la existență in
dependentă și suverană. Prim-mi
niștrii s-au pronunțat pentru re
luarea lucrărilor Conferinței de la 
Geneva în problema Orientului Mij
lociu. cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Prim-miniștrii consideră că este 
necesar să se acorde în continuare 
sprijin mișcărilor de eliberare națio
nală, luptei pentru lichidarea colo
nialismului, neocolonialismului, ra
sismului. apartheidului și tuturor 
formelor de dominație și asuprire, 
pentru consolidarea independenței și 
suveranității tuturor țărilor.

★
Ambele părți au constatat cu sa

tisfacție că rezultatele vizitei în 
România a tovarășului Piotr Jarosze
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
întîlnirile și convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej au adus o 
nouă contribuție importantă la întă
rirea prieteniei dintre popoarele 
român și polonez, la extinderea co
laborării multilaterale dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Polonă, spre binele lor 
comun, în interesul socialismului, 
păcii și securității.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
tovarășul' Piotr Jaroszewicz, a adre
sat invitația ca tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste România, să 
efectueze o vizită oficială de priete
nie în Polonia. Invitația a fost ac
ceptată cu satisfacție.

largi, un conținut și mal bogat con
lucrării pe multiple tărimuri.

Colaborarea româno-polonă își gă
sește semnificative ilustrări și în sfera 
relațiilor externe, cele două țări con
tribuind activ, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate statele și for
țele iubitoare de pace, la lupta pen
tru destindere, securitate și înțele
gere in Europa și în lume.

In acest spirit, schimburile de ve
deri asupra situației internaționale 
au evidențiat necesitatea intensi
ficării eforturilor pe plan european 
în direcția traducerii în viață a pre-’ 
vederilor Actului final de la Helsinki, 
pregătirii în bune condiții a reuniu
nii de la Belgrad, astfel incit pro
cesul destinderii pe continentul nos
tru să devină ireversibil. încetarea 
cursei înarmărilor, eliminarea surse
lor de încordare și conflict, cu pre
cădere rezolvarea situației din Orien
tul Mijlociu, edificarea unei noi or
dini economice internaționale, spriji
nirea luptei pentru lichidarea colo
nialismului, neocolonialismului, ra
sismului, creșterea rolului O.N.U. in 
viața internațională sînt tot atîtea 
probleme fundamentale a căror so
luționare impune conjugarea efortu
rilor tuturor popoarelor. România și 
Polonia reafirmîndu-și hotărîrea de 
a-și aduce in continuare propria con
tribuție in această direcție.

Opinia publică din țara noastră sa
lută rezultatele rodnice ale tratative
lor și convorbirilor prietenești pri
lejuite de vizita premierului polon, 
exprimîndu-și convingerea că ele vor 
marca un nou aport la întărirea re
lațiilor de strînsă colaborare multila
terală dintre țările și popoarele 
noastre, spre binele comun și în in
teresul înfăptuirii telurilor nobile 
ale păcii, socialismului și progresului.

Viorel POPESCU

Vizita delegației Consiliului Național Palestinean 
și a Consiliului Central al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni 
după-amiază, delegația Consiliului 
Național Palestinean (C.N.P.) și a 
Consiliului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
condusă de Khaled Al-Fahoum, pre
ședintele C.N.P., care face o vizită în

Convorbiri economice româno-tunisiene
Tovarășul Ion Pățan, vlceprim-ml- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni 
seara, o delegație economică tu
nisiană, condusă de ambasadorul 
Tunisiei acreditat în țara noastră, 
Taieb Sahbani.

Cronica
La invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S.. a sosit în Capitală o de
legație a Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de Aleksei 
Feodorovici Rumeanțev, redactor-șef 
la revista „Ekonomiceskaia Gazeta", 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.U.S., care va participa 
la manifestările organizate În tara 
noastră cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a semnării primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România șl 
U.R.S.S.

★
Intre ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul fe
deral de externe al Republicii Fede
rale Germania, Hans-Dietrich Gen
scher, a avut loc un schimb de te
legrame de felicitare, cu ocazia îm
plinirii a zece ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări.

★
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație economică belgia-

Potrivit prognozei Institutului me
teorologic, între 1 și 10 februarie vre
mea se va răci, mai ales în a doua 
parte a intervalului, și cerul va fi 
mai mult horns. Precipitațiile. în 
primele zile, vor fi îndeosebi sub 
formă de lapovită și ploaie, iar apoi 
și sub formă de ninsoare. Vintul va 
predomina din vest și nord-vest cu 
viteze de 15—25 kilometri pe oră. La 
începutul acestei decade, temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 gradez iar apoi vor 
scădea mai accentuat, lnregistrin- 
du-se valori de pînă la minus 15 
grade, local mai scăzute în estul 
Transilvaniei. Temperaturile maxime 
vor oscila între minus 4 și plus 6 
grade, mai coborâte în a doua parte 
a intervalului. Local ceată.

In a doua decadă a lunii, cerul va 
fi variabil, mai mult noros în a doua

SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR
încă un sâmn de primăvară In 

baschetul nostru masculin. După 
cele trei victorii ale echipei Steaua 
pe terenul din București, în fața 
unor formații bine clasate din basche
tul italian, spaniol și francez, iată că 
și echipa reprezentativă a României 
ne dă ocazia să vorbim despre ea pe 
aceeași linie a rezultatelor promiță
toare. La Berlin s-au jucat zilele 
trecute două partide între reprezen
tativa noastră și cea a Republicii 
Democrate Germane. Primul rezultat 
vă este de-acum cunoscut : au în
vins gazdele, la un singur punct di
ferență: 84—83 (coșul victoriei fusese 
înscris în ultimele secunde ale jocu
lui). Ieri, o telegramă de presă ne 
anunța și rezultatul celui de-al doi
lea meci : 104—86 (62—42) pentru
echipa noastră ! Fără să știm incă 
amănuntele desfășurării jocului, re
marcăm intîi proporțiile diferenței 
de scor, netă chiar pînă la pauză, 
apoi faptul că formația noastră re
prezentativă (din. rîndurile căreia au 
lipsit jucătorii steliști Cernat și 
Oczelak) a trecut de limita celor o 
sută de puncte înscrise într-un sin
gur meci.

Nu este cazul firește să cădem în 
aprecieri pripite, să exagerăm valoa
rea formațiilor noastre de club sau a 
sintezei acestora echipa reprezen
tativă. In baschet sint încă foarte 
multe de întreprins pe planul selec
ției, antrenamentului și al alcătuirii 
formațiilor pentru atingerea cotelor 
internaționale consacrate. Totuși, se 
cuvine să încurajăm tentativele 
baschetbaliștilor fruntași de a se în
scrie în marele circuit european. 
Orice competiție și orice meci, chiar 
amicale, trebuie privite de tehnicieni 
și sportivi ca prilejuri binevenite pe 
drumul afirmării și deci tratate cu 
toată seriozitatea. Ceea ce nu s-ar 
spune că astfel se petrec lucrurile în 
unele ramuri. In scrimă, de exem
plu, această perioadă de timp cu
prinde citeva mari turnee, cu parti
cipări de renume. La Paris s-au des
fășurat întrecerile pentru „Trofeul 
Martini" (250 de concurenți) : ne-am 
fi așteptat ca floretiștii noștri, în 
special Mihai Țiu și Petru Kuki, să 
nu piardă ocazia de a se înscrie

• Luni, la Pitești, In campionatul 
masculin de handbal au fost înregis
trate următoarele rezultate : Steaua 
— C.S.M. Borzești 34—21 ; Știința 
Bacău — C.S.U. Galați 25—20 ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Universi
tatea București 16—13 ; Politehnica 
Timișoara — Gloria Arad 25—22 ; Di
namo București — H.C. Minaur Baia 
Mare 20—18.

