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CREAȚIA TEHNICA DE MASĂ )
Ne oflâm în cel de-al doilea an al cincinalului re

voluției tehnico-științifice, al cincinalului in care ne-am 
propus ca un obiectiv fundamental înscrierea fermâ 
a economiei noastre naționale în ritmul progresului 
științific și tehnic internațional. Așa cum arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor cincinalului cere tuturor inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor să acționeze cu inițiativă 
și energie sporită în vederea aplicării în , practică a 
măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru 
promovarea largă a progresului tehnic în toate ramu
rile economiei, reducerea cheltuielilor de investiții la 
noile obiective industriale și sociale, micșorarea con
sumurilor materiale în toate domeniile, la toate pro

dusele, realizarea de noi tehnologii, mașini șl Instalații 
de mare eficiență, crearea de noi materiale și înlocui
tori, sporirea gradului de valorificare a resurselor ma
teriale, diminuarea importului, creșterea productivi
tății muncii și ridicarea continuă a calității produse
lor — stimulind larg, în acest scop, participarea ac
tivă a maselor la activitatea de creație științifică șl 
tehnică, spre a se atinge indici superiori de eficiență 
in toate unitățile productive, în toate ramurile eco
nomiei naționale.

Prezentăm, în ziarul de astăzi, experiența unei mari 
unități a industriei chimice în domeniul stimulării 
creației tehnice de masă, unele realizări obținute și 
preocupări pentru al doilea an al cincinalului.

Rezultate practice ale unor initiative 
la Combinatul petrochimic Brazi

Anul acesta, colectivul de pe plat
forma petrochimică a Brazilor pune 
un accent și mai hotărit pe dezvol
tarea creației tehnice de masă. pe 
căutarea de noi rezerve și posibili
tăți pentru reducerea consumurilor 
de materii prime și materiale, obți
nerea unor costuri mai mici, pentru 
înlăturarea unor importuri si altele, 
în acest sens, planul tehnic al com
binatului prevede, printre altele, rea
lizarea unei instalații chimice (îm
preună cu ICECHIM București) 
de mare randament și cu însușiri 
superioare. De așemenea, prin îm
bunătățirea tehnologiilor de fabrica
ție se preconizează ca la instalația 
actuală de polietilenă (se vor efectua 
unele lucrări de automatizări) să se 
obțină un plus de productivitate pe 
angajat de 70 000 lei. în ceea oe pri
vește realizarea de noi produse, prin 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, în 1977, datorită cercetărilor 
încheiate în laboratorul combinatu
lui se vor*fabrica copolimeri ai etl- 
lenei, precum și alte două sorturi de 
polietilenă. în direcția diversificării 
combustibililor superiori, cercetarea 
se îndreaptă spre noi tipuri de ben
zină cu un conținut redus de plumb. 
Toate aceste preocupări și multe al
tele angajează într-o muncă susți
nută de creație și cercetare nu numai 
pe oamenii din laborator sau secto

rul nostru de concepție, ci întregul 
colectiv — maiștri, tehnicieni, ope
ratori de la instalații, lucrători de Ia 
atelierele de autodotare. Se poate 
spune deci, că anul 1977 va fi pentru 
noi un an al eforturilor stăruitoare 
în domeniul creației tehnico-științi
fice pentru sporirea puternică a efi
cientei economice.

Propunîndu-ne acest obiectiv, co
lectivul nostru pornește de la expe
riența acumulată în acest domeniu, 
pe care dorim să o consolidăm și să 
<? dezvoltăm. Pentru a răspunde exi
gențelor cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, colectivul combinatu
lui a situat pe primul plan al pre
ocupărilor asigurarea unei con
lucrări eficiente cu oamenii de 
știință și cercetătorii din țară, 
crearea condițiilor necesare inte
grării în circuitul productiv a unor 
valoroase teme de cercetare, reali
zarea unei fructuoase colaborări 
cu ICECHIM și alte institute spe
cializate. în același timp însă, finind 
seama de indicațiile secretarului ge
neral al partidului, comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii 
din combinat și-au orientat efortul 
organizatoric și metodele de mobili
zare a colectivului in direcția rezol
vării cu mijloace proprii a unor im
portante probleme, prin îmbinarea 
armonioasă a atribuțiilor de organi

zare, conducere și execuție ale ca
drelor de specialitate cu munca de 
concepție, de creație tehnică.

Inițial s-a întocmit o evidență ri- 
guroașă a tuturor cadrelor tehnice, 
pe categorii de specializare, studii, 
loc de muncă, constatîndu-se că a- 
cestea reprezintă un real potențial în 
structura colectivului combinatului. 
Dezbătînd această problemă într-o 
ședință comună la începutul anului 
1973. biroul comitetului de partid și 
biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii au adoptat o hotărire 
în baza căreia au fost organizate, 
într-un sistem unitar, preocupările 
pe care le manifestau cadrele tehnice 
față de cercetarea științifică și crea
ția tehnică originală. Așa s-a născut 
acțiunea : „Fiecare cadru tehnip să 
realizeze o lucrare de concepție în 
afara sarcinilor de serviciu". Prin 
intermediul organizațiilor de sindicat, 
principalele prevederi ale hotărîri 
au fost analizate cu toate colectivele 
din secții și instalații, astfel îneît, pe

Mircea ISBAȘOIU
secretar al comitetului de partid 
Vasile POPESCU
director tehnic al Combinatului 
petrochimic Brazi

în întreaga țară

Ample acțiuni pentru 
utilizarea judicioasă 

a spațiilor de producție 
în lumina indicațiilor date de con

ducerea de partid și de stat, in întrea
ga țară se acționează hotărit in ve
derea utilizării cit mai eficiente a 
spatiilor de producție existente. Pen
tru aceasta, colective largi de specia
liști au analizat modul cum sînt orga
nizate în întreprinderi suprafețele 
destinate producției și depozitării, 
identiticind mari rezerve de spațiu 
neutilizate sau folosite în mod neco
respunzător. Astfel, potrivit datelor 
centralizate, cu toate că gradul de uti
lizare a spațiilor industriale a sporit 
simțitor de la an la an, în prezent 
mai există circa 1300 000 mp supra
fețe disponibile care, în baza unui 
amplu program de dotări tehnolo
gice, vor fi redate producției. în ma
rea lor majoritate în cursul anului 
1977.

Rezerve importante de spații de 
producție au fost depistate în județele 
Brașov, Arad, Timiș, Caraș-Severin, 
Dolj, Vrancea, in municipiul Bucu
rești ș.a. — în special. în județele care 
realizează anual o producție indus
trială mai mare de 10 miliarde lei. 
Căile de introducere a acestora în sfe
ra productivă sînt diferite. Astfel, în 
județul Timiș, unde au fost identi
ficate circa 56 000 mp spații dispo
nibile, s-au și luat măsuri pentru 
dotarea cu utilaj tehnologic a unor 
suprafețe, reamplasarea utilajelor, 
restringerea căilor de acces in hale, 
realizarea depozitării pe verticală. 
Asemenea măsuri au fost aplicate și 
în județele Vrancea — pentru valo
rificarea unei suprafețe ce totali
zează 12 000 mp — și Arad, unde 
ponderea suprafețelor ocupate nera
țional de căile de acces atingea 12 
la sută.

Calculele întocmite de specialiști 
arată că. prin dotarea în 1977—1978 
a spațiilor disponibile cu mașini și 
utilaje și intrarea lor în circuitul 
productiv, se va obține, în acest cin
cinal, un spor de producție evaluat 
la circa 17—18 miliarde lei, (Agerpres)

Peste plan — produse 
utile economiei

Pe ansamblul județului Ialomița, 
planul producției industriale pe 
luna ianuarie a fost depășit, reali- 
zindu-se peste prevederi: 13 tone în
grășăminte chimice, 1105 tone amo
niac de sinteză, 2 tone de hîrtie, 
33 tone prefabricate din beton, 442 
tone beton celular autoclavizat, 10 
tone fire de bumbac, 347 tone de 
ulei comestibil, 1129 hl de lapte și 
produse lactate, 71 tone de unt și 
brinzeturi, 70 tone lapte praf, 63 tone 
conserve de legume și fructe, 36 
tone de carne, importante cantități 
de nutrețuri combinate. (Lucian 
Ciubotar u).(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagine din zona industrială a municipiului Buzău poto ; e. Dichiseanu

TIMIȘOARA: 1907 —memorie de foc

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineața, delegația Consiliului Na
țional Palestinean (C.N.P.) și a Con
siliului Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
condusă de Khaled Al-Fahoum, pre
ședintele C.N.P., care efectuează o 
vizită în țara noastră. Din delegație 
fac parte Sami Attari, secretar al 
C.N.P. și al Consiliului Central al 
O.E.P., Saleh Rafaat, Saad Eddin 
Ghandour. Farouk Husseini și Hus- 
sam Al-Khatib, membri ai C.N.P. și 
ai Consiliului Central al O.E.P.

La primire au participat tovarășii 
Stefan Voi tec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Ion Cumpănașu, secretar al Comisiei 
constituționale și juridice a M.A.N., 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

A fost de față Imad Abdin, repre
zentantul permanent al O.E.P’. la 
București.

Președintele Consiliului Național

Palestinean a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a celorlalți 
conducători ai O.E.P., un cordial me
saj de prietenie, exprimînd — și cu 
acest prilej — sinceră recunoștință 
Partidului Comunist Român, secreta
rului general ei P.C.R., României so
cialiste pentru sprijinul politic, di
plomatic, material și moral acordat 
luptei poporului palestinean, pentru 
acțiunile constructive întreprinse în 
vederea realizării păcii în Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Nicolae' Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Yasser Arafat, tuturor 
tovarășilor din conducerea O.E.P. un 
cald salut prietenesc și cele mai 
bune urări în înfăptuirea năzuințelor 
poporului palestinean de libertate, 
independentă și progres social.

în cursul întrevederii au fost sub
liniate cu satisfacție relâțiile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
activă statornicite între Partidul Co
munist Român și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, între popoarele 
român și palestinean si s-a manifes
tat dorința comună de a extinde și 
aprofunda aceste bune raporturi, în 
interesul lor comun, al cauzei păcii, 
cooperării și progresului în lume.

A avut loc. de asemenea, un schimb

de păreri în probleme ale actualită
ții politice internaționale. îndeosebi 
cu privire la evoluția situației din 
Orientul Mijlociu și căile de regle
mentare a acesteia, la rezolvarea 
problemei poporului palestinean în 
conformitate cu aspirațiile sale na
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că realizarea unei păci drep
te și durabile în Orientul Mijlociu 
trebuie să se bazeze pe retragerea 
neîntîrziatâ a Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, pe soluționarea 
justă a problemei palestinene, prin 
asigurarea exercitării drepturilor na
ționale inalienabile ale poporului pa- 
lesținean, inclusiv crearea unui stat 
propriu, liber și independent, pe 
respectarea existenței suverane a fie
căruia dintre statele din această 
zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărîrea Partidului Comu
nist Român, a României și a poporu
lui român de a sprijini și în viitor 
lupta poporului palestinean pentru 
a-și organiza, o viață liberă și inde
pendentă, eforturile consacrate in
staurării unei păci juste și trainice 
în Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul dimineții de 
marți, pe Reginald Louis Seconde.

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re

gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord în țara noastră. 
(Cuvîntările rostite, în pag, 
a V-a).

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în ziua de 1 februarie, pe

Harry G. Barnes jr., ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială.

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : • 
în climatul fertil al 
Festivalului național 
„Cîntarea României" 
• Din poșta redacției 
— Fapte, opinii, pro
puneri • Faptul di
vers • Din țările so
cialiste • Răsfoind 
presa străină • Sport 
• De pretutindeni

PATRIOTISMUL 
măsura tuturor 

acțiunilor noastre

Noi construcții> •

social-culturale
Programul de dezvoltare economi- 

eo-socială a municipiului Timișoara 
pentru acest cincinal s-a materiali
zat pină acum în noi blocuri de lo
cuințe cu peste 4100 apartamente,, 
cămine muncitorești cu 5 000 de 
locuri, extinderea rețelei de apă 
potabilă cu 3,7 km, prelungirea 
liniilor de tramvai spre platfor
mele industriale și spre noile
cartiere, amenajarea unei piețe, 
noi de produse agroallmentare, 
înfrumusețarea zonelor verzi și flo
rale, precum și în alte numeroase 
construcții social-culturale. La înfăp- 
uirea acestor obiective, o contribu
ie însemnată au adus și cetățenii, 
we prin acțiuni de muncă volun- 
t?-patriotică au realizat un volum 
d< lucrări edilitar-gospodărești și de 
înrumusețare a orașului în valoare 
dtpeste 310 milioane lei.

1 acest an, alte peste 5 000 de fa- 
mil se vor muta în locuințe noi, 
spaile pentru învățămîntul superior 
vorțrește cu încă 1 300 mp, iar nu- 
măn locurilor în cămine studențești 
cu 156. Tot în acest an se vor da în 
fologiță noi creșe-grădinițe, cantine, 
lnterate și ateliere-școală, unități 
comeiiale și de prestații către popu
lație, erenuri de sport și de joacă 
pentrt copii, un dispensar medical, 
locuri e agrement și alte construcții 
•odal-ilturale.

De la străbuni 
pînă la tine

Destinul țărănimii ro
mâne nu mi-1 închipui de- 
cit în strinsâ legătură cu 
desprimăvărările. Istoria a 
vrut ca evenimentele car
dinale ale țăranului de la 
Dunăre și Carpați să se 
petreacă — parcă simbolic 
— la granița dintre iarnă 
și primăvară, cele mai ex
presive, mai radicale ano
timpuri ale anului. în 
urmă cu șapte decenii, 
făurarul și mărțișorul lui 
1907 au intrat în istoria 
eroică a neamului prin 
răscoala țărănească, sub 
semnul lui „Noi vrem pă- 
mînt !“, foc izbăvitor care 
a cuprins aproape întreg 
teritoriul țării, din Flâ- 
minzii Botoșanilor pînă în 
cele mai îndepărtate cătu
ne din cîmpia Mehedinți
lor, fiind cea mai mare 
ridicare a păturilor țără
nești contra neomeniei și 
abuzurilor moșierilor, ale 
arendașilor și autorităților 
aflate in slujba regimului 
corupt al burgheziei și ma
rilor latifundiari.

Momentului de tragism, 
în vîlvătaia căruia și-au 
pierdut viața 11 000 de 
răsculați, îi răspund — 
peste vreme, ca o îndelung 
rivnită și pe deplin meri
tată desdăunare — mo
mente semnificative din 
recentul trecut al țără
nimii române, toate con
centrate calendaristic în 
desprimăvărările Succesi
ve ale ultimelor decenii :

1945 — reforma agrară, 
1949 — înființarea primelor 
cooperative agricole și, 
suind statornic pe scara 
anilor, 1962 — anul înche
ierii procesului de coope
rativizare în România (și 
vom trăi curând un mo
ment festiv : se împlinesc 
de atunci 15 ani !), 1966 — 
întîiul congres al coopera
tivelor agricole de produc
ție, 1971 și 1976, . congrese

țimilor truditoare, de a 
transforma arborele nos
tru memorial în forță de 
edificare a vieții noi — 
iată filonul de continuitate 
prin care răsculații de ieri 
s-au perpetuat în noi și 
noi generații, din fii în 
nepoți, pînă în geana de 
lumină a prezentului so
cialist.

Celebrarea împlinirii a 
șaptezeci de ani de la ma-

pios omagiu, și însemnări
le de față. Timpul și cali
tatea mea de cronicar al e- 
venimentelor din care se 
țese, sub ochii noștri, noul 
destin al țărănimii. îmi o- 
feră nenumărate mărturii 
demne de a fi relevate la 
acest jubileu. M-am gindit 
că bine ar fi să evoc un 
singur punct de foc al răs
coalei — comuna Slobozia 
Mindra — pe care am avut

■ A
La început 

a fost revolta

TREI GENERAȚII
------------------------------- Reportaj de Pop SIMION ------------------------------
ale primarilor și, iată, aș
teptăm acum un nou con
gres al cooperatorilor. Este 
o istorie concentrată a ță
rănimii române. Sînt eta
pele unui drum de necon
tenită ascensiune către ci
vilizația socialistă, bună
stare și belșug. „Să nu 
uiți, Darie !“, sună un cu
noscut leit-motiv din epo
peea narativă Desculț, ce 
rememorează evenimente
le din 1907 din perspectiva 
autodevenirii istorice a ță
rănimii române. Conștiin
ța de a nu uita nimic- 
nimicuța din învățămintele 
trecutului, de a ține minte 
toată ofensa și obida pe 
care „anii împotrivirii" 
le-au revărsat asupra mul-

rea răscoală țărănească din 
1907 ne prilejuiește acest 
interludiu memorial, pri
vind înapoi prin ocheanul 
timpului, în a cărui lentilă 
defilează etape însemnate 
ale dezvoltării societății ro
mânești in ultimele trei de
cenii. Spiritul revoluționar 
și conștiința de mai bine a 
celor de azi poartă sigiliul 
de foc al acestei grave me
ditații la trecut, forță vie 
pentru prezent, sub semnul 
credinței în viitorul comu
nist. Este puntea de cuget 
și simțire care face arc 
peste timp, peste generații, 
„de la străbuni pînă la 
tine", cum zice Poetul vi
zionar. In acest remember 
curcubeu de aducere amin
te vor să se înscrie, ca un

prilejul să o cunosc ca re
porter în urmă cu aproape 
douăzeci de ani. răgaz de 
timp in care i-am urmărit 
evoluția. Si tot astfel m-am 

- gindit că bine ar fi să re
memorăm valurile țărănești 
care s-au perindat de la 
răscoală încoace prin linia 
unei singure familii țără
nești, în genealogia tată- 
fiu-nepot, care leagă — is
toricește vorbind — cele 
șapte decenii de istorie ță
rănească, punind în racord 
ora de față cu „zăpezile în- 
sîngerate" ale lui 1907. E 
un excurs memorial a cărui 
acțiune se petrece între apa 
Oltului și Călmățui, exact 
pe locurile foștilor „des
culți".

La început a fost revolta,, 
cumplită ’ și dreaptă, ivită 
din imensa mînie a țără
nimii oprimate. Pe scara 
generațiilor care alcătuiesc 
neamul Dachinilor din Slo
bozia Mindra, țăranul răs
culat Stan Dachin personi
fică însăși revolta. în 1907, 
el a fost cap de răscoală.

...Pămîntul era al boieru
lui. Grîul, și secara, și po
rumbul — ale lui ; eleșteul 
cu peștii cei buni al boie
rului era ; ale lui erau li
vezile cu fructe ; via cu 
struguri, grădinile binemi- 
rositoare, casele frumoase 
și multe, conacul acela 
strălucitor și alb ca zahă
rul, odihna și plăcerile 
mari. Toate erau ale boie
rului. Pînă și cerul era al 
lui, aerul pe care îl respi
rau satele țărănești ascun
se in bordeie de lut, ori 
soarele mindru care se ves
tea în fiecare dimineață. 
Ale țăranilor erau doar 
truda de rob, sudalma a- 
rendașului. biciul vechilu
lui și bolile care împuținau 
trupurile vlăguite. Așa s-a 
iscat în Cîmpia Română, 
ca și altundeva pe cu
prinsul tării, marea ridica
re din iarna lui 1907. Nop
țile primăverii geroase s-au 
înroșit ție marile ruguri 
care au mistuit cuiburile 
ciocoiești aflate pe pămîn- 
turile de la apa Oltului, a 
Dunării și a Călmătuiului,
(Continuare în pag. a Il-a)

Se vorbește mult 
despre patriotism. Se 
vorbește in felurite 
înțelesuri și cu dife
rite prilejuri. Și, de 
asemenea, se scrie 
mult despre acest 
subiect și în numele 
patriotismului se or
ganizează numeroase 
manifestații de țoate 
genurile, de la cele 
culturale la cele artis
tice propriu-zise, de la 
cele științifice la cele 
cu caracter obștesc. 
Asemenea preocupări 
sint nu numai justifi
cate. ci de absolută 
trebuință. Cu o anu
mită condiție : să se 
țină seama de vechiul 
și mereu actualul ada
giu latin : non multa 
sed multum. Cu atit 
mai mult cu cît bogă
ția noțiunii implică și 
caracterul complex al 
conținutului acesteia 
și. de asemenea, al 
procesului de formare 
a conștiinței patrio
tice de la o vîrstă tî- 
nără.

Tineretul este cel 
dintîi care trebuie să 
știe că patriotismul și 
conținutul noțiunii nu 
au caracter conjunc- 
tural, ci de perma
nență ; convingerile, 
sentimentele, atitudi
nile. componente esen
țiale ale conștiinței 
patriotice și constante 
ale vieții spirituale, se 
cer imperios a fi 
transformate in factori 
stimulatori ai activită
ții practice, ai atitudi
nii generale in socie
tate. sub imperativul 
„marilor răspunderi și 
îndatoriri pe care fie
care cetățean le are 
față de patrie, față de 
apărarea cuceririlor 
socialiste ale poporu
lui". așa cum sublinia 
și subliniază în repe
tate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A- 
ceasta înseamnă. în 
fond, considerarea in
tereselor patriei ca țel 
suprem al tuturor gân

durilor și silințelor, 
activităților și realiză
rilor fiecărui cetățean, 
al întregii comunități 
și colectivități care 
este națiunea noastră 
socialistă. Și mai în
seamnă o conștiință 
vie și neîntinată, de 
contopire cu trecutul 
glorios, prezentul tu
multuos și viitoful 
luminos al țării și po
porului, al patriei și 
națiunii. înseamnă în 
același timp o sinteză 
de trăiri și convingeri, 
afinități și legături de 
nedespărțit unele de

însemnări de
Ștefan PASCU

altele, toate împreună 
insemnînd contopire cu 
realitatea geografică și- 
cu cea istorică, cu cea' 
social-economică și 
social-politică. cu cea' 
culturală și cu cea 
spirituală.

Iar toate acestea 
sintetizate de gîndirea' 
proaspătă și curată, de 
inima caldă și neînti
nată a celui mai mare, 
mai genial dintre ge-' 
nialii gînditori și sti- 
huitori : poporul, care 
admiră și cîntă aceste 
frumuseți. „Pe-un pi
cior de plai / Pe-o 
gură de rai" alcătuiesc 
astfel un univers de 
frumusețe și de sim
țire. care înseamnă 
contopirea omului cu' 
natura, cu frumusețile 
ei, care înseamnă iu
bire curată față de a- 
ceste frumuseți. Sau în 
alte creații, geniale ale 
aceluiași genial poet, 
străbătute de opti
mism și încredere în 
forțele creatoare ale 
omului, în istețimea 
minții și iscusința 
mîinilor, pătrunse de 
devotament și credință 
pînă la sacrificiu față 
de lucrarea săvârșită,

față de opera durată 
pentru veșnicie. Bala
da Mioriței și Balada 
Meșterului Manole sau 
a Mînăstirii Argeșului, 
neîntrecute în frumu
seți artistice, în ima
gini metaforice. in 
simțăminte curate, sînt 
izvoare nesecate de 
dragoste față de crea
torul lor — poporul — 
de motive de inspira
ție — țara cu frumu
sețile ei, cu codrii și 
poienele, cu munții și 
cîmpiile, toate acestea 
armonios alcătuite, e- 
chilibrat înșiruite, con
ferind geografiei pa
triei unitate în diver
sitate.

Asemenea gînduri nu 
sînt așternute pe hir
tie în scopul de a fi 
un îndemn la patrio
tism idilic și nostalgic. 
Sînt, in intenția celui 
ce le-a scris, de a 
aprinde o seînteie în 
mintea fiecăruia, de a 
face să vibreze o 
coardă a simțirii fiecă
ruia, de a lumină dru
mul fiecăruia și al tu
turor, tînăr .și vârstnic, 
român și de naționali
tate conlocuitoare, spre 
înțelegerea plenară a 
patriotismului, a izvo
rului de energii crea
toare ce sălășluiește 
în conținutul său ade
vărat, a patrioti'smului 
socialist, așa cum il 
înțelege partidul nos
tril. cum îl caracteri
zează Programul său, 
totodată cartă a națiu
nii întregi. Așa cum îl 
visau cei mai îndrăz
neți gînditori dinain
tea noastră. între 
care istoricul transil
van Aron Florian, pro
fesor la Colegiul Sf. 
Sava din București. 11 
prevestea și-1 înfățișa 
în gînduri și cuvinte 
care nu și-au pierdut 
nimic nici din frumu
sețe și nici din va-
(Contînuare 
în pag. a IV-a)
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7.7,,Acum urmează partea poate cea 
mai importantă a adunării noastre 
— dezbaterile, care vor aprecia ac
tivitatea de pînă acum și vor hotărî 
coordonatele concrete ale muncii de 
partid în viitor. Cine se înscrie la 
cuvînt 7“ — a întrebat tovarășul
Romeo Dobrin, care conducea lucră
rile adunării pentru dare de seamă 
și alegeri a organizației de partid 
din sectorul alimentar al I.C.S.M. 
Rimnicu Sărat.