• Competiția internațională de șah 
pentru junioare „Cupa Europei" a 
continuat în orașul iugoslav Novi 
Sad cu runda a opta, în care șahista 
româncă Viorica Ilie a învins-o pe 
Sandstroem (Suedia). 

tara noastră, la invitația Marii Adu
nări Naționale,

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă de cordialitate, a luat 
parte Ion Cumpănașu, secretar al 
Comisiei constituționale și juridice a 
M.A.N.

A fost prezent Imad Abdin, repre
zentantul permanent al O.E.P. la 
București.

(Agerpres)

Au fost abordate probleme privind 
schimburile comerciale și cooperarea 
economică între cele două țări, în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
ocazia convorbirilor la nivel înalt 
româno-tunisiene.

(Agerpres)

zilei
nă, condusă de Verly Achile, pre
ședintele Comitetului economic bel- 
go-român, director la firma M.B.L.E.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de comerț 
și industrie, reprezentanți ai Minis
terului Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internationale, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Jacques Graeffe, 
ambasadorul Belgiei la București.

★
Sinaia a găzduit timp de două zile 

prima conferință națională în dome
niul obstetricii și ginecologiei. Cei 
peste 300 de specialiști în acest do
meniu au dezbătut probleme legate 
de anestezie și analgezie, de tehnicile 
folosite în practica medicală de spe
cialitate.

★
A sosit în Capitală Boubacar 

Diallo, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Mali 
în Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Vremea în luna februarie
parte a intervalului, cînd temporar 
va ninge. Vintul va predomina din 
sectorul vestic și va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile se men
țin coborîte la început și apoi vor fi 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 12 și minus 2 
grade, izolat mai coborîte. iar maxi
mele între minus 3 și plus 7 grade. 
Dimineața și seara se va produce 
ceată.

♦
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

și 4 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească In toate re
giunile țării. Cerul va Ii variabil, cu 
innorărl mai accentuate In jumătatea 
de sud a țării, unde vor cădea preci
pitații la început sub formă de ploaie, 
apoi și sub formă de lapoviță și nin
soare. In rest — ninsori izolate. Vintul 
va sufla potrivit, cu intensificări tem
porare In sudul țării de 40—50 km pe 
oră, predominînd din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse

printre fruntașii acestui concurs cu 
reputație. Totuși prezența lor s-a 
dovedit destul de formală — dintre 
ei, cel mai bine s-a clasat Mihai Țiu, 
pe locul al 16-lea. Aceeași partici
pare neconvingătoare și din par
tea sabrerilor. La concursul de la 
Moscova — 326 de competitori — in- 
cluzînd elita acestei discipline, pri
mul dintre sabrerii noștri s-a clasat 
abia pe locul al 12-lea. Acesta, Dan 
Irimiciuc, împreună cu colegii săi. în 
proba pe echipe, s-au situat după 
formațiile Ungariei, Bielorusiei., Po
loniei și Moscovei, ceea ce înseamnă 
o scădere simțitoare de randament 
față de vara trecută.

Campionatele de volei se găsesc 
în plină desfășurare ; deocamdată, 
liniște in zona de sus a clasamente
lor, unde conduc echipele Dinamo și 
respectiv Penicilina. La masculin : 
1. Dinamo — 26 p ; 2. Explorări Baia 
Mare — 26 p (dar. cu un meci în 
plus) ; 3. Steaua — 22 p. In campio
natul feminin : 1. Penicilina — 26 p. 
Dinamo — 25 p. în timp ce Rapid. 
Universitatea Craiova și I.E.F.S., cu 
cite 21 p fiecare, nu mai sînt în si
tuația xie a periclita pozițiile celor 
două echipe fruntașe.

Șirul întrecerilor de sală în cam
pionatul masculin de handbal , a 
început cu turneul de la Pitești : în 
clasament conduce detașat echipa 
Steaua, care obține pe mai departe 
scoruri mari în fata adversarilor din 
țară. Joi, ea va trebui să joace cu 
un randament identic împotriva echi
pei spaniole B.C. Alicante, în meciul 
retur din „Cupa campionilor euro
peni". Apoi, duminica viitoare, în 
următorul turneu de sală, de la 
Ploiești, Steaua va întîlni un adver
sar mai dificil, pe Dinamo Brașov. 
Campionatul feminin are o scurtă 
pauză, timp în care echipa reprezen
tativă va concura la turneul de la 
Cheb (Cehoslovacia). Din lotul na
țional vor lipsi handbalistele de la 
Universitatea Timișoara, echipă ce 
va încerca la 10 februarie, pe teren 
propriu, să remonteze diferența de 
șapte goluri din partida cu Radnicki 
Belgrad în meciul tur din „Cupa 
campionilor europeni".

Valeriu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
In fruntea clasamentului se află 

Viorica Ilie (România), cu 6 puncte, 
urmată de Sikora (Polonia) — 5,5 
puncte (1), Cejici (Iugoslavia) — 5,5 
puncte, Ranc (Iugoslavia) și Savova 
(Bulgaria) — cite 5 puncte (1) etc.
• înaintea disputării ultimei run

de, in turneul internațional feminin 
de șah de la Belgrad conduce maes- 
tra româncă Margareta Mureșan, cu 
8 puncte, urmată de Petrovici (Iugo
slavia) — 7,5 puncte, Porubski (Un
garia), Dekici (Iugoslavia) ,— cîte 7 
puncte etc.

In cele două partide întrerupte, 
Margareta Mureșan a realizat un

Acum e din nou iar
nă pe imensele întin
deri ale stepei din 
Kuban. Toamna, cînd 
arborii iși ofereau 
generos umbra celui 
ce poposea sub coroa
nele lor imense și me
rele se copseseră. Ia 
Krasnodar am mincat 
din pîinea nouă. Mare 
și albă, coaptă din 
griul de curînd cules. 
Un bărbat tăia feliile 
cu grijă, dar și cu un 
sentiment de mare sa
tisfacție...

— Putem afirma cu 
deplin temei că anga
jamentele asumate de 
noi pentru primul an 
al celui de-al zecelea 
cincinal s-au realizat 
cu succes — spunea 
Ivan Kobielev. secre
tarul comitetului de 
partid al colhozului 
«Ceapaev... Colhoznicii 
au și vîndut statului 
peste 14 000 de tone 
cereale, cu 1 500 de 
tone mai mult decît își 
propuseseră. Să vă 
povestesc însă cum 
au" mpnclt oamenii, 
conduși de comuniști, 
cărora li se cuvin 
toate felicitările — 
a continuat interlocu
torul nostru, invitîn- 
du-ne să vizităm col
hozul.

Parcurgem străzile 
satului locuit de 12 000 
de oameni. Case noi, 
împrejmuite cu pomi 
fructiferi și grădini de 
flori. Cîmpul de pe 
care s-a strîns recolta 
e proaspăt arat, pre
gătit pentru .însămîn- 
țările de toamnă... „Da, 
oamenii au făcut totul 
pentru a obține rod 
bogat, reia discuția 
Ivan Iosipovici. Zilele 
de iarnă s-au prelun
git. n-a prea nins și 
grîul n-a răsărit pre
tutindeni. în primăva
ră am fost nevoiți să 
reînsămîntăm întin
deri mari. A început 
atunci o bătălie aspră 
pentru fiecare palmă 
de pămînt. Ziua era 
noroi și nu se putea 
intra în tarlale. Noap
tea însă colhoznicii ie
șeau pe cîmp ca să să

dească din nou grîul. 
Nici în vară nu a fost 
deloc ușor ; cînd a so
sit vremea secerișului 
ploua, în unele zile 
parcă turna cu gălea
ta. Dar. cum se spu
ne. totul e bine cînd 
se termină cu bine. 
Concentrînd toate for
țele acolo unde se pu
tea lucra, am reușit 
într-o săptămînă să 
punem întreaga recol
tă la adăpost".