...Evident, nu s-ar putea spune că 
nu fusese la fel de important sau de 
interesant și primul punct al ordi
nii de zL Abordând problemele și 
sarcinile specifice sectorului prin 
prisma activității de partid, secreta
rul biroului, tovarășul Ion Militaru, 
prezentase o dare de seamă pe cît 
de cuprinzătoare, pe atît de concretă, 
exigentă și constructivă, pe care 
mulți dintre cei de față aveau s-o 
aprecieze drept una din cele mai 
bune prezentate în organizație după 
o îndelungată perioadă. „în munca 
noastră zilnică, în organizarea și fi
nalizarea ei, sîntem datori să por
nim de la Îndemnurile și indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Comitetului Central din 
2—3 noiembrie ți cu alte 
de a face toate eforturile 
elimina lipsurile existente 
ționarea rețelei comerciale 
tudinea lucrătorilor din comerț față 
de populație, pentru a asigura o 
aprovizionare exemplară și a servi 
exemplar pe concetățenii noștri". 
Sub însemnul acestui comandament 
a abordat darea de seamă, în con
tinuare. problema utilizării fondului 
de marfă, modul cum se îndepli-

prilejuri, 
pentru a 

în func- 
și în ati-

nește planul la desfacere, folosirea 
rațională a energiei și combustibilu
lui, comportamentul lucrătorilor față 
de public, activitatea politico-ldeo- 
logică și de formare a unei înalte 
conștiințe profesionale, problemele 
cotidiene și stringente ale servirii 
populației rîmnicene. Toate aspec
tele, fie lăudabile ori criticabile, au 
fost abordate prin prisma muncii

păm la fiecare loc de muncă de 
ridicarea conștiinței profesionale a 
celorlalți tovarăși cu care lucrăm, 
să nu mai închidem ochii cînd 
ei săvîrșesc abateri lingă noi" (Fe
licia Oancea). „Problemele noastre 
mai nevralgice privesc educația par
tinică, politico-ideologică și profesio
nală a tinerilor lucrători. Propun ca 
la fiecare adunare a organizației

Viața de partid în rîndul lucrătorilor 
din comerț din Rîmnicu Sărat

de partid, a activității politico-ldeo- 
logice și organizatorice de partid, a 
răspunderilor directe ce revin în do
meniul respectiv comuniștilor, orga
nizației de bază, biroului de partid.

Așadar, darea de seamă dăduse 
tonul, deschizînd cale liberă pentru 
discuții la fel de exigente. Invitației 
de a lua cuvîntul i-au dat curs zece 
comuniști. N-au fost multi și n-au 
vorbit mult, dar fiecare a spus foar
te multe. De pildă : ,.E bine că în 
adunarea noastră predomină un as
cuțit spirit critic. Aceasta nu în
seamnă că sînt umbrite realizările, 
pe care le știm foarte bine, ci în
seamnă că dorim să muncim și mai 
bine, chiar foarte bine. Or, pentru 
aceasta, noi, membrii de partid, tre
buie să facem mai mult, să ur
mărim cu spirit partinic cum sânt 
îndeplinite măsurile tehnico-admi- 
nistrative, să criticăm orice defi
ciență in aplicarea lor, să ne ocu-

U.T.C. să participe un membru din 
biroul de partid și cel puțin un co
munist dintre cei care lucrează direct 
in colectivul respectiv" (Petre Ol
teanul. „Tot vorbim de ușurarea 
muncii femeii, dar organizația de 
partid n-a prea făcut mare lucru 
nici pentru femeile ce le servim, nici 
pentru ușurarea muncii femeilor din 
comerț. N-am discutat, concret, cu 
factorii de conducere ce măsuri con
crete își propun tovarășii, nu am 
urmărit modul cum se realizează ele, 
nu am încredințat sarcini precise de 
partid în acest sens" (Maria Bratu). 
„Pentru a-și putea îndeplini mai bine 
sarcinile, noul birou va trebui să 
desfășoare o activitate colectivă, nu 
pe toate să le facă secretarul — cum 
s-a întîmplat 
Lupu). „Noi, 
dăm exemplu, dar
trebuie să studiem mai mult, să ne 
facem obiceiul bun ca seara să citim.

pînă acum" (Iosif 
comuniștii, trebuie să 

pentru aceasta

Controlul obștesc despre...
controlul obștesc

în pregătirea consfătuirii pe țară 
privind controlul obștesc, continuăm 
să publicăm opinii de la cititori în 
legătură cu îmbunătățirea activității 
în acest domeniu ți a Legii nr. 
6/1972.

• CORNEL NICODA, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al secto
rului 4 din Capitală : „în activitatea 
de control obștesc s-a acumulat în 
decursul celor aproape 5 ani de la 
adoptarea Legii nr. 6 o bogată ex
periență organizatorică. Consider, de 
aceea, că activitatea echipelor cetă
țenești ar putea căpăta o nouă for
mă de desfășurare. Anume, membrii 
echipelor — ca reprezentanți ai ob
știi — să aibă dreptul și datoria să 
controleze nu numai unitățile ce 
le-au fost repartizate — în temeiul 
legii actuale — ci, în plus, ori de 
cite ari întîlnesc și în alte unități 
situații anacronice să aibă dreptul 
să-și exercite mandatul de controlor 
obștesc. Fac această propunere din 
cel puțin două considerente : a) în 
prezent, controlorii obștești — aflîn- 
du-se în unități ca simpli cetă
țeni, nu „în misiune" — constată o 
serie de deficiențe, dar nu au drep
tul să intervină, să controleze pe cei 
în neregulă ; b) reducerea activită
ții echipelor doar la acel unic con
trol lunar, în cele 2—3 unități repar
tizate, micșorează mult ajutorul pe 
care reprezentanții obștii l-ar putea 
aduce in folosul perfecționării ser
viciilor de cel mai larg interes pu
blic".

echipe și la organele lor ierarhic 
superioare modul în care se rezolvă 
constatările și propunerile reprezen
tanților obștii. O altă propunere t 
să sporească, în cadrul echipelor 
actuale, numărul pensionarilor și al 
gospodinelor, care, se știe, au mai 
mult timp liber și pot fi prezspți 
mai des în unitățile repartizate pen
tru control".

de echipe în diferite sectoare de ac
tivitate și reglementările cele mai 
importante din fiecare domeniu. 
Totodată, să se prevadă obligativita
tea întreprinderilor controlate de a 
asigura echipelor cetățenești mini
mum de dotare în ce privește apa
ratura necesară determinării para
metrilor funcționali ai produselor 
(concentrația, gramajul etc.)“.

• CÎȚA CONSTANTIN, str. 1 Mai
68, Alexandria, județul Teleorman : 
„Pentru impulsionarea activității

SAVA, etr. Unirii 90, 
județul Suceava : „La

Opinii ale cititorilor

• DUMITRU STANE8CU, pensio
nar din Filipeștii de Pădure, județul 
Prahova : „în legătură cu problema 
larg dezbătută a eficienței contro
lului obștesc, despre care „Scinteda" 
a publicat mai multe opinii de la 
cititori — ți la care subscriu în to
talitate — fac și eu o propunere î 
membrii comisiilor locale de coordo
nare și Îndrumare a controlului ob
ștesc să aibă, prin lege, dreptul de 
a urmări în unitățile controlate de

de control obștesc — care și-a do
vedit din plin utilitatea — consider 
că ar trebui să se prevadă obligati
vitatea de a se merge mai des pe 
teren, eventual de două ori pe lună, 
în legătură cu articolul 23 din Legea 
nr. 6 în care se arată obligația con
ducerilor de unități să analizeze de
ficiențele constatate de echipe, pro
pun ca la aceste analize din cadrul 
colectivelor largi de angajați să fie 
invitați și reprezentanții echipelor. 
Cînd fac această propunere mă gîn- 
desc și la faptul că prea adesea se 
întîmplă să semnalăm unele atitu
dini necorespunzătoare ale persona
lului de servire, iar cind cei vinovațl 
sînt trași la răspundere încep să 
nege cele sesizate de echipe și scap 
basma curată. Or, în prezența mem
brilor echipelor cetățenești, lucru
rile nu s-ar mai petrece astfel".

• VASILE 
Vatra Dornei, 
nivelul fiecărei localități — sub îndru
marea consiliilor locale ale Frontu
lui Unității Socialiste și a Consiliu
lui, local al sindicatelor — să se. în
treprindă periodic acțiuni simultane 
de control, cu participarea echipelor 
de control obștesc, a reprezentanți
lor consiliului popular, organelor de 
miliție, a cadrelor sanitare. De ase
menea, la consfătuirile organizate de 
Frontul Unității Socialiste privind 
controlul obștesc, pe lingă reprezen
tanții unităților controlate, să parti
cipe și responsabilii echipelor de 
control obștesc".

să aprofundăm documentele 
partid, legile cu care ne confruntăm 
și a căror aplicare trebuie să o ur
mărim" (Constantin Antemir).

Exemplificarea ar mai putea con
tinua. Dar ne oprim aici, precizînd 
numai că opiniile exprimate au fost 
în așa măsură de concrete încît, 
pînă la urmă — cu toate că adu
narea număra 51 de participanți — 
darea de seamă și discuțiile au 
prilejuit, în total, 87 de nominalizări; 
fiecare și-a auzit numele cel puțin 
o dată în legătură cu ceea ce a făcut 
bun sau, dimpotrivă, cu ce ar tre
bui să îndrepte din activitatea sa.

Așa cum spunea în intervenția sa 
în adunare și primul secretar al co
mitetului orășenesc de partid — to
varășul Constantin Dinu — comerțul 
alimentar din Rimnicu Sărat dispu
ne, prin organizația sa de partid, de 
un conducător politic exigent și cu o 
bună experiență. Rolul comuniștilor 
care activează în acest sector de ser
vire este însă din ce în ce mai im
portant. Orașul își va schimba înfă
țișarea, potrivit schiței de sistemati
zare. în afară de actualul magazin 
universal 
BIG din 
sare, și 
deschide 
blocurilor 
construi vor fi amenajate magazine. 
Comerțul va trebui, prin urmare, să 
se adapteze din mers acestor noi ce
rințe și condiții. Iar fiindcă la fel 
de important ca UNDE vinzi și CE 
vinzi este și CUM vinzi. absolut 
toți lucrătorii din comerțul rîmnicean 
trebuie să dovedească o conștiință 
profesională înaintată, o atitudine 
plină de solicitudine față de publi
cul cumpărător. Acei dintre ei care 
au calitatea de membru de partid 
au atît datoria unei conduite exem
plare în acest sens, cît și aceea de 
a-i determina pe ceilalți să se com
porte exemplar.

Abaterile de la etică aduse în dezba
terea adunării de partid de la I.C.S.M. 
sectorul alimentar n-au fost puține 
— ceea ce impune ca munca poli- 
tico-educativă desfășurată de organi
zația de partid de aici să fie simți
tor îmbunătățită. Din păcate însă, 
hotărârea adoptată în încheierea dez
baterilor nu s-a situat la nivelul 
dării de seamă și al discuțiilor, fiind 
săracă în măsuri concrete, conținând 
generalități și, mai ales, nespecifi- 
cînd sarcinile efective de partid, mă
surile și obiectivele muncii politico- 
educative și organizatorice impuse. 
Rămîne s-o completeze și s-o îmbu
nătățească in acest spirit noul birou

G. M1TROI

din centru, de magazinul 
zona Gării, aflat in fini- 

de noua hală ce se va 
curînd, la parterul tuturor 

de locuințe ce se vor

(Urmare din pag. I)
pînă unde se întindea raza 
de văz și acțiune a răscu- 
laților din Slobozia Mân
dra și împrejurimi. Stan 
Dachin, țăran cu duh și 
har. pogorât parcă din ba
ladele haiducești, s-a găsit 
atunci in fruntea răsvrăti- 
ților. Avea o pușcă veche 
de vânătoare ; i-o lăsase 
itaică-său, să puște cu ea 
prepelițe, iepuri de cîmp 
ori lupi suri, cind aceștia 
coboară în cîmpie și ies la 
drumul mare. Stan Dachin 
a socotit că ar trebui mai 
degrabă să împuște lupii 
turbați ai satelor teleormă- 
nene. S-a apucat, care va 
să zică, de vinătoarea de 
„lupi" ; li ținea isonul glo- 
itimea flămîndă a Sloboziei 
Mîndra, agitînd în lumina 
lunii coasele lungi, cu care 
adunau an de an pîinea 
albă a cîmpiei, topoarele 
cu care doborau pădurile 
ca să aibă boierul căldură, 
masă și conac strălucitor. 
Boierul a fost pleznit în 
«căfîrlie, proprietarii aren- 
dășești puși pe goană, 
ciocoii fugeau ca potîrm- 
chlle să ceară tunuri, ar
mată și răzbunarea cea mai 
aspră, care nu a intîrziat 
să vină.

Țăranul Stănucă Dachin 
n-a mai prins primăvara 
verde a acelui an cumplit; 
a fost zdrobit în bătăi, iar 
prețul îndrăznelii sale a 
fost moartea. O moarte a- 
nonimă, mută, cuprinsă în 
abominabila crimă a bur
gheziei și moșierimii. care 
s-a soldat cu 11 000 de ță- 
rani-eroi căzuți, în aceleași 
împrejurări, în toate „slo
boziile" țării, multe ca 
frunza și iarba. Aflu din 
monumentala carte antolo
gică a evenimentelor din 
1907 (apărută în 1967 sub 
Îngrijire* Institutului de

București: blocuri noi de locuințe pe strada Doamna Ghica

• Fapte • Opinii • Propuneri
® în județul Mehedinți, prin contribuiia bănească ?i în 

muncă a cetățenilor, au fost date în folosință, anul trecut, 2 dispen
sare medicale, 14 săli de clasă, 4 ateliere școlare, un cămin cultural cu 
peste 200 locuri, 5 grădinițe de copii și un complex cultural-sportiv. La 
acestea se adaugă și lucrările realizate prin muncă patriotică, in va
loare de 338 509 000 lei. (Gheorghe Ploștinaru, Consiliul popular jude
țean Mehedinți).

® AȘtSptâm din Partea Regionalei de căi ferate Cluj, mă
suri corespunzătoare pentru urgentarea amenajării unui peron în halta 
Unirea. Călătorii ar fi scutiți, astfel, de neplăcerile și greutățile ce le 
întimpină în prezent la urcarea și coborîrea din tren. (loan Țirău, 
strada Memorandului, Ocna Mureș, județul Alba).

® Pentru a putea citi indicatiila terapeutice înscrise pe 
unele etichete aplicate pe sticlele de apă minerală, cetățenii au ne
voie de lupă. (Spre exemplificare, menționez eticheta pentru apa mi
nerală „Perla Harghitei" — Sîncrăieni-Ciuc). Neputînd citi asemenea 
indicații, consumatorii. nu pot fi ajutați să folosească în mod judicios 
apele minerale, care, utilizate irațional, ar putea chiar dăuna sănătă
ții, prin schimbarea chimismului gastro-intestinal în sens nedorit. (Dr. 
loan Micuț, Curtea de Argeș).

© ^gyenire La sesizarea făcută, cu cîteva luni în urmă, 
privind degradarea apartamentului în care locuiesc, s-a deplasat la 
fata locului o comisie ce a constatat că am dreptate și a dispus să se 
execute remedierile necesare. Cum incă n-a fost reparată instalația sa
nitară și n-a fost înlocuită conducta spartă din cauza căreia apa se 
infiltrează în pereți, locuința continuă să se deterioreze. (Iosif Curileac, 
strada Unirii 15/3, Sighetu Marmației, județul Maramureș).

® PE Strada Smîrdan din Galați, nu de mult s-a instalat un 
cablu, dar trotuarele n-au mai fost reamenajate, spre a fi redate 
circulației normale. In aceeași situație se află și strada Traian pînă 
la Piața 30 Decembrie, unde s-au executat lucrări pentru instalația de 
încălzire centrală și unde pavajul n-a mai fost readus la starea ini
țială. Cei care efectuează asemenea lucrări edilitare nu pot fi determi
nați ca la terminarea acestora să-și îndeplinească obligația de a 
reface străzile ? (M. Neculau, strada Nicolae Cristea, Galați).

• Primul bloc de locuințe Pentru specialiștii care lu
crează în localitate se află în stadiu de finisare în comuna Robă- 
nești, județul Dolj. în curînd, primele familii de specialiști sa vor 
muta în casă nouă. (Ion Diaconu, cooperator).

• Solicităm organizatorilor comerțului local să la măsuri 
pentru aprovizionarea din timp a magazinelor sătești din zona noastră 
cu piatră vînătă și alte substanțe chimice necesare pentru combaterea 
4$^oCilor din agricultură. (Simion Brebenaru, comuna Barâscu, ju-
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•or

jsr> intn9Q £>Jn*>jon9' xwai

ALBA Magazine noi in noile cartiere

I
I
I
I
I
I

din tren
Trenul accelerat 211 Bucureștî- 

Arad sosise în stație. Ca de obi
cei, când se aflau în tură, Traian 
Nadiu și Iosif Moca, de la revi
zia de vagoane Arad, au trecut 
la verificarea instalațiilor de în
călzire și iluminat din fiecare 
compartiment. La un moment 
dat, cei doi ceferiști au dat peste 
o geantă uitată de un călător, 
pe care au predat-o organelor 
de miliție. Au început investiga
țiile și, pină la urmă, păgubașul 
a fost găsit în persoana lui T. 
Moraru din București. De prisos 
să mai spunem cît de mult s-a 
bucurat. Avea și de ce. în gean
tă se aflau acte de mare valoare, 

-plus bani gheață... 15 000 de lei.I
| Arheologică
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• VASILE HÎRA, str. 23 August, 
bl. D 17, ap. 7, Gura Humorului, ju
dețul Suceava : „Sînt de acord cu 
propunerile care s-au mal făcut în 
„Scînteia" de a se elabora un „în
drumar al echipelor de control ob
ștesc" în care să se prevadă aspec
tele importante ce trebuie urmărite

• PAVEL CIURDARU, membru 
lntr-o echipă de control obștesc de la 
întreprinderea de vagoane Arad : 
„întrucît eficiența controlului obștesc 
depinde în mare măsură și de frec
vența cu care echipele merg pe te
ren, aș propune ca acei membri 
care se dovedesc inactivi să fie re
vocați înainte de trecerea termenu
lui de realegere a echipelor. Even
tual, cei ce nu merg 3 luni consecu
tiv pe teren să fie revocați. Tot 
pentru intensificarea controlului 
obștesc propun ca în cadrul consi
liilor locale ale Frontului Unității 
Socialiste să fie desemnați aniumiți 
reprezentanți ai echipelor care să 
verifice periodic pe teren cit de ac
tive sînt echipele. Pentru că și con
trolul obștesc trebuie controlat".

Grupa| realizat de
Mihai IONESCU

studii istorice și social-po- 
litice și Institutului de isto
rie al Academiei) că peste 
2 000 de sa^e, comune și lo
calități au fost implicate, 
într-un fel sau altul, fie in 
focul-foc, fie in cohortele 
răsculaților, care au bătut 
zarea cu de-amăruintul.

în inima comunei Slobo
zia Mîndra, pe uii dîmb 
frumos, in parcul cu exu
beranță vegetală, printre 
straturile cu flori, se află 
o piatră comemorativă ri
dicată în memoria lui Stan 
Dachin și Florea Neațu, 
celălalt cap de răscoală. 
Locul e umblat ; la doi 
pași se află căminul cultu
ral, unde țăranii vin ades 
să învețe, să se deprindă 
cu științele agrozootehnice, 
să asculte cuvîntul parti
dului. Tot de atîtea ori 
trec prin fața acestui grav 
și răscolitor monument, 
care li coboară, cu mîndrie 
și răspundere, la rădăci
nile mai îndepărtate ale 
împlinirilor din anii aceș
tia.

La început a fost re
volta...

Treapta înțelegerii
Ion Dachin este fiul de 

singe al răsculatului din 
1907. L-am cunoscut încă 
In urmă cu douăzeci de 
ani : era în puterea virstei, 
abia împlinise 50 de ani, 
bine legat, avea părul aspru, 
încărunțit prematur, privi
rea neobișnuit de vie, iute 
in mișcări, energic, dar 
calm, așezat în reacții, plin 
de umor și ironic la ne
voie. Azi are vreo 67 de 
ani, dacă memoria nu mă 
înșeală, și e pensionar al 
C.A.P. ; fapt e că prin 1944 
Ion Dachin, fiul răsculatu
lui, era tinăr. împreună cu 
alți trei țărani săraci. în

ființează celula de partid. 
Primăvara lui 1945 îl gă
sește pe comunistul Ion 
Dachin în cîmpurile Căl- 
mățuiului, pășind larg prin 
moșia înghețată bocnă, 
zornăind în urma «a lan
țurile măsurătorii ; tăia, 
plin de îndrăzneală, pă- 
mînt săracilor, înfăptuind, 
la îndemnul Partidului Co
munist Român, reforma a- 
grară. într-o altă primăva
ră, cea a lui 1949, Ion Da
chin se afla printre bărba-

Cu prilejul săpării fundațiilor 
pentru o nouă locuință pe stra
da Petru Pares din Suceava au 
ieșit la iveală vestigiile unei 
case din timpul lui Ștefan cel 
Mare. Cercetătorii sînt de părere 
că este vorba de locuința unui 
meșteșugar din epoca respecti
vă. In favoarea unui asemenea 
punct de vedere pledează însuti 
materialul arheologic recuperat, 
îndeosebi ceramică de uz casnic 
și cable ornamentate de la o 
sobă. Intre aceste ornamente, 
pentru prima oară In gospodă
ria unui orășean sucevean din 
acea vreme apare „vulturul bi
cefal".

De la o țigară
Un fapt mai puțin obișnuit 

s-a petrecut in ziua de 30 ia
nuarie in gara Bîrlad. După ce 
acceleratul 611 s-a oprit, a în
ceput descărcarea coletelor cu 
ziare și reviste pentru cititorii 
din județul Vaslui. Dar tot a- 
tunci, în respectivul vagon, 
51-53-2040572-0, a izbucnit un 
incendiu care a avariat cîteva 
compartimente. La vederea fo
cului. au sărit imediat călătorii 
aflați la ora aceea pe peron, 
plus cei din vagoane, la care 
s-au adăugat și pompierii. In
cendiul a fost repede stins. Din 
primele cercetări 
cui a izbucnit de 
runcată 
taș.

neglijent

rezultă că fo
ia o
de

țigară a-
un... po$-
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cartierul PlatoulIn fotografie: Complexul comercial „Arieșul" din 
Romanilor din Alba Iulia

B fl B B B B B B B B B B □ 3
Erou al Muncii Socialiste). 
Era palpitantă această 
confruntare intre cele două 
gospodării colective-etalon, 
printre primele cinci înfi
ințate în ..anul unu" al 
cooperativizării agricultu
rii. întrecerea s-a lărgit 
apoi ; au intrat în horă 
„milionarii" din Berveni- 
Carei, cei din Sintana- 
Arad și altele. De la 90 de 
familii, cîte cuprindea la 
început, gospodăria colec
tivă din Slobozia Mîndra a

Slobozia Mîndra, bărbat în 
floarea vîrstei la ora de 
față, este fiul comunistului 
Ion Dachin și nepotul răs
culatului din 1907. El tră
iește in epoca luminoasă a 
împlinirilor. Este acum, 
printre cooperatorii din 
Slobozia Mîndra, un gos
podar temeinic, împărtă
șind felul de muncă și de 
viață al consătenilor săt 
Iar viața și munca acestor 
oameni este asemeni tutu-

așezările muntene de la 
Olt și Călmățui, pînă hăt, 
departe, în Insula Mare a 
Brăilei, unde se înșiruie 
satele „din coada Bărăga
nului". M-a însoțit, cu cre
dință și prietenie, ingine
rul agronom Luca Poni, 
bărbat de largă viziune, și 
el nepot de răsculat din- 
tr-o „slobozie" a Moldovei, 
stabilit aici după facultate; 
i s-au încredințat. în anii 
din urmă, sarcini construc
tive de anvergură în Cîm-

TREI GENERAȚII
ții din inițiativa cărora 
(comisia de inițiativă) s-a 
conturat ideea constituirii 
gospodăriei colective, care 
avea să ia ființă în vara a- 
celuiași an, la 31 iulie, sub 
numele „1907", memorie vie 
a luptei Înaintașilor, mo
numentul cel mai trainic 
prin care fiii răsculaților 
își cinsteau tații, ducind 
fapta lor eroică în era re
voluției și împlinirilor so
cialiste. Sînt aproape 30 de 
ani de atunci ; îmi amin
tesc cum, tânăr reporter 
fiind, urmăream cu înfri
gurare „dialogul de între
cere" dintre gospodăria co
lectivă din Slobozia Mîn
dra, condusă de Ion Da
chin, fiul de singe al răs
culatului de pe moșia bo
ierească de la Olt, și — toc
mai în celălalt capăt al ță
rii, în nordul cel mai de 
nord — gospodăria agrico
lă colectivă din Păulești, 
condusă de Maria Zidaru, 
fosta slujnică la castelul 
grofesc de la apa Someșu
lui (mai tîrziu avea să de
vină inginer agronom și

ajuns curînd la 600. Sosise 
treapta Înțelegerii. își gă
seau împlinire năzuințele 
de decenii ale țărănimii ; 
abia acum avea loc adevă
rata slobozenie. însetata 
năzuință spre libertate a 
celor ridicați cîndva. în foc 
și răzmeriți, se limpezea 
acum, își afla matcă sigu
ră, chezășia fiindu-i lupta 
organizată a clasei munci
toare, condusă de către 
partidul comunist. Ion Da
chin, fiul capului de răs
coală din Slobozia Mîndra. 
asemeni altor sute și mii ca 
el. străbătuse „drumul spi
nos al înțelegerii", vorba 
lui Sadoveanu, personifi- 
cind dobândirea prin luptă 
a conștiinței de clasă a ță
rănimii române.