Acest om în pute
rea vîrstei povestește 
captivant despre viata 
colhozului. Ca au-

însemnări 
de călătorie 
din Uniunea 

Sovietică

tentic gospodar, ne 
vorbea despre munca 
asiduă ce se depunea 
atunci pentru . strînge- 
rea legumelor și valo
rificarea lor rapidă, 
atît prin rețeaua co
mercială de stat, cît și 
prin piața colhoznică, 
despre fermele zoo
tehnice. unde cresc un 
mare număr de vaci 
cu lapte, porci și pă
sări, cita mereu cifre 
care-i dădeau certitu
dinea că în 1976 se va 
realiza un beneficiu 
mai mare decît cel ob
ținut în 1975. El ne a- 
răta antenele de tele
vizor înălțate pe 
fiecare cămin, casele 
noi ce se construiau, 
autoturismele din
curțile oamenilor, al 
căror număr se ridica 
atunci la 150. Ca fost 
învățător, ne propu
nea să privim școala 
construită de cblhoz, 
noul cinematograf de 
vară, biblioteca ce dis
pune de 18 000 de 
volume, vorbindu-ne 
apoi de cei zece 
bursieri ai colhozu
lui aflați la școala 
superioară agricolă, ca 
și pe cei care frecven

Intre 21 șl 28 februarie vremea se 
vă răci, mai ales în nordul tării, iar 
cerul va fi variabil, cu înseninări mai 
persistente spre sfîrșitul intervalului. 
La început va ninge temporar. Vin
tul va predomina din nord-vest cu 
viteze de 20—35 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre minus 15 și minus 5 grade, iar 
maximele între minus 7 și plus 3 
grade. Local se va semnala ceată,

♦
Intre minus 8 șl plus 2 grade In depre
siunile intramontane. Iar maximele, în 
cursul zilei, vor ii cuprinse între minus 
2 și plus 6 grade, mal ridicate pe 
alocuri la începutul intervalului. In 
București : Vremea se va răci. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații, la început sub formă de 
ploaie, apoi și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vintul va sufla potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată de 40—60 
km pe oră, predominînd din sectorul 
estic.

întreceri de masă
ARGEȘ :

„Sub cetină de brad“
Pe pîrtiile comunei argeșene Dîm- 

bovicioara, din masivul Piatra Craiu
lui, s-a desfășurat o interesantă ac
țiune sportivă de masă denumită 
„Sub cetină de brad". Cu obrajii îm
bujorați. 60 de preșcolari și școlari, 
fete și băieți, din județele Brașov, 
Dîmbovița și Argeș, au luat startul 
la schi în trei probe : combinată a- 
plicativă, cercetare și fond. întrece
rea a fost dominată de preșcolarii 
și școlarii din Dîmbovicioara. care, 
obținînd cei mai buni timpi, au cîș- 
tigat locurile I la toate cele trei 
probe. Tot aici, alți 50 de concurenți 
din comunele submontane s-au în
trecut în etapa județeană a cupei 
„Schiorul argeșean", cîștigători fiind, 
de asemenea, schiorii din comuna a- 
mintită mai înainte.

Pe pîrtiile din împrejurimile' ca
banei Voina, de sub vîrfurile Păpușa 
și Strîmtu, s-a desfășurat și etapa 
județeană a ;,Cupei U.T.C." la. schi și 
săniuțe. La ambele probe au parti
cipat 300 de concurenți. (Gh. Cîrstea).

MEHEDINȚI:

Pe pîrtiile de lîngă Orșova
Pe pîrtiile din împrejurimile Or- 

șovei s-au desfășurat întrecerile fa
zei județene a „Săniuței de argint", 
competiție rezervată pionierilor și 
școlarilor. Pe locul I la băieți s-a 
clasat Mircea Gogan, de la Liceul 
din Baia de Aramă, iar pe locul I 
la fete — Cilibia Maria, de la Liceul 
economic din Drobeta Turnu-Seve- 
rin. S-au încheiat, de asemenea, în
trecerile fazei județene la schi fond 
și schi alpin — competiție rezervată 
elevilor și tinerilor de la sate (15—30 
ani). La. băieți — schi fond, locul I 
a revenit lui Ilie Păcuraru, de la 
liceul „Ștefan Plavăț" din Orșova, 
iar la fete pe locul I s-a situat Ana 
Pirvu, de la Liceul economic din 
Drobeta Turnu-Severin. La schi al
pin, locul I la băieți a fost ocupat 

punct și jumătate, cîștigînd la Ase- 
nova și remizind cu Vulovici.

• Echipa feminină de baschet Cri- 
șul Oradea, aflată în turneu în Po
lonia, a jucat în orașul Olsztyn cu 
formația locală Stomil. Baschetba
listele românce au obținut victoria 
cu scorul de 86—71 (50—26).

• In meci tur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Cupelor" la hand
bal masculin, echipa vest-germană 
Gruenweiss Dankersen a întrecut cu 
scorul de 24—19 (10—9) formația In
stitutului de aviație din Moscova. 
Partida s-a desfășurat în orașul 
Minden. 

tează cursurile de me
canizatori organizate 
în localitate. Tot de 
la dînsul am aflat 
Și despre obiceiul înce
tățenit aici ca în fie
care sîmbătă sau du
minică un grup de oa
meni din sat să asiste 
la unul din spectaco
lele celor cinci teatre 
din Krasnodar, despre 
interesul cu care sînt 
primite trupele de ac
tori care își progra
mează lunar reprezen
tații în colhoz.

Diferitele episoade 
ale bătăliei pentru grî- 
nele anului 1976 ne-au 
fost relatate nu o 
dată în Kuban. La 
Comitetul ținutului 
Krasnodar al P.C.U.S., 
tovarășul Nikolai Ka- 
linjnîi, șeful secției 
de propagandă, subli
nia cu satisfacție re
zultatele eforturilor 
consacrate îndeplinirii 
angajamentului asu
mat la Congresul al 
XXV-lea, de a dobîndi 
o recoltă de cereale 
superioară celor obți
nute anterior. El a re
levat inițiativa agri
cultorilor din Kuban 
de a vinde statului cu 
2 milioane tone ce
reale mai mult decît 
angajamentul asumat.

Kuban, grînar imens, 
unde a început din 
nou să crească — încă 
nevăzut de ochiul o- 
mului — rodul bogat 
al pămîntului. Am 
văzut aici oamenii nu 
numai în haine de lu
cru, ci și în haine de 
sărbătoare. Am văzut 
tineri căsătoriți al că
ror prim drum se în
drepta spre monumen
tul eroilor din Kras
nodar, unde arde o 
flacără nestinsă în me
moria celor ce s-au 
jertfit în anii războiu
lui. Părea un legămint 
de a participa la bă
tăliile ce le poartă azi 
poporul pentru reali
zarea de noi succese 
pe frontul muncii paș
nice. al edificării co
munismului.

Al. POPESCU

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna ianuarie 
1977 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

1. E.N.C. 5. N.F.M.
2. W.C.I. 6. P.K.Y.
3. J.R.U. 7. S.Y.H.
4. l.E.F. 8. Y.E.P.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

la schi și săniuș
de Constantin Sucilă de la școala 
generală din Broșteni, iar la fete 
locul I a revenit elevei Kiss Roze 
Maria, de la liceul „Ștefan Plavăț" 
din Orșova. Din rîndul tinerilor de 
la sate, primele locuri au fost ocu
pate astfel : la schi fond — locul I 
băieți, Vasile Răescu din Izverna, 
iar la fete locul I — Ionescu Vasi- 
lica, din Cerneț ; la schi alpin — lo
cul I băieți — Sebastian Bogdan, din 
Izverna, iar la fete locul I — Lia 
Burhart, din satul Comanda. La 
aceste competiții din faza județeană 
au fost prezenți 300 de tineri, selec
ționați dintre numeroșii tineri care 
s-au prezentat în fazele de masă ale 
competițiilor. (Virgiliu Tătaru).