„Caloienii" 
din continentul 

soarelui
Am vorbit pînă acum 

despre tată și fiu. Colecti
vistul Niculaa Dachin din

ror locuitorilor din satele 
de azi ale României. Coo
perativa agricolă de pro
ducție din Slobozia Mîndra 
a obținut — în ' 1976 —
4 410 kg de grâu la hectar 
și 5 900 kg de porumb boa
be la hectar. Pe temeiul 
producțiilor agricole mari, 
viața locuitorilor de aici se 
așază in matca bunăstării, 
în 1976, valoarea mărfuri
lor pe care magazinele să
tești din comună le-au vîn- 
dut populației (dar cei din 
Slobozia Mîndra mai tîr- 
guiesc și de la oraș) a tre
cut de zece milioane lei. 
Este în curs de execuție o 
lucrare de alimentare cu 
apă a comunei. Casele și 
ulițele s-au înnoit... Cunosc 
apoi felul vieții și muncii 
țăranilor cooperatori din 
satele învecinate, al căror 
destin a fost asemănător 
cu al celor din Slobozia 
Mîndra. Scriind, prin anii 
’70, la cea de-a doua carte 
de reportaj din ciclul „Pa
ralela 45", am avut nenu
mărate prilejuri să străbat

pia Bărăganului. Ele stau, 
in cea mai mare măsura, 
sub semnul datinii „calo- 
ianul"...

Memoria străbună ne 
spune cum, veacuri de-a 
rîndul, țăranii Bărăganului 
oficiau ritualul acela stră
vechi, aproape semibarbar, 
cu accente oculte, prin care 
cereau tăriilor cerului să 
deșerte ploi pe pămînturi- 
le uscate, crăpate, să înde
părteze spectrul secetei. 
Descîntecul de „caloian" 
se tăcea cu „mumulite", 
niște păpuși de lut, cu 
chip de om. care erau în
gropate in pămînt să spul
bere din adine arșița, să 
îmbuneze țărina la rădăci
na plantei, să închidă o- 
chiul mort al secetei, să 
cheme ploile, despletitele, 
cu bulbuci... Asta-i poves
tea. pe care Luca Poni și 
ai lui aveau să o întoarcă 
pe dos, ca pe o mănușă.

Un „caloian" formidabil, 
al zilelor noastre, are loc de 
un șir de ani de-a lungul

în județul Alba, ca pretutindeni 
în tară, se acordă o atenție deose
bită creării și dezvoltării unităților 
comerciale din noile cartiere. Ast
fel, în cartierul Platoul Romanilor 
din municipiul Alba Iulia a fost 
creată o arteră comercială modernă, 
care cuprinde unități alimentare, 
magazine de confecții, tricotaje, în
călțăminte, librărie etc. De aseme
nea, în orașul Ocna Mureș, în zona 
centrală aflată în construcție au fost 
date în folosință anul trecut mai 
multe magazine cu o suprafață de 
cîteva sute de metri pătrați. Cartie
rul Microraion din orașul Aiud dis
pune în prezent de unități comer
ciale care asigură o aprovizionare 
corespunzătoare și rapidă a locata
rilor cartierului. Noi unități comer
ciale au fost construite și in cartie
rele de blocuri din Blaj și Cugir. 
De altfel, din cei aproape 6 000 mp 
suprafață comercială dată în folo
sință anul trecut în județul Alba, 
mai bine de jumătate este ampla
sată în noile cartiere. (Ștefan Di- 
nică).

BBBBOBBB
și de-a latul uriașului go
lem de lut, care este Bă
răganul. Un „caloian" mo
dern. Participă la el mii de 
țărani, nepoții răsculaților 
de la 1907. Locul păpușilor 
de lut l-au luat „caloienii" 
de fier-beton, avînd înăl
țimea unor blocuri de 
douăsprezece etaje, care 
sînt îngropați în țărână 
pină la umeri, la zeci de 
metri adîncime, cu un ri
tual industrial fără pre
cedent : sînt stațiile de 
pompare ale vastului 
sistem de irigare sta
tornicit in „grânarul Româ
niei". Aceste „inimi", puse 
în mișcare de zecile de mii 
de kilowați, sorb din Du
năre sau din râurile interi
oare ale țării pînă la 
100 000 litri apă pe secun
dă, pe care o dispersează 
in fantastice jeturi de 
ploaie artificială. Este ima
ginea schimbată a vechilor 
iele de rău augur, care 
dansau in nopțile Bărăga
nului, rotitor, o Ciuleandră 
de uscăciune și moarte. 
Cam 700 000 de hectare în
sumează tipsia Bărăganu
lui; ea va fi în întregime 
Irigată pe parcursul câtor
va etape. Bărăganului de 
sud, pînă la linia ferată 
București — Constanța, ii 
este dat să bea apă inte
gral din Dunăre ; cel de 
nord se va adăpa doar par
țial din generosul fluviu, 
cea mai mare parte a se
tei lui trebuind să fie stin
să din alte ape. Această u- 
riașă operă agrar-industria- 
lă este în curs și atestă ta
bloul semnificativ al alian
ței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare. 
Vastul șantier mi se pare

revelator pentru dispariția 
treptată a diferențelor din
tre sat și oraș, dintre fi
zionomia celor două clase 
fundamentale ale societății 
românești. Pentru că iată 
ce se întîmplă aici: sutele 
de kilometri de conducte, 
canale, jgheaburile de fugă, 
chesoanele, cetățuile de be
ton îngropate în pământ 
sînt opera a zeci de între
prinderi și fabrici de toate 
tipurile, de pe suprafața 
întregii țări (de ciment, de 
construcții metalice. de 
cherestea, de electricitate, 
de pompe, de conducte su
date. de conducte de azbo
ciment, de turnătorii de 
oțel și fontă, de laminoare, 
de balastiere și altele). E 
vorba de o vastă lucrare 
de sinteză, la care partici
pă, de fapt, întreaga țară.

Socialismul schimbă sim
bolurile „caloianului" în 
acest continent al soarelui. 
Și roadele se văd : produc
ția de cereale a anului 
1976 s-a cifrat la aproxi
mativ 20 milioane de tone, 
cea mai mare din întreaga 
istorie a agriculturii româ
nești. Stihia cu nume da 
secetă dispare acum, înlo
cuită — larg și biruitor — 
de către știință. Este rodul 
conlucrării dintre munci
tori și țărani, în spirit re
voluționar, comunist, che
zășia dezvoltării multilate
rale a societății românești. 
Este drumul de la „zăpe
zile însingerate" ale lui 
1907 la vastele grădini pli
ne de rod ale agriculturii 
socialiste. Este un curcubeu 
al omeniei comuniste, care 
ne leagă de înaintași, de 
lupta și sacrificiul lor e- 
roic, pe care le răzbună 
prezentul, și ne prelungeș
te departe, în viitorul co
munist.
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în pană de 
spirit civic

Autobasculanta 31—GL—7330 
rămăsese in pană t>e raza comu
nei Cosmești, județul Galați. De
fecțiunea fiind prea mare, tre
buia remorcată pină la Galați. 
Conducătorul auto Vasile Bălan 
a apelat la ajutorul co
legilor care treceau în viteză pe 
șosea : „Ia-mă, nene". Mulți nu 
opreau, iar cei care, totuși, o- 
preau, aflind despre ce-i vorba, 
găseau diferite pretexte și o por
neau mai departe. Încercările 
șoferului au durat — nu vă vine 
să credeți — timp de 36 de ore, 
adică a'ouă zile și o noapte l 
Abia la intervenția miliției s-a 
găsit un conducător auto care 
l-a remorcat. Fără comentarii.

Bietul
socru!...

Sabin Beca din satul Glod, co
muna Almașu Mare, județul 
Alba, a primit, zilele trecute, vi
zita socrului său, M. Iosif. Bu
curos de oaspete, ginerele a în
ceput să-l cinstească pe tata- 
socru, neuitînd să-i rămînă nici 
lui paharul gol. într-un tirziu, 
văzind că bătrinul abia se mai 
ținea pe picioare, ginerele gri
juliu s-a gindit să-l ajute să se 
ducă pînă acasă. Dar cum și el 
mergea cam pe două-trei cărări, 
a apelat la ajutorul celor două 
joiane. Le-a scos din grajd, le-a 
pus jugul de gît, l-a legat pe tata- 
socru de tînjală cu un lanț de 
mijloc și l-a tîrit așa câteva zed 
de metri pină la gospodăria lui. 
Aici l-a dezlegat, l-a dus în casă, 
l-a așezat frumos în pat și l-a 
culcat. Dar bătrânul nu s-a mai 
sculat...

Și-a vărsat 
focul...
pe casă

Proces de divorț Intre toții 
Francisc și Margareta M. din 
Satu Mare. In timpul procesului, 
instanța l-a invitat pe fiul aces
tora, in virstă de 17 ani, să op
teze la care dintre părinți vrea 
să rămină. De îndată ce băiatul 
a spus, fără să clipească, deși 
cu amărăciune și stringere de 
inimă : „Vreau si rămin la ma
ma", tatăl s-a ;
a părăsit sala judecătoriei, . _ 
ă'us glonț la locuință și i-a dat 
foc. Văzind cum i se prăpădești 
agoniseala de-o viață, i-a păru 
rău de gestul necugetat și s- 
apucat virtos să repare tot ce 
stricat. Pină la următorul terms 
al procesului, casa a fost reci- 
dită aproape in întregime. I 
data asta, o ispravă făcută c-. 
judecată. Poate și la următoil 
termen de judecată...
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făcut foc și pară, I 
judecătoriei, t-a •

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul coresponderlor 
„Scînteil"
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII BILANȚ LA SFÎRȘITUL LUNII IANUARIE

Opiniile 
minerilor

au dat deoparte „sterila!" 
din nunta lor, din stilul de lutru 

al tonduterii întreprinderii
După mai bine de două ore de 

dezbateri, adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la Exploatarea 
minieră Uricani a luat sfîrșit. Con
vinși că au făcut un lucru bun în 
cursul dezbaterilor — în care aspec
tele esențiale ale muncii de un an 
au fost trecute prin analiza deschisă 
și combativă a gîndirii colective, 
conoomitent cu direcționarea precisă 
a modului de acțiune pentru înde
plinirea exemplară a‘sarcinilor spo
rite din 1977 — oamenii au plecat 
către casele lor. Membrii consiliului 
oamenilor muncii însă — în frunte 
cu președintele consiliului, inginer 
Carol Schreter, cu Miluță Rugină, 
secretarul comitetului de partid, și 
Ioan Moldovan, președintele comite
tului sindicatului — au mai zăbovit 
un timp, intr-un cadru mai restrîns, 
procedînd la o primă selecție a pro
blemelor ridicate in adunare, a pro
punerilor formulate.

Concluziile se conturau cu precizie., 
Dintr-un început, a atras atentia in
tervenția inginerului Pompiliu loan 
care, adîncind analiza din darea de 
seamă, printr-o profundă viziune cri
tică și autocritică, a pus accentul pe 
două din punctele nevralgice ale ac
tivității colectivului de mineri și a 
consiliului oamenilor muncii : dis
proporția ce a existat între sectoa
rele productive in îndeplinirea sar
cinilor de plan și 
calitatea încă ne
corespunzătoare a 
cărbunelui extras.
„împreună cu con
siliul oamenilor 
muncii, noi toți 
purtăm principala 
vină că, in timp 
ce sectoarele II și
III au extras suplimentar o cantitate 
substanțială de cărbune cocsificabil, 
sectorul I a rămas dator față de pla
nul pe 1976 — subliniase inginerul 
în adunarea generală. O atare situa
ție trebuia să dea de gîndit de la 
bun început. Or fi fost la mijloc 
cauze obiective, dar de ce să le am
plificăm efectul cu altele subiective, 
in loc să intervenim prompt, respon
sabil 7 Dacă pe acestea din uimi le 
înlăturam la timpul potrivit, an. fi 
încheiat anul 1976 nu numai cu pu
sul de cincisprezece mii tone de că— 
bune pe care le-am dat peste plai, 
ci cu douăzeci de mii sau chia- 
douăzeci și cinci de mii de tone — 
dacă punem la socoteală și cantita
tea cu cgre a fost diminuată pro- 

Iducția noâ’stră' efectivă.' ca uffhăf’e ă 
neîncadrării cărbunelui în normele 
interne de, calitate, Sarcinile sporite 
din acest an impun în mod necesar 
să acționăm în direcțiile principale 
și anume : îndeplinirea ritmică a 
planului de către toate sectoarele, 
fără excepție, și ridicarea calității 
cărbunelui extras".

Propunerile inginerului Pompiliu 
loan, în ton cu ale maistrului prin
cipal loan Buzicescu, șefului de bri
gadă Gheorghe Nichițelea, șefului 
sectorului mecano-energetic Tiberiu 
Suciu, au vizat îmbunătățirea orga
nizării muncii la fronturile de lucru, 
a aprovizionării cu materiale, cu aer 
comprimat și energie electrică, for
marea unor brigăzi omogene din oa
meni cu o bună pregătire profesio
nală și sprijinirea acestui sector nu 
doar prin transferul de experiență 
bună din celelalte sectoare, ci chiar 
prin oameni, care pot da un ajutor 
calificat, competent. De altfel, ideea 
de bază a intervenției celor ce au 
pătruns cu analiza în cele mai inti
me puncte ale problemelor luate in 
discuție a reafirmat obligativitatea 
consiliului oamenilor muncii de a 
urmări zi de zi stadiul îndeplinirii» 
sarcinilor de plan — nu numai în 
sectorul I, ci oriunde apar situații 
dificile — și de a interveni imediat, 
cu sprijinul întregului colectiv, pen
tru înlăturarea lor.

In sfera preocupărilor din dome
niul calității cărbunelui cocsificabil
— a doua problemă esențială amplu 
dezbătută in adunare — reprezentan
ții oamenilor muncii au pornit de la 
faptul că orice fisură în „stasul ca
litativ" al cărbunelui afectează res
ponsabilitatea colectivului de mineri
— privită Pe un plan mai larg — 
față de siderurgiști. Și aceasta, deoa
rece mina Uricani asigură 35 la sută 
din producția totală de cărbune coc
sificabil dată de Valea Jiului. Este 
drept că în acest sens, în adunare, 
s-a făcut apel la centrala de resort 
pentru fundamentarea riguros știin

LA EXPLOATAREA 
MINIERĂ URICANI

țifică a normei interne de calitate a 
cărbunelui, în concordanță cu actua
lele condiții de zăcămint ale minei. 
Dar propunerile șefului de brigadă 
Aurel Șoșoi, șefului sectorului trans
port, Constantin Ragan, secretarului 
comitetului de partid pe mină. Mi
luță Rugină, ale tovarășilor Pompi
liu loan și loan Geana au insistat 
în primul rînd asupra propriilor 
forțe, pentru a intensifica preocu
parea brigăzilor de producție și a 
sectorului de transport în ce privește 
alegerea sterilului sub formă de șist 
vizibil din producția de cărbune ex
pediată. Astfel, în planul de măsuri 
adoptat de adunare au fost prevă
zute printre altele : conceperea unor 
scheme adecvate de pușcare la fron
turile de lucru cu intercalații de ste
ril, în scopul obținerii unei granula- 
ții care să faciliteze alegerea sterilu
lui din cărbune atît în subteran, cit 
și la suprafață ; plasarea a cel pu
țin 12 posturi pe zi la banda de 
claubaj ; întărirea disciplinei la fie
care loc de muncă, pentru respecta
rea riguroasă a programului de îm
bunătățire a calității cărbunelui sta
bilit anterior.

Cea de-a treia problemă majoră 
(care se constituie ca un corolar al 
primelor două), situată de adunare 
în centrul atenției consiliului oame
nilor muncii, a fost aceea a accen

tuării activității 
de pregătire și 
perfecționare pro
fesională a cadre
lor, care derivă în 
mod direct din 
baza tehnică mo
dernă a minei, a- 
flată într-o conti
nuă dezvoltare. 

Numai în cursul anului trecut, spre 
exemplu, mina a fost înzestrată, în
tre altele, cu două combine pentru 
lucrările miniere în cărbune și în 
steril. De asemenea, pe linia moder
nizării tehnologiilor de lucru s-a 
trecut, treptat, de la sistemul de ex
ploatare cu abataje cameră la aba
taje frontale, a fost concentrată pro
ducția pe axe colectoare și s-a dis- 
pecerizat întreaga activitate. Actual
mente, peste 60 Ia sută din produc
ția de cărbune a minei se extrage 
din abataje frontale prevăzute cu 
susținere metalică, în care tăierea și 
încărcarea cărbunelui se fac mecani
zat. Tocmai de aceea, șefii de bri
găzi Traian Pop și Laurențiu Kele- 
men, maistrul Ion Ștoi, șeful secto
rului IV investiții, Ion Todea, au ce
rut consiliului oamenilor muncii să 
treacă la măsuri eficiente pentru ca
lificarea unui număr cit mai mare 
le muncitori în profilele de bază ale 
nineritului, pentru perfecționarea 
o.drelor calificate, ceea ce înseamnă, 
tr.odată, un pas însemnat pe calea 
st-bilizării forței de muncă. Concret, 
PrA planul de măsuri adoptat, s-a 
notrît calificarea în acest an a 250 
de muncitori în meseriile de mineri, 
ajutc-j de mineri, lăcătuși, electri
cieni șj artificieri. In paralel, va fi 
organșaf un curs de ridicare a cali
ficării (djn punct de vedere electro- 
mecan-) pentru cei care vor lucra 
ou n.01 utilaje moderne ce vor in
tra în otarea minei.

In fințul acestor rînduri. o preci
zare : mierii din Uricani fac parte 
din colectele de muncă fruntașe 
ale Văii «ului, ei fiind printre pri
mii țarc i, raportat îndeplinirea 
înainte de crmen a planului anual 
pe 1976, pecare l-au depășit cu o 
producție igustrială în valoare de 
peste 7 milio<ie lei. ș; poate tocmai 
de aceea se Hă printre fruntași, 
pentru că aț cum au demonstra
t-o și in recenț adunare a repre
zentanților oam-uior muncii — tot
deauna ei au a,)r(jat cu inaltă exi
gență, m spirit critic și autocritic, 
propria activita., chiar și atunci 
cind această activațe este apreciată, 
printre cele mai rjșîțe. Regăsim a- 
cest spirit militsntpvifypTTf- cî în r5«» punsul colectivului'^‘chemiea fa 
întrecere lansată dețovarășii lor de 
la I.M. Motru, prin ue minerii din 
Uricani se angajează printre altele, 
să extragă supliment! j 000 tone de 
cărbune cocsificabil, s realizeze un 
plus de 160 metri linia ]a lucrările 
de pregătire, să ridice uitatea căr
bunelui extras cu 0,5 1. sută fațj 
de norma internă.

Sabin lONEgu 
corespondentul scinteij"

ATI ÎNDEPLINIT PLANUL LA TOJ! 
INDICATORII CANTITATIVI Șl CALITATIVI?

DA!—este râspHnsul colectivului de la întreprinderea de mașini
...DAR rezervele n-au lost integral valorificate

Am încheiat prima lună a acestui an dominat de sarcini economice 
mobilizatoare pentru realizarea prevederilor cincinalului actual. Ieri, 
serviciile de planificare și urmărire a producției din întreprinderi au avut 
o zi plină ; o zi in care au centralizat realizările colectivelor de oameni ai 
muncii obținute în luna ianuarie. După cum se știe, referindu-se la sar
cinile acestui an și ale întregului cincinal, secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a subliniat că, în primul rînd, ACCEN
TUL TREBUIE PUS PE ÎNDEPLINIREA RITMICA A PLANULUI DE 
PRODUCȚIE INDUSTRIALA, ÎN STRUCTURA SORTIMENTALA ȘI 
CALITATIVA PREVĂZUTĂ ȘI REZULTATA DIN CONTRACTELE ÎN
CHEIATE CU BENEFICIARII INTERNI ȘI PARTENERII EXTERNI, 
RESPECTÎNDU-SE CU STRICTEȚE, DE CĂTRE FIECARE ÎNTREPRIN
DERE. ANGAJAMENTELE ASUMATE. Concret, cum se înfăptuiesc 
aceste indicații date de secretarul general al partidului tuturor colectivelor 
din întreprinderi 1 Cu ce bilanț s-a încheiat luna ianuarie ? Sînt întrebări 
la care căutăm răspuns în ancheta „Scînteii" întreprinsă, ieri, la ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE DIN BUCUREȘTI.

Primele informații — din secția 
de montaj I a întreprinderii.

— La ce lucrați în prezent ? — îl 
Întrebăm pe muncitorul Ion Marin.

— Pentru azi avem de montat, îm
preună cu echipa pe care o vedeți, 
20 grupuri de sudură. Cred că, 
pină la sfîrșitul zilei, o să dăm 2—3 
grupuri de sudură în plus. Așa cum 
am dat și în mai multe zile din ia
nuarie.

Prezent la discuție, muncitorul Pe
tre Niculescu, secretarul organizației 
de partid nr. 5, completează :

— Se întîmplă totuși ca, în unele 
zile, să fim „sub plan", din cauza 
lipsei unor piese pe care le primim 
din alte sectoare ale întreprinderii. 
Așa s-a întîmplat acum cîteva zile 
cu bobinele. Imediat am luat legă
tură cu secretarul organizației de 
partid de la bobinaj și totul s-a re
zolvat în cel mai scurt timp. Așa că, 
pe luna ianuarie, am putut depăși 
planul cu aproape 3 la sută.

Cu aceeași exactitate ne-au vor
bit despre programul primei zile din 
februarie, despre înlăturarea opera
tivă a unor neajunsuri, alți munci
tori din această secție. Aveam să a- 
flăm mai tîrziu că tocmai această 
cunoaștere precisă a sarcinilor zil
nice de către fiecare muncitor, de 
către fiecare formațiune de lucru, 
dublată de o bună organizare a acti
vității Ia fiecare loc de muncă, ex
plică bunele rezultate obținute în 
ianuarie nu numai de secția respec
tivă, ci și de întreaga întreprindere.

Prezentăm succint rezultatele în 
îndeplinirea planului pe luna ia
nuarie : producția marfă — depăși
tă ; producția fizică — depășită ; ex

portul — depășit (și încă substanțial 
— cu circa 40 la sută) ; productivi
tatea muncii — depășită. În fața 
unui asemenea bilanț pozitiv, ne-a 
fost greu să alegem, pentru o ana
liză profundă, un indicator sau al
tul.

RITMICITATEA — 
MĂSURĂ A BUNEI 

ORGANIZĂRI
La sugestia șefului serviciului plan, 

ne-am concentrat investigațiile asu
pra unei probleme esențiale pentru 
fiecare colectiv din industrie : ritmi
citatea producției — această oglindă 
fidelă a gradului de organizare și 
disciplină productivă dintr-o între
prindere.

Iată, de altfel, ce indică „barome
trul" ritmicității in luna ianuarie, pe 
decade :

Indicatorul
(în procente)

I II III

Producția globală 24 36 40
Producția marfă 23 37 40
Producția fizică 26 35 39
Exportul 30 54 16

— Cum apreciați aceste rezultate
ale lunii ianuarie în privința ritmi-
cității ?