NEAMȚ:

„Cupa Ceahlăul**
Pe pîrtia Suhardu, din apropierea 

stațiunii Lacul Roșu, a avut loc cea 
de-a VH-a ediție a cupei gazetei' 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț la schi, 
competiție de masă care a reunit la 
start peste 100 de tineri din Tg. 
Neamț, Pipirig, Dămuc, Bicaz, Ro
man și alte localități ale județului. 
Concurenții s-au întrecut la probele 
de fond și alpin.

Această competiție a fost prece
dată de altă întrecere, de asemenea 
destinată copiilor și juniorilor, care 
s-a desfășurat pe pîrtia Bahrin, si
tuată în zona orașului Piatra Neamț. 
La ambele întreceri au venit și un 
mare număr de spectatori, care au 
petrecut citeva ore plăcute în peisa
jul de iarnă al munților.

Cele două competiții de masă la 
schi au evidențiat incă o dată posi
bilitățile materiale și umane de care 
dispune județul Neamț în domeniul 
sportului alb. Numai că, din partea 
consiliului județean pentru educație 
fizică și sport, a cluburilor și aso
ciațiilor se cere mai multă perseve
rență în folosirea acestor posibilități, 
prin organizarea mai multor compe
tiții cu adevărat de masă. (Ion Ma
rca).

TIMIȘ :

în lipsa zăpezii, sînt bune 
și crosurile

In lipsa zăpezii, „materie primă" 
indispensabilă practicării sporturilor 
de iarnă, la Timișoara și în alte lo
calități ale județului se organizează 
competiții și întreceri atletice. Sim- 
băta trecută, peste 2 000 de eleve de 
la liceul sanitar și liceele indus
triale nr. 1. 2 și 3 din Timișoara au 
participat la crosul dotat cu '„Cupa 
Femina". In aceeași zi. pe Stadionul 
Tineretului și-au dat întîlnire peste 
300 de tineri atleți din cluburile și 
asociațiile sportive timișorene, cîști
gători ai fazei de masă, care au par
ticipat la etapa municipală a „Crosu
lui de iarnă" (Cezar Ioana).
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Unitatea forțelor democratice — 
factor esențial pentru stabilitatea țării

»>
H

■>
Un comunicat al P.C. din Spania

31 (Agerpres). — Intr-un 
dat publicității luni la

MADRID 
comunicat 
Madrid, Partidul Comunist din Spa
nia își exprimă „protestul energic" 
împotriva arestării, în ultimele zile, 
a unor militanți de stingă, printre 
care Se află și membri ai P. C, Su
bliniind că aceste arestări „sînt în 
contradicție cu discursul primului 
ministru Suarez" și „dăunează cli
matului pașnic pe care îl susține 
opoziția", documentul P.C. din Spa
nia apreciază că asemenea acțiuni

„nu duc decît la dezorientarea opi
niei publice și la mascarea adevă- 
raților responsabili ai ultimelor crime 
și atentate".

în încheierea comunicatului se 
adresează un apel la unitatea for
țelor democratice, calificată drept 
„Unul dintre cei mai importanți 
factori de stabilitate a țării". cerîn- 
du-se „eliberarea tuturor militanților 
partidelor democratice și punerea în 
aplicare a unor măsuri eficiente care 
să permită lichidarea grupurilor de 
complotiști".

La sesiunea Comitetului pentru eliberare al O.U.A.

LUSAKA — In cadrul lucrărilor 
Comitetului pentru eliberare al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
participanții dezbat probleme privind 
lupta popoarelor africane încă asu
prite.

Africa independentă — a declarat, 
la sesiune, ministrul de externe ai 
Zambiei, Siteke Mwale — trebuie să 
acorde un sprijin multilateral mișcă
rilor de eliberare de pe continent, 
precum și țărilor africane ce au de 
suferit de pe urma agresiunilor co
mise de statele cu regimuri rasiste.

Hotărîrea poporului Namibiei de a 
lupta pentru libertatea și indepen
denta sa sub conducerea Organizației 
Poporului din Africa de sud-vest a

fost relevată de reprezentantul 
S.W.A.P.O., care a arătat că regimul 
de la Pretoria dorește să creeze pe 
teritoriul namibian, ilegal ocupat, un 
guvern marionetă. Această politică, a 
spus reprezentantul S.W.A.P.O., este 
respinsă cu hotărîre de patrioții na- 
mibieni, deciși să continue lupta 
pină la dobîndirea deplinei indepen
dențe.

In cuvîntarea rostită de ministrul 
de externe al Mozambicului, Jeaquim 
Chissano, au fost condamnate efortu
rile lui Ian 
situația din 
convenabilă 
Salisbury.

Smith de a „reglementa" 
Rhodesia într-o manieră 
regimului rasist de la

Solidaritate cu oamenii muncii din sudul Africii
LUANDA — în capitala Angolei 

au început luni lucrările Conferin
ței sindicale africane de solidaritate 
cu muncitorii și popoarele din sudul 
Africii. Simt prezenți reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale din nume
roase țări africane și din alte con
tinente, precum și ai Federației 
Sindicale Mondiale, ai Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Libere 
și ai Confederației Mondiale a Mun
cii. Din țara noastră participă o de
legație condusă de Mihai Munteanu, 
membru al Comitetului Executiv al

Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

In cuvîntul rostit la deschiderea 
lucrărilor, Jose Eduardo Dos Santos, 
prim-viceprim-ministru al R. P. An
gola, a subliniat necesitatea întăririi, 
în continuare, a solidarității celor ce 
muncesc din întreaga lume în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
eliberarea deplină a Africii de sub 
dominația colonialismului și rasis
mului, pentru intensificarea spriji
nului luptei popoarelor oprimate din 
Namibia, Zimbabwe și Africa de 
Sud.

Declarația Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A.
LUANDA — O declarație a Birou

lui Politic al C.C. al Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), dată publicității la Luan
da, arată că C.C. al M.P.L.A. stabi
lește ca obiectiv economic principal 
al actualei etape de dezvoltare a 
țării crearea bazei tehnico-materiale 
a socialismului prin dezvoltarea pla
nificată a industriei și agriculturii. 
Naționalizarea unor ramuri impor
tante ale econorhiei, repartizarea pă- 
mîntului celor care îl muncesc și in
troducerea principiului „fiecăruia 
după muncă" reprezintă începutul 
unor uriașe prefaceri în economie și 
in relațiile sociale — se spune in 
declarație. In întreaga țară va fi ac
celerată bătălia pentru creșterea eco
nomiei, a productivității muncii și 
realizarea planurilor de reconstruc
ție națională. O sarcină prioritară și, 
totodată, permanentă este transfor
marea relațiilor de producție, astfel 
incit să fie creată o societate fără 
clase exploatatoare. Se va acționa, 
pentru ridicarea nivelului politic și 
cultural al maselor, pentru lichida
rea analfabetismului, creșterea cali
ficării oamenilor muncii.

Declarația arată, totodată, că în 
cursul acestui an in Republica Popu
lară Angola se va crea partidul de 
avangardă al oamenilor
cărui bază teoretică va fi marxism- 
leninismul.