— Ținind seama de marea diversi
ficare a producției — în fabricația 
curentă avem circa 700—800 de tipo- 
dimensiuni de produse — ca și de 
ciclul de fabricație — între 30 și 120 
de zile — consider că în ianuarie am 
avut o ritmicitate bună — ne-a spus

dr. ing. Constantin Răduțiu, directo
rul întreprinderii.

— Bună, dar încă departe de rit
micitatea matematică.

— Este adevărat. Deși o ritmicita
te matematică, de circa 33 la sută în 
fiecare decadă, este mai greu de 
atins în condițiile specificului pro
ducției noastre, consider că ritmici
tatea obținută in ianuarie poate fi 
simțitor îmbunătățită în lunile ur
mătoare. Această problemă ne pre
ocupă și sperăm să ajungem, în pri
ma decadă a fiecărei luni, să reali
zăm cel puțin 28 la sută din produc
ția lunii.

— Practic, ce măsuri sînt necesare 
pentru a îmbunătăți ritmicitatea pro
ducției ?

— în primul rînd, o mai bună a- 
provizionare cu tablă silicioasă, ma
teria primă de bază în producția de 
motoare electrice. Datorită numeroa
selor „goluri" în aprovizionare, avem 
probleme în ceea ce privește crearea 
unui decalaj optim între sectoarele 
prelucrătoare și cele de montaj. în 
al doilea rînd, va trebui să acționăm 
mai insistent pentru înlăturarea unor 
„locuri înguste" care mai apar in 
sectorul prelucrări. în acest scop 
desfășurăm o amplă acțiune de me
canizare și automatizare a unor lu
crări.

— Fără îndoială, este pozitiv fap
tul că încă din prima lună a anului 
colectivul întreprinderii de mașini 
electrice București a depășit preve
derile planului la toți indicatorii. Ce 
considerați esențial în obținerea a- 
cestui succes ?

— Ar fi multe de spus. Practic, 
unul din factorii care determină, în 
general, bune rezultate în producție 
constă în programarea științifică a 
producției și urmărirea zilnică a re
zultatelor pe fiecare secție și atelier, 
pe fiecare produs. Este vorba, firește, 
nu de o urmărire birocratică, statis
tică, ci de una activă, în sensul că 
intervenim prompt acolo unde con
statăm că într-o zi sau două nu s-au 
îndeplinit prevederile planului.

ZI DE ZI, PRODUCȚIA 
FIZICĂ SUB LUPĂ

ANALIZEI EXIGENTE
...Ne-am notat. în continuare, cî

teva aspecte privind modul concret

în pregătirea
Mecanizatorii și țăranii coopera

tori din județul Buzău acționează cu 
forțe sporite la fertilizarea semănă
turilor de toamnă cu azot — lucrare 
efectuată pînă acum pe mai bine de 
3 000 ha cu grîu. Concomitent, s-a 
intensificat pregătirea terenurilor re
zervate plantelor tehnice, legumelor, 
cartofilor, porumbului și îndeosebi 
culturilor irigate, încorporîndu-se, 
pînă acum, în sol aproape 80 la sută 
din cantitatea de îngrășăminte orga

campaniei agricole
nice prevăzută. Bune rezultate au 
fost obținute în unitățile agricole din 
Padina, Pogoanele. Smeeni. Săgeata, 
Glodeanu Siliștea. Stilpu. unde cultu
rile de primăvară ocupă un impor
tant loc în agricultura județului.

★
La rîndul lor, unitățile agricole 

cooperatiste din județele Alba și Hu
nedoara au transportat pe terenurile 
ce urmează a fi însămînțate în pri
măvară aproape 80 000 tone de îngră-

de primăvară
șăminte naturale și au fertilizat cu 
îngrășăminte'Chimice 15 000 ha- semă
nături de toamnă.

Folosind mai bine mijloacele me
canice și timpul prielnic de lucru, 
cooperativele agricole de producție 
hunedorene au depășit cu aproape 3 
la sută planul lunar de fertilizare a 
semănăturilor de grîu și secară, 
transportînd totodată în cimp cu 53 
la sută mai mult gunoi de grajd.

(Agerpres)

La întreprinderea de componente electronice pasive din 
Curtea de Argeș, în prima lunâ a anului s-a asigurat 
o producție ritmică. Se livrează beneficiarilor aseme
nea produse ca : rezistoare fixe peliculare de uz ge
neral, termistoare cu coeficient negativ de tempera
tură de uz general, potențiometre de precizie bobinate, 
filtre piezo-ceramice etc. Aici lucrează un grup de

cercetători și proiectanți care realizează, la cererea 
unor întreprinderi, repere de producție de serie mică. 
Produsele acestei unități se folosesc în diverse do
menii ale electronicii și tehnicii de calcul, ele fiind 
utile deopotrivă la producerea de echipamente pro
fesionale. aparate de măsură, blocuri de automatizări 
etc. in imagine: un aspect de muncă din întreprindere
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electrice București...

în care se asigură această urmărire 
a realizării planului. In fiecare zi, la 
ora 15, se intrunește comandamentul 
întreprinderii de urmărire a îndepli
nirii planului. Acest comandament 
este format din directorul tehnic, 
șefi • de secții pe schimburi, șefii 
serviciilor plan și aprovizionare, se
cretarul de partid. Ședințele sint 
scurte — de circa 30 de minute — și 
vizează soluționarea acelor probleme 
care condiționează bunul mers al 
producției. Așa, de pildă, în ziua de 
25 ianuarie s-a constatat că la pro
ducția de echipament pentru locomoti
ve erau restanțe la producția fizică, fi
ind periclitată chiar realizarea pla
nului pe luna ianuarie. Cauza ? A 
apărut un „loc îngust" la standul de 
probe. 200 de motoare, gata fabricate, 
așteptau să fie verificate la acest 
stand. în această situație, conduce
rea întreprinderii a hotărît să se du
bleze numărul de controlori ai cali
tății aflați la standul de probe, pen
tru a înlătura acest neajuns. S-a 
apelat la ingineri cu experiență din 
întreprindere, care au mai lucrat în 
acest domeniu, și în 2—3 zile pro
ducția a intrat pe făgașul ei normal.

— Un lucru deosebit de important, 
pe care l-am realizat prin instituirea 
analizelor zilnice ale îndeplinirii pla
nului pe secții, ateliere, produse fi
zice, îl constituie creșterea spiritului 
de răspundere al cadrelor care conduc 
nemijlocit producția — maiștri, șefi 
de echipe, șefi de secții — ne spu
nea tovarășul Constantin Moisescu, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii. Exista, înainte, ten
dința de a justifica nerealizarea 
sarcinilor zilnice, dindu-se vina pe 
o secție sau alta care n-a livrat la 
timp anumite subansamble. Acum, 
toate cadrele care conduc procesul 
de producție sînt obligate să rezolve 
asemenea probleme prin măsuri ope
rative, iar în ședințele de comanda
ment se discută numai despre pro
blemele a căror soluționare depă
șește' competența conducerilor de 
secții. în același spirit am stimulat 
și contactele între secretarii de par
tid din diferite sectoare, pentru a 
rezolva operativ probleme curente 
de producție.

...Ieri, la ora 15, ca de altfel în fie
care zi la aceeași oră, la întreprin
derea de mașini electrice din Bucu-

întreprinderea de mașini electrica 
București: o ultimă verificare — 
făcută de controlorul Nicolae Giurea 
— și un nou lot de motoare esta 

gata de a fi livrat beneficiarilor

Foto : S. Cristian

reștl s-au analizat rezultatele con» 
crete ale zilei precedente. Și, de 
această dată, ale întregii luni ia
nuarie. Bilanțul pe care l-am pre
zentat la începutul anchetei noastre 
este pozitiv. Mai amintim încă un 
element al acestui bilanț: in ianua
rie, aici au fost introduse în fabri
cație 16 noi tipodimensiuni de mo
toare. O precizare ce Întregește bi
lanțul muncii unui entuziast și har
nic colectiv, care acționează cu toată 
energia pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor trasate de secretarul ge
neral al partidului pentru acest an 
hotărâtor al cincinalului.

Viorel SALAGEAN

însemnate economii de material lemnos
Muncitorii și specialiștii de la în

treprinderea de prelucrare a lemnu
lui din Tifni^oara, înfăptuind sarci
nile subliniate de secretarul general 
al partidului, au investigat noi posi
bilități privind utilizarea mai efi
cientă a materialului lemnos. Numai 
prin reducerea secțiunilor unor re
pere din componența scaunelor se 
economisesc, la nivelul planului de 
producție pe acest an, peste 2 000 mc 
cherestea de fag. Alte surse de eco
nomisire a lemnului au fost depistate

cu prilejul reproieefării mai multor 

introducerii elementelor mulate. După 
cum aflăm de la directorul unității, 
programul de economisire a materii
lor prime și materialelor prevede, în
tr-o primă etapă, reducerea consumu
rilor normate în acest an cu 2 405 mc 
cherestea de fag, 88 mc cherestea de 
rășinoase, 14 mc placaje, 384 mc 
lemn rotund de fag. (Cezar Ioana).

CONTRASTE
Fabrica n-a fost construită,

Da, este pe deplin 
posibil să faci o in
vestiție rentabilă, dar... 
fără să construiești o 
nouă clădire. Cum ? 
în primul rînd, prin 
investiția de inteli
gență. Concretizată 
însă în noi și noi so
luții pentru utilizarea 
cit mai judicioasă a 
spațiilor de producție. 
Așa procedează stă
ruitor specialiștii și 
muncitorii de la în
treprinderea județeană 
de industrie locală din 
Bacău. Ca urmare a 
reamplasării utilajelor 
în cadrul fluxurilor

tehnologice și a creș
terii desimii acestora, 
în spațiile rămase li
bere au fost montate
și puse în funcțiune 
noi linii de fabricație. 
Amintim, printre a- 
cestea, instalația de 
producere a sculurilor 
de tricotat cu frumo
sul nume 
nia pentru 
produsului 
„Pufuleț",

„Irinel", li- 
fabricarea 
alimentar 
linia pe

care se realizează ar
ticole mărunte din
lemn destinate expor
tului. Dar lucrătorii
acestei întreprinderi 
și-au zis : „Să ducem

dar... produce
treaba pină la ca
păt !“. Adică, nu nu
mai că au găsit căile 
de folosire mal bună 
a suprafețelor, ci au 
construit prin autodo- 
tare toate instalațiile 
necesare liniilor teh
nologice. Producția su
plimentară ? Pină la 
finele anului va fi 
realizată o producție 
suplimentară în' valoa
re de circa 20 milioa
ne lei. Repetăm, deci : 
se obține producția u- 
nei fabrici, fără a se 
investi un leu în con
strucția ei.

S-au speriat de „umbra iepurelui"

(Urmare din pag. I)

lingă adeziunea entuziastă a majori
tății inginerilor, tehnicienilor și 
maiștrilor, s-au înregistrat nume
roase propuneri din partea munci
torilor cu înaltă calificare, însoțite 
de angajamentul de a contribui efec
tiv la aplicarea lor practică. Modul 
în care a evoluat pînă în prezent 
acțiunea inițiată cu patru ani în urmă 
pune în evidență caracterul de masă 
din ce în ce mai pronunțat pe care 
îl capătă perfecționarea tehnică și 
tehnologică a activității productive, 
ceea ce conferă acestei preocupări o 
autentică substanță politico-educa- 
tivă. asigurindu-se creșterea gradului 
de răspundere muncitorească față de 
realizarea producției materiale, de 
obiectivele majore ale dezvoltării e- 
conomice.

Datorită spiritului de echipă, apli
cării consecvente a metodei consul
tării colective și analizării atente a 
fiecărei idei, a fiecărei propuneri, 
unele rezultate pot fi considerate 
deosebit de valoroase. De exemplu, 
în urma studierii tuturor posibilită* 
ților existente, un colectiv din insta
lația de fabricare a polietilenei a 
făcut propuneri prin înfăptuirea 
cărora a crescut cu 35 la sută capa
citatea de producție, în condițiile în 
care caracteristicile produselor au 
fost menținute sau îmbunătățite.

Practic, antrenarea cadrelor tehni
ce și a muncitorilor în activitatea de 
concepție se asigura sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, de către co
misia inginerilor și tehnicienilor din 
combinat, care a elaborat și a difuzat 
La începutul fiecărui an un set de

fișe-program, conținînd date t prj_ 
vire la temele de studiu, la utorti 
lor și la condițiile în care vor reâ- 
lizate. începînd cu anul trecut.vjn. 
du-se în vedere faptul că acțiua a 
devenit cunoscută și larg apr,atj 
în întregul combinat, sistemul c e_ 
vidență a fost simplificat, recuin- 
du-se la înregistrarea centralizat a 
acestor date pe baza comunicărr

numărul reperelor realizate a crescut 
de la 70 in 1973 la 112 în 1975, con
comitent cu sporirea economiilor de 
la 520 000 lei la 650 000 lei valută : 
prin autoutilare, s-au obținut în anul 
trecut economii în valoare de aproa
pe 21 milioane lei, față de 16 mi
lioane lei în 1973.