Partidul — declară C.C. al M.P.L.A. 
— va conduce poporul 
acțiunile de întărire a democrației

populare și a organelor puterii 
oamenilor muncii. Adunarea Popu
lară, pentru a cărei convocare se fac 
pregătiri, va fi organul suprem al 
puterii populare. Totodată, poporul 
angolez va continua să combată con
trarevoluția, să întărească M.P.L.A., 
instituțiile și organele ce apără inte
resele poporului muncitor, pentru 
consolidarea victoriilor obținute.

muncii, a

angolez in

Programul de acțiune 
al sindicatelor portugheze

La Lisabona s-au încheiat lucrările 
Congresului național al sindicatelor 
portugheze. A fost ales secretariatul 
noii centrale sindicale, care, potrivit 
statutului adoptat vineri, se numește 
„Confederația Generală a Muncito
rilor Portughezi — Intersindicala Na
țională". De asemenea, delegații au 
adoptat programul de acțiune al 
sindicatelor, in care se relevă, între 
altele : „Noi considerăm că obiecti
vele luptei economice șl financiare 
trebuie să fie definite de asemenea 
manieră. încît să garanteze ridicarea 
constantă a nivelului de viață al 
populației, iar măsurile în acest sens 
trebuie să fie studiate plecîndu-se 
de la noua situație .creată ca urmare 
a transformărilor revoluției șl să se 
bazeze pe mobilizarea muncitorilor". 
„Este inacceptabil să se afirme că 
muncitorii și mișcarea sindicală nu 
se interesează decît de revendicări 
nerealiste, fără să se preocupe de si
tuația economică și financiară a 
țării". In cadrul acestui program de 
acțiune, participanții Ia congres au 
aprobat un „caiet de revendicări 
imediate", care definește liniile ge
nerale ale unei acțiuni unitare pen
tru rezolvarea unor probleme strin
gente ale oamenilor muncii.

©SUCCESE ALE 
CAMPANIEI ÎMPOTRI
VA FUMATULUI. R<’zulfa- 
tele unor sondaje efectuate re
cent în Finlanda arată că, în 
această țară, s-a înregistrat, în 
ultima perioadă, o scădere a 
numărului fumătorilor. Dacă in 
1975 a reieșit că 46 la sută din 
bărbații cuprinși în respectivul 
sondaj fumau, în 1976 această 
proporție a scăzut la 40 la sută. 
S-a constatat, de asemenea, că, 
în cursul anului trecut, consu
mul de țigări s-a redus în Fin
landa cu 14 la sută, iar cel de 
tutun de pipă — cu 10 la sută. 
Potrivit aprecierilor presei fin
landeze, scăderea numărului fu
mătorilor a survenit, în princi
pal, ca rezultat al eforturilor

belgrad LUCRĂRILE comisiei mixte

BELGRAD 31 (Agerpres). — Luni 
după-amiază au început la Belgrad 
lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică. Delegația ro
mână este condusă de Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, iar delegația iugoslavă de Mi- 
lorad Birovliev, membru al Consi
liului Executiv Federal al R. S. F. 
Iugoslavia, președintele Comitetului 
federal pentru planificare socială.

In cadrul lucrărilor sesiunii se 
examinează modul de aplicare în 
practică a măsurilor și recomandări
lor stabilite de conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, privind dezvoltarea as
cendentă a relațiilor economice și 
tehnico-științifice româno-iugoslave.

La lucrări participă Virgil Cazacu, 
ambasadorul țării noastre la Belgrad.

HOTĂRÎREA C. C. AL P.C.U.S
cu privire la cea de-a 60-a aniversare 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dată publicității ho
tărîrea C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la cea de-a 60-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

In hotărîre se arată că întreaga ac
tivitate a organizațiilor de partid, 
sindicale și de comsomol, a organe
lor de stat, de pregătire și sărbătorire 
a acestui jubileu este orientată spre 
mobilizarea energiei creatoare a oa
menilor muncii în vederea transpu
nerii în viață a hotărîrilor Congresu-

Iul al XXV-lea al P.C.U.S., îndepli
nirii cu succes a celui de-al zecelea 
cincinal, asigurării creșterii în conti
nuare a producției industriale și agri
cole, accelerării progresului tehnic, 
ridicării eficientei și calității muncii, 
creșterii continue a bunăstării mate
riale și nivelului cultural al poporu
lui. Este necesar — se spune în ho
tărîre — să fie subliniată profund și 
multilateral însemnătatea istorico- 
mondială a Revoluției din Octombrie.

VIETNAM

Congresul constitutiv al Frontului
National Unit 9

Orașul Ho Și Min 
lucrările Congresu- 
Frontului Național 
chemată 
unității 
pentru

să contri- 
întregului 
edificarea 

în țară —

Arhitectul Huynh Tan Phat a pre
zentat proiectul Programului politic 
al Frontului Național Unit în noua 
etapă de edificare a socialismului.

întrevedere 
Erich Honecker 

Luis Corvalan
BERLIN 31 (Agerpres) — In ca

drul vizitei pe care o face în R. D. 
Germană, delegația P.C. din Chile, 
condusă de Luis Corvalan, secretar 
general al partidului, s-a întîlnit cu 
o delegație a P.S.U.G., condusă de 
Erich1 Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G. Au fost discutate 
probleme privind activitatea celor 
două partide.

Declarația premierului 
japonez în parlament
TOKIO — „în lumea interdepen

dentă de azi, nici stabilitatea politi
că globală, nici prosperitatea statelor 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial nu este posibilă fără o evo
luție armonioasă a raporturilor din
tre Nord și Sud" — a declarat luni 
premierul japonez Takeo Fukuda, în 
fața celor două camere ale Dietei. 
El s-a pronunțat, totoda+ă, în fa
voarea cooperării dintre Japonia, 
Statele Unite și Europa occidentală, 
subliniind „importanța fundamentală 
a relațiilor S.U.A.—Japonia".

Șeful guvernului nipon a arătat că 
relațiile dintre Japonia și China se 
dezvoltă constant pe baza comunica
tului comun din 1972.

El a arătat, de asemenea, că rela
țiile Japoniei cu U.R.S.S. evoluează 
constant, menționînd în acest sens 
domeniile economic, comercial, cul
tural.

Fukuda a afirmat că pacea și pros
peritatea în zona sud-est asiatică 
reprezintă o preocupare majoră pen
tru guvernul japonez, care va extin
de cooperarea cu statele din această 
regiune.

Abordînd problemele economice 
interne, premierul Fukuda a subli
niat că 1977 va fi un an al econo
miilor și a subliniat necesitatea unor 
stimulente pentru redresarea econo
miei naționale.

Președintele Sudanului a primit pe reprezentantul P. C. R.
KHARTUM 31 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohammed El-Nimeiri, 
președinte al Uniunii Socialiste Su
daneze, l-a primit pe tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la cel de-al doi
lea Congres al Uniunii Socialiste 
Sudaneze.

Cu acest prilej, a fost transmis 
președintelui Nimeirl și soției sale, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu, un mesaj de salutări 
prietenești, cele mai bune urări de 
bine, sănătate fi prietenie, iar po

porului sudanez — succes deplin în 
edificarea unei societăți noi si pros
pere.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Nimelri, în numele său și 
al soției, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un mesaj de prietenie, 
sincere urări de sănătate și fericțre, 
noi succese în activitate, iar poporu
lui român prieten prosperitate, tot 
mai multe realizări in edificarea 
României socialiste.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a dezvolta mai departe pa 
toate planurile relațiile de prietenie 
și cooperare între Republica Socia
listă România și Republica Democra
tică Sudan. ■

Încheierea Congresului extraordinar 
al Partidului Muncii din Olanda

HAGA 31 (Agerpres). — La Am
sterdam s-a încheiat, după trei zile de 
dezbateri, Congresul extraordinar al 
Partidului Muncii din Olanda. Au 
fost discutate, în principal, probleme 
privind platforma partidului pentru 
alegerile generale ce vor avea loc la 
25 mai.

în cursul șederii la Amsterdam, 
reprezentantul P.C.R. la congres, to
varășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a avut o convorbire cu 
Jaap Wolf, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist din 
Olanda, privind dezvoltarea relații
lor dintre cele două partide.

DANEMARCA.

Recesiunea economică determină 
un scrutin anticipat

HANOI — In 
s-au deschis luni 
lui constitutiv al 
Unit, organizație 
buie la întărirea 
popor vietnamez
cu succes a socialismului 
transmite agenția V.N.A. Frontul Na
țional Unit urmează să fie constituit 
din Frontul Patriei din Vietnam, 
Frontul Național de Eliberare din 
Sud și Alianța forțelor naționale și 
democratice din Vietnam.

La congres participă Le Duan, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Vi
etnam, alți conducători de partid, 
conducători ai organizațiilor obștești.

Cuvîntul de deschidere a lucrărilor 
a fost rostit de președintele Republi
cii Socialiste Vietnam, Ton Duc 
Thang, președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Frontului Pa
triei.

In numele Comisiei pregătitoare a 
congresului, Huang Quoc Viet, mem
bru al Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam, a prezentat un 
raport analizînd semnificația istori
că a victoriei poporului vietnamez în 
lupta pentru eliberare națională.

WASHINGTON — In cursul pri
mei sale conferințe de presă, secre
tarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, 
a declarat că anul 1977 reprezintă „o 
perioadă hotărîtoare" în negocierile 
pentru o reglementare globală în O- 
rientul Apropiat, deoarece o serie de 
factori favorabili acționează in a- 
cest sens. Printre aceștia, el a men
ționat stingerea conflictului din Li
ban, o mai mare coeziune a „forțe
lor de moderație" din zonă și voin
ța tuturor părților implicate de a 
participa Ia conferința de la Ge
neva. In context, secretarul de stat 
a spus că „recunoașterea intereselor 
legitime ale poporului palestinean 
este hotărîtoare pentru o reglemen
tare în Orientul Apropiat".

In legătură cu situația din Cipru, 
secretarul de stat a afirmat că Sta
tele Unite vor face totul pentru a 
contribui la rezolvarea problemei ci-

priote. El a apreciat că întrevederea 
dintre președintele Makarios și li
derul cipriot turc, Rauf Denktaș, a 
avut „rezultate, în general, construc
tive" și a menționat că S.U.Â. vor tri
mite. în viitorul apropiat, un emisar 
special în Grecia, Turcia și Cipru 
pentru a evalua posibilitățile de re
glementare a problemei cipriote.

Referindu-se la situația din Rho
desia, Cyrus Vance a afirmat că așa- 
zisa „soluție internă" preconizată de 
guvernul minoritar nu poate duce la 
o reglementare pașnică și, în conse
cință, Statele Unite nu o vor spri
jini.

C. Vance a arătat că va întreprin
de în luna martie o vizită la Mos
cova, pentru a discuta probleme le
gate de negocierile S.A.L.T.

De asemenea, el a declarat că 
S.U.A. doresc să discute problema 
normalizării relațiilor cu Cuba, fără 
condiții prealabile.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României 

la Rangoon, Nicolae Gavriiescu, 
a fost primit de primul ministru al 
Birmaniei, U Sein Win. Primul mi
nistru a exprimat dorința guvernului 
birman de a dezvolta relațiile cu 
România și de a găsi noi forme 
să faciliteze, schimburile dintre 
două țări.

0 întîlnire de lucru 
sacrată unui schimb de păreri în . 
blemele securității și cooperării în 
Europa, inclusiv a celei legate de 
pregătirea, și desfășurarea reuniunii 
de la Belgrad, din acest an, a început 
la Belgrad. Participă 
tamente politice din 
externe din Austria, 
Finlanda, Iugoslavia, 
Malta, San Marino și

Convorbiri ungaro-iugo- 
SlaVe» La BucIaPesta au început 
luni convorbirile dintre Frigyes 
Puja, ministrul afacerilor externe al 
R.P, Ungare, și Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar- federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
aflat în R.P. Ungară într-o vizită ofi
cială. Pe agenda convorbirilor figu
rează examinarea posibilităților de 
extindere pe multiple planuri a rela
țiilor bilaterale, precum și probleme 
ale vieții internaționale actuale.

Reprezentanți ai Greciei 
Si Turciei au *ncePut> 1® Londra, 
o nouă rundă de consultări asupra 
problemelor privind platoul con
tinental al Mării Egee. Pe de altă 
parte, Biilent Ecevit, liderul prin
cipalei formațiuni politice turce de 
opoziție — Partidul Republican al 
Poporului — a declarat că întîlnirea 
de săptămîna trecută dintre pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, și liderul comunității ciprio- 
ților turci, Rauf Denktaș, reprezintă 
un „semn bun". De asemenea, el a 
apreciat drept un fapt pozitiv men
ținerea dialogului între Grecia și 
Turcia.

care 
cele

con-
pro-

șefi de depar- 
ministerele de 
Cipru, Elveția, 

Liechtenstein, 
Suedia.

depuse în campania de preve
nire a cetățenilor asupra riscu
rilor la care își expun sănăta
tea cei ce fumează.

• MĂSURI LA CASA 
ALBĂ. După cum s-a mai 
relatat, în spiritul măsurilor 
de economii, asupra nece
sității cărora a insistat și 
în mesajul său inaugural, noul 
președinte al S.U.A., Jimmy 
Carter, a suprimat serviciul de 
limuzine pus la dispoziția prin
cipalilor consilieri ai Casei 
Albe, hotărind, totodată, ca 
parcul de mașini al Casei Albe 
să fie redus de la 56 la 36 auto
vehicule, cu reducerea cores
punzătoare a numărului de șo
feri. In același timp, avînd în 
vedere condițiile climaterice

La Kremlin au încePut luni 
convorbirile sovieto-irakiene, dintre 
delegațiile de partid și guvernamen
tale conduse de Aleksei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și Saddam 
Hussein, secretar general adjunct al 
Conducerii regionale a Partidului So
cialist Arab Baas, vicepreședinte al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Irak, care a sosit la Mos
cova într-o vizită oficială de priete
nie. Au fost examinate modalitățile 
extinderii colaborării dintre cele 
două țări. S-a procedat, de aseme
nea, la un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale actuale.

MOSCOVA :

Seară omagială 
I. L. Caragiale

La „Casa prieteniei popoare
lor" din Moscova a fost organi
zată o seară omagială I. L. Ca
ragiale. cu prilejul împlinirii a 
125 de ani de la nașterea mare
lui nostru scriitor. Au participat 
A. G. Țukanova, prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, oameni de litere și de 
teatru sovietici, membri ai am
basadei române. Despre viața 
și creația lui I. L. Caragiale au 
vorbit V. I. Pimenov, direc
torul Institutului de literatură , 
„Maxim Gorki" din Moscova, și 
Ilia Konstantinovski, traducător 
în limba 
turgului.

în capitala Etiopieia avut 
loc o demonstrație de masă în spri
jinul politicii de prefaceri revoluțio
nare pe care o promovează Consiliul 
Militar Administrativ Provizoriu al 
Etiopiei. Luind cuvîntul la mitingul 
organizat după demonstrație, Teferi 
Bante, președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu, a rele
vat necesitatea creării unui partid po
litic care să conducă lupta pentru con
struirea unei societăți libere de ex
ploatare și. asupriri^.

întrevedere libonezo-pa- 
lestineană. Pre5edintele Libanu
lui. Elias Sarkis, a avut duminică o 
întrevedere cu Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, într-o localitate situată la 30 
km est de Beirut, informează agenția 
France Presse. Cu acest prilej s-a 
analizat modul în care este pus în 
aplicare acordul libanezo-palestinean 
de la Cairo din noiembrie 1969.

Guvernul militar din Chi- 
Jg a suspendat emisiunile postului 
de radio „Presidente Balmaceda", 
aparținînd Partidului Democrat Creș
tin, informează agenția A. P. Direc
torul postului de radio a publicat o 
declarație în care protestează împo
triva acestei noi încălcări a libertății 
de exprimare.

Franța și Angola au sta
bilit relații diplomatice 13 
nivel de ambasadă, începînd de la 
31 ianuarie — s-a anunțat la Paris. 
Cu acest prilej, Ministerul de Ex
terne al Franței a dat publicității un 
comunicat în care se subliniază că 
decizia a fost adoptată în scopul 
„dezvoltării relațiilor de cooperare 
între cele două popoare".

Congresul P.S. din Portu
galia, consacrat adoptării unor 
modificări la Statutul partidului, și-a 
încheiat lucrările la Porto. Congre
sul a aprobat proiectul de statut 
propus de Secretariatul Național al 
partidului.

Ravagiile frigului în S.U.A,

rusă al operei drama-

sesiune a Marii 
a Afganistanului 
lucrările la Kabul. Se-

Prima 
Adunări 
și-a început 
siunea va adopta o nouă constituție
și va dezbate obiectivele politicii in
terne și externe a țării. în deschi
derea lucrărilor, șeful statului, Mo
hammad Daoud, a rostit o cuvîntare.

neobișnuite — S.U.A. cunoscînd 
în acest an cea mai rece iarnă 
înregistrată în ultimul secol — 
președintele Carter a cerut Con
gresului să-i acorde împuterni
ciri speciale în vederea adoptă
rii unor măsuri de urgență — 
inclusiv stabilirea unor plafoane 
stricte în ce privește în
călzirea locuințelor și a insti
tuțiilor.

• COMPLEX CUL
TURAL LA PARIS. Paris 
a fost inaugurat luni, în pre
zența președintelui Giscard 
i’Estairig, a numeroase perso
nalități ale vieții artistice și 
culturale din țară și de peste 
hotare, Centrul național de artă 
și cultură Georges Pompidou, o 
construcție m. dernă ocupînd o

„Cea mai grea iarnă 
a secolului a lăsat pes
te 2 milioane de ameri
cani fără slujbă și a 
provocat o criză a ener
giei tot atît de gravă ca 
și aceea din perioada 
crizei petroliere din 
1973“ — relatează agen
ția Reuter. Statele Pen
nsylvania, Ohio. India
na, Illinois și New York 
sînt cel mai grav afec
tate. tn statele Ohio și 
Illinois, unde peste 30 
de persoane și-au pier
dut viața, mii de per
soane sînt imobilizate 
în școli și locuințe. Toa
te școlile din Pennsyl
vania au fost închise și 
numai în Ohio peste un 
milion de muncitori nu

vor avea unde să lucre
ze. La „Bethlehem 
Steel", „General Mo
tors", „Ford and Dupont 
Chemicals" mii de mun
citori au fost concediați 
temporar. Alimentarea 
cu gaze naturale a pes
te 400 de întreprinderi 
și instituții importante 
din orașul New York a 
fost întreruptă și 2 000 
de școli au fost închise.

Președintele Jimmy 
Carter a convocat sîm- 
băta trecută o reuniune 
de urgentă a Cabinetu
lui in vederea luării 
unor măsuri pentru a 
face față valului de frig, 
care a determinat în
chiderea a circa 8 500 
de întreprinderi. El a 
declarat statble New 
York șl Pennsylvania 
regiuni de dezastru.

... șl ale căldurii în Australia
Cea mai ridicată tem

peratură din ultimii 13 
ani a fost înregistrată 
duminică la Sydney, un
de mercurul termome-

trelor a urcat la peste 
40 grade Celsius. Ar
șița, însoțită de un vint 
puternic, a provocat 
mari incendii.
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suprafață de 7 500 metri pătrați. 
Destinat să fie concomitent mu
zeu, bibliotecă, centru de cercetări 
in diverse domenii și loc de re
creare, acest edificiu, situat în
tr-un vechi cartier al capitalei 
franceze, se impune și prin ori
ginalitatea sa arhitecturală : 
cele cinci niveluri ale clădirii 
sînt suspendate pe stîlpi de 
metal.

© PANCREAS ARTI
FICIAL în Uniunea Sovietică 
au fost realizate cu succes pri
mele transplanturi de pancreas 
artificial asupra unor bolnavi

de diabet care ridică serioase 
probleme medicinii, plasîndu-se 
pe locul al treilea, potrivit sta
tisticilor, după bolile cardio
vasculare și cancer. Pancreasul 
artificial este un mic aparat intro
dus în partea inferioară a abdo
menului, care asigură organismu
lui necesarul de insulină, preluînd 
funcțiile organului prelevat. 
Dispunînd de un „rezervor" de 
itlsulină pentru două-trei luni, 
după care este „alimentat" pe
riodic prin injectare, aparatul 
poate funcționa în organismul 
omului o perioadă îndelungată 
Activitatea aparatului poate fi 
controlată în orice moment și 
reglată cu ajutorul unui emiță-

După numai doi ani 
de la ultimele alegeri, 
electoratul danez va fi 
chemat din nou în fața 
urnelor. Hotărîrea a- 
nunțată recent de că
tre primul ministru, 
Anker Joergensen, 
este consecința directă 
a eșuării tratativelor 
dintre actualul guvern 
minoritar social-demo
crat și principalele 
partide ale opoziției, 
în legătură cu orien
tările generale de po
litică economică, în 
vederea rezolvării ac
tualelor dificultăți prin 
care trece țara.

Intr-adevăr, ca ur
mare a crizei care a- 
fectează în prezent în
treaga economie capi
talistă, volumul pro
ducției industriale da
neze a scăzut. în ul
timul an. în propor
ție de 15—20 la sută, 
cel mai greu resimțin- 
du-se industriile con
strucțiilor navale, me
talurgică, textilă, chi
mică. în primele șase 
luni ale anului trecut 
au dat faliment 735 în
treprinderi industriale. 
Așa se explică de ce 
șomajul a devenit una 
din chestiunile cele 
mai acute ale econo
miei tării, la sfîrșitul 
lui 1976 înregistrîn- 
du-se circa 120 000 de 
șomeri ; din 75 000 de, 
absolvenți ai școlilor 
de diferite grade, 
30 000 n-au putut să-și 
găsească anul trecut

de lucru sau să-și 
continue studiile.

Dificultățile econo
mice s-au repercutat 
nefavorabil și asupra 
balanței de plăți ex
terne, al cărei deficit 
se cifrează la circa 10 
miliarde coroane, mai 
mult decît dublu față 
de anul 1975. O spira
lă nefavorabilă au în
registrat și prețurile, 
care au crescut. în ul
timul timp, în propor
ție de 13,4 la sută; 
ceea ce a dus la de
valorizarea monedei 
naționale. „în ultimii 
trei ani — remarca 
ziarul „Berlingske Ti- 
dende" — puterea de 
cumpărare a coroanei 
a scăzut cu 25 la sută".

Preocupat de aceas
tă evoluție critică, gu
vernul minoritar so
cial-democrat a propus 
parlamentului. în vara 
trecută, un plan de re
dresare economică, pe 
care organizațiile sin
dicale și partidele de 
stingă l-au respins, a- 
preciind că poverile 
legate de redresarea e- 
conomiei sînt trecute, 
practic, exclusiv pe, 
seama maselor popu
lare ; în semn de pro
test a fost organizată 
o grevă generală, la 
care au luat parte lu
crătorii din industrie, 
din transporturi, din 
sistemul bancar și de 
credit. Guvernul a re
zistat presiunilor opo
ziției conservatoare,

care a solicitat adop
tarea de măsuri „fer
me" față de greviști, 
pentru a-i obliga să-și 
reia lucrul ; ulterior 
însă, în urma negocie
rilor cu partidele de 
opoziție, fără a căror 
aprobare nu poate fi 
trecută prin parlament 
nici o măsură, a ho- 
tărît să prezinte în 
Folketing un plan care 
prevede înghețarea pe 
trei luni a preturilor 
și salariilor. în schimb, 
negocierile cu opoziția 
în legătură cu o serie 
de alte chestiuni cum 
ar fi bugetul militar 
pe termen lung, ajuto
rul pentru șomaj, po
litica energetică și cea 
a locuințelor — a că
ror scadentă era lega
tă de sfîrșitul acestei 
luni — au eșuat. Con- 
statînd că nu poate 
conta pe un număr su
ficient de voturi pen
tru a realiza un com
promis în legătură cu 
aceste probleme, so- 
cial-democrații au ho- 
tărît organizarea de a- 
legeri anticipate.

Rămîne de văzut a- 
cum dacă noul scrutin 
(care va avea loc la 
15 februarie), al trei
lea în ultimii patru ani 
— ceea ce demonstrea
ză fragilitatea situației 
politico-economice — 
va fi sau nu de na
tură să ducă la depă
șirea actualului impas.

Radu BOGDAN

JAMAICA

Prefaceri
După noua victorie în alegeri a 

Partidului Național Popular, în de
cembrie anul trecut, premierul Mi
chael Manley arăta că Jamaica va 
continua „politica înnoirilor" pe plan 
economic și social. El a definit, ca 
esență a acestei orientări, neaccepta- 
rea sub nici o formă a imixtiuni
lor în treburile interne și căuta
rea în însăși realitatea națională con
cretă a soluțiilor pentru problemele 
cu care este confruntată țara. Această 
declarație a fost apreciată ca un răs
puns ferm dat monopolurilor străine 
și reacțiunii interne, care nu văd cu 
ochi buni politica promovată de gu
vernul jamaican vizînd restabilirea 
deplinei suveranități asupra bogă
țiilor naționale, folosirea tuturor re
surselor de care dispune țara în in
teresul accelerării progresului econo
mic și social.

Devenită independentă în 1962, Ja
maica a continuat să poarte ampren
ta subdezvoltării — moștenire a 
dominației coloniale — economia 
sa fiind bazată aproape exclusiv pe 
exportul a diferite materii prime 
(zahăr, banane, bauxită), exploata
te îndeosebi de monopolurile străi
ne. Din 1972, puterea politică a 
trecut în mîinile Partidului Național 
Popular, care a inițiat un proces de 
transformare a structurilor economi
ce și politice ale țării. Pe acest drum 
au fost obținute progrese reale, cu 
toată împotrivirea micii „elite" a bo
gătașilor insulei, sprijinită de mono
polurile străine. în ciuda condițiilor 
potrivnice, în Jamaica a fost sporit 
considerabil venitul național și s-a 
redus șomajul. Chiar și ziarul 
„Washington Post" a recunoscut că 
„guvernul Manley a realizat în cinci 
ani mai mult decît partidele opoziției 
în toți anii scurși de la dobîndirea 
independenței".

Noua legislație fiscală, inițiată de

tor, care informează în perma
nență despre cantitatea de za
hăr din sînge.

• MAȘINĂ DE GĂ
TIT FĂRĂ FLACĂRĂ. 
O mașină de gătit cu com
bustibil gazos, care prezintă, 
în locul tradiționalelor o- 
chiuri, zone de radiere din ce
ramică de sticlă, se află în curs 
de verificare la firma Schott 
din orașul vest-german Mainz. 
Cele patru zone sînt reglate au
tomat ca la mașina de gătit 
electrică. Noul sistem de încăl
zire, pus la punct pentru acest 
tip de aragaz, funcționează pe 
bază de radiații infraroșii și 
este echipat cu toate dispoziti
vele necesare pentru reglemen
tarea energiei, limitarea tempe
raturii ș.a.

înnoitoare
guvernul Partidului Național Popular; 
a dus la creșterea veniturilor din ex
porturile de bauxită — de la 24 mi
lioane de dolari jamaicani anual la 
200 milioane. Participarea statului 
la capitalul celor trei companii de 
exploatare a bauxitei a ajuns la 51 
la sută. în același timp, se înfăp
tuiesc prevederile planului de indus
trializare pe perioada 1975—1980, 
care prevede investiții de 520 mi
lioane dolari. Au intrat în funcțiune 
sau se află în construcție fabrici de 
prelucrare a cărnii, de produse pe 
bază de soia. In acest an urmează 
să înceapă lucrările pentru construi
rea unei uzine de aluminiu, care va 
avea în final o producție de 45 000 
tone. De asemenea, au fost luate 
măsuri de îmbunătățire a sistemului 
de învățămînt, realizîndu-se și alte 
reforme cu caracter social. Toate a- 
cestea ilustrează consecvența și vi
ziunea largă în care este conceput și 
urmărit procesul transformărilor în
noitoare, cursul dezvoltării economice 
independente a țării.

Jamaica rămîne însă confruntată 
cu o serie de dificultăți generate de 
persistența raporturilor economice 
inechitabile dintre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare. Po
trivit datelor oficiale, în 1976, de 
pildă, ea a trebuit să exporte de 
două ori mai mult zahăr decît cu 
ani în urmă pentru a cumpăra ace
lași număr de tractoare. Tocmai de 
aceea, una din coordonatele funda
mentale ale politicii actualului gu
vern este — așa cum arăta premierul 
Manley — lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, echitabile și juste, care să a- 
sigure lichidarea subdezvoltării și a 
decalajelor dintre state, progresul 
tuturor națiunilor.

C. VARVARA

• APARAT DE FO- 
TOGRAFIAT INTERIO
RUL OCHIULUI. Un *Pa- 
rat de fotografiere rapidă șl 
exactă a interiorului ochiu
lui a fost elaborat de fir
ma japoneză Canon. Pen
tru fotografierea ochilor pa
cientul este introdus într-o 
încăpere slab luminată, unde, în 
decurs de un minut, pupilele se 
dilată de la sine. Apoi, spre inte
riorul ochiului este îndreptat 
un fascicul de raze infraroșii 
de slabă intensitate, iar imagi
nea reflectată apare pe ecranul 
unui televizor. Imaginea de pe 
ecran este fotografiată, folosin- 
du-se în acest scop un tub de 
Iluminat cu intermitență, ca 
sursă de lumină, și o lentilă

specială care servește pentru 
localizarea unei zone patologi
ce din ochi.

• OMUL UMBLĂ 
MULT... Cîți kilometri par
curge, în medie, pe jos fiecare 
locuitor al planetei noastre ? 
Ținînd seama de vîrsta medie 
în diverse țări, de „kilometra
jul" zilnic al citadinului și al 
locuitorului rural, de profesie, 
fel de viață șl alți factori, sta
tisticienii britanici au efectuat 
calcule complexe, ajungînd în 
cele din urmă la o cifră rotun
dă : 100 000 kilometri. Atît par
curge pe jos un om obișnuit, de 
Ia naștere pînă la moarte, a- 
firmă ei. Această distanță echi
valează cu două ocoluri și ju
mătate în jurul globului pe la 
Ecuator".
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