în ansamblu, antrenarea cadrelor 
tehnice la activitatea de concepție a

dii, propuse și realizate în 1974— 
1975, au generat anul trecut economii 
de ordinul milioanelor de lei. In rîn
dul acestora pot fi menționate : op
timizarea funcționării instalației 
FCC pe amestec de catalizator amorf 
și zeolitic, aparținînd unui colectiv 
format din inginerii Gheorghe Corbu. 
Emilian Moiceanu și Alexandru 
Drosu ; recuperarea aburului ce esa-

zată de inginerul Ștefan Cioc, de pe 
urma căreia eficiența se ridică la 32 
milioane lei.

îndreptățesc

CREAȚIA TEHNICĂ DE MASĂ
transmise de conducătorii locurilor 
de muncă. Periodic, se analizează 
stadiul înfăptuirii propunerilor, se 
iau măsurile necesare pentru asigu
rarea condițiilor de stimulare a crea
ției tehnice originale, de aplicare a 
studiilor. La sfîrșitul fiecărui an, pe 
baza unor situații de sinteză, biroul 
comitetului de partid și biroul exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii analizează temeinic modul in 
care evoluează preocuparea cadrelor 
tehnice, a muncitorilor cu inaltă ca
lificare pentru sporirea contribuției 
proprii la rezolvarea problemelor 
perfecționării proceselor tehnologice, 
precum și la ridicarea eficientei eco
nomice pe care o are aplicarea în 
practică a rezultatelor. De pildă, ca 
urmare a coordonării organizate a 
activității de creație ‘ehnică în do
meniul asimilării pieselor de schimb,

noscut o dinamică la fel de sem- 
*icativă. Dacă în anul 1974 numă- 
r.participanților Ia acțiune era de

. cu un an mai tîrziu acesta a 
cnut la 335, din care 42 muncitori 
cu uiltă calificare. Comparativ cu 
®nu974, cind numai 70 la sută din 
temi propuse și-au găsit finalizarea 
j : c‘jitul productiv al combinatu
lui, h975 acest raport a crescut la 

.ttă, odată cu sporirea volu- 
*PU1U1 tal al economiilor realizate 
de la milioane lei la 62 milioane lei.

Numă țemelor propuse și al ca
drelor tejce antrenate de la înce
putul ang jgȚg pjnă jn prezent re
levă o de>jjare șj maj accentua!ă 
a creației^ mjoe de masă. Eficiența 
economica 1registrată se ridică Ia 
peste 85 ioane jet. Unele stu-

pează din vasul de condens F—721 
din secția olefine, realizată de ingi
nerii Horia Florescu și Remus Mo- 
canu ; studierea condițiilor de ex
ploatare în secțiunea „concentrarea 
hidroperoxidului de cumen" în vede
rea realizării unui debit maxim de 
prelucrare a fenolacetonei, pusă la 
punct de inginerul Stelian Nicolae și 
maiștrii Gheorghe Cazacu și Gheor
ghe Oncescu ; automatizarea faclei 
de la secția fenol pentru creșterea 
siguranței in funcționare și elimina
rea deranjamentelor în exploatare, 
aparținînd colectivului format din in
ginerul Florin David și maistrul Teo
dor Ciobanu. în rîndul propunerilor 
cu o mare eficiență economică 
înregistrate în cursul primului se
mestru al anului 1976 se înscrie 
creșterea eficienței echipamentului 
de vid de la instalația DAV, reali

Toate aceste rezultate 
comitetul de partid, consiliul oame
nilor muncii din Combinatul petro
chimic Brazi să analizeze și să gă
sească mijloacele de perfecționare a 
participării cadrelor tehnice și a 
muncitorilor la creația tehnică. Prin
cipalele direcții de acțiune urmăresc 
generalizarea inițiativei la nivelul 
cadrelor de specialitate, astfel incit 
ea să cuprindă toți inginerii, tehni
cienii și maiștrii din combinat, pre- 
cum și un număr mult mai mare de 
specialiști din cadrul Centralei 
industriale de rafinării și petrochi
mie, care dispune de un potențial 
nevalorificat pină în prezent la în
treaga capacitate. Totodată, va fi ne
cesar să Se acționeze pentru crește
rea numărului de teme abordate și a 
gradului de utilitate 
asemenea, acțiunea 
ționarea problemelor 
tehnic cu mijloacele 
trebui să cuprindă 
mai mare de muncitori

Sînt cîteva sortimen
te de legume așa-zis 
mai rare, pe care cei 
mai în vîrstă încep să 
le uite, iar cei tineri 
nu prea le cunosc gus
tul. Andivele, de' bine 
de rău, se mai găsesc 
din cînd în cind la 
piață. Dar altele — 
sparanghelul, reven
tul, anghinarea — sînt 
ca și inexistente. Se 
încearcă extinderea 
lor, doar constituie iz
vor de vitamine în 
stare naturală. între 
acestea este și sparan
ghelul — o plantă care 
crește și în stare săl
batică. poporul denu
mind-o umbra iepure
lui. Cultivată în gră
dini, după o anumită 
tehnică, planta face 
niște lăstari care, dacă

sînt mușuroiți, se în
groașă, devin căirnoși. 
Ei se consumă în 
stare etiolată, fiind 
folosiți mai ales în in
dustria de conserve. 
Cu cîțiva ani în 
urmă, unitățile de spe
cialitate au prevăzut 
extinderea sparanghe
lului pe sute de hec
tare. Au fost alese 
cîteva unități agricole 
care să cultive aceas
tă plantă, s-a asigurat 
material săditor și 
chiar s-au făcut plan
tații. Nici piața și nici 
industria de conserve 
n-au beneficiat de 
sparanghel. Ce s-a în
tîmplat ? în unele 
cooperative agricole — 
Colilia, județul Ia
lomița, de exemplu — 
președinții și specialiș

tii, văzînd că sparan
ghelul nu face lăstari 
îngroșați, s-au speriat 
de... umbra iepure
lui și au dat dis
poziție tractoriștilor să 
intre cu plugul pe te
renul respectiv. Cultu
rile au fost defrișate. 
Să se fi uitat oare că 
sparanghelul produce 
după 3—i ani de la 
plantare și rodește a- 
poi neîntrerupt 10—15 
ani ? Umbra iepurelui 
a făcut doar umbră 
pămîntului, dar nu și 
lăstari groși, partea 
comestibilă. Va fi re
luată această expe
riență ? înainte de a 
învăța cum se mănîn- 
că sparanghelul, tre
buie învățat cum se 
cultivă.

Iresponsabilitate din...

practică. De 
pentru solu- 

progresului 
proprii va 
un număr 

frun-
tași, cu o înaltă calificare .și certă 
vocație pentru munca de concepție, 
astfel incit creația tehnică originală 
să devină treptat un fenomen de 
masă. De altfel, aceasta este contri
buția "proprie a colectivului Combi
natului petrochimic Brazi la dezvol
tarea unui important sector al activi
tății oamenilor muncii din industria 
prahoveana — valorificarea puter
nică a capacității lor creatoare în 
vederea înfăptuirii cu succes a sar
cinilor economice pe acest an, pe în
tregul cincinal.

Cu cîtva timp în 
urmă, întreprinderea 
de utilaj chimic din 
Ploiești, cu avizele 
C.F.R. 2 621 și 2 646. a 
expediat Combinatului 
de oteluri speciale din 
Tîrgoviște două va
goane cu fier vechi. 
Potrivit clauzelor con
tractuale. încărcătura 
se cerea selectată, 
pentru a nu conține 
metale neferoase. Spe
cialiștii știu că un a- 
semenea amestec. Ia 
topire, poate perfora 
vetrele cuptoarelor și 
altera mult calitatea 
șarjelor de oțel. La 
control, deșeurile me
talice de la Ploieșt1 
s-au dovedit a avea și 
plumb, și alamă, și

bronz. Noroc că nu au 
fost introduse în cup
toarele combinatului. 
Pentru... imortalizarea 
neglijenței, cei de la 
Tîrgoviște au fotogra
fiat încărcătura și au 
trimis fotografiile în
treprinderii din Plo
iești. Unitatea furni
zoare nu a vrut să 
creadă. A fost nevoie 
atunci de o constatare 
la fața locului. $i ast
fel s-au deplasat la 
Tîrgoviște, bineînțeles 
pe banii statului și cu 
diurna asigurată con
form legii. 4 specialiști 
de la Ploiești și Bucu
rești. Și ei au con
statat. prin procesul 
verbal de recepție nr. 
238 că. intr-adevăr, în

bronz
cele aproape 60 000 kg 
fier nepregătit se a- 
flau și metale nefe
roase. Neglijenta a 
costat mai mult însă, 
întreprinderea furni
zoare a păgubit și ea, 
pentru că pe bronz, a- 
lamă și plumb putea 
primi de 6—10 ori mai 
multi bani decît pe 
tona de fier vechi. Ce 
surprinde este neînțe
legerea implicațiilor 
negative ale faptului. 
„De ce atîta caz pen
tru o bagatelă ? Se 
mai întîmplă... 1“ — ni 
s-a spus la întreprin
derea ploieșteană. Re
plica are totuși o ca
litate : explică limpe
de de ce s-a întîmplat 
ceea ce s-a întîmplat.
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IN CLIMATUL FERTIL Al FESTIVALULW NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMĂNIEI“

„Cînt patria, eu, omul

Definit ca primul festival al muncii și creației întregului 
nostru popor, Festivalul național „Cîntarea României" se 
caracterizează printr-o participare intensă a tuturor oame
nilor muncii, de la orașe și sate, din uzine și șantiere, din 
cooperative agricole și instituții.

în marea diversitate de stiluri și forme, specifice fiecărui 
gen de manifestare, o afirmare deosebită cunoaște în această 
etapă de masă a festivalului creația literară — poezia, pro
za, teatrul scurt. Artiști amatori de toate vîrstele, de cele mai 
diverse profesii, grupați în cercuri și cenacluri literare, își aduc

r și de mîine"
în aceste zile contribuția lor creatoare originală la sporirea 
zestrei de valori spirituale a culturii noastre, cinstesc în lu
crările lor marile sărbători naționale — centenarul Indepen
denței și aniversarea marilor răscoale din 1907 — înalță sti
huri de laudă muncii, omului nou din patria noastră.

Venite din toate colțurile țării, de la oameni ai muncii care 
în clipele lor de răgaz se apleacă cu sfială asupra colii de 
hîrtie, versurile inserate în pagina de față îmbracă, în haina 
poeziei, gîndurile lor cele mai de preț, pe care le dedică 
patriei, poporului și partidului.

Pe vatra Daciei
străbune

Pe vatra Daciei străbune 
noi ne-am durat o nouă casă, 
și-am născocit cu iscusință 
și plug, și seceră, și coasă.

Și dacă pe stindardul țării 
se-ntruchipează bogăția, 
e pentru că la noi, Partidul, 
întinerit-'a România.

Si dacă seceri și ciocane 
se-ntrec pe lanuri și-n uzine, 
e pentru că la noi, poporul, 
clădește era care vine.

Si dacă pe Întreg pămîntul 
ni-e cunoscută omenia, 
e pentru că iubim trei nume s 
— Partidul,

— Ceaușescu,
— Romănia I

loan POPA STANILEȘT1 
Cenaclul literar „Liviu Rebreanu”,
Casa de culturâ Orâștie

Cu floarea 
și pomul...

Clnt patria pentru că
Ce poate ii mai frumos, decît să clnt 

patria
Eu, omul de ieri, de azi și de mîine. 
Cu floarea și pomul care trăiesc aici. 
Cu sîngele meu, cu mireasma

și trudele mele
Și clnt, pentru că
Am Învățat să clnt de cînd eram 

de-o șchioapă
Să clnt o țară, să scriu un vers 

pentru o țară,
O țară a mea, ROMANIA,
Și atunci Îmi adun toate cuvintele. 
Cuvintele de aici și cuvintele

de departe 
Dar slnt mult prea puține 

pentru a spune tot ce simt 
Pentru a-mi deschide inima
Să spună tot ce știe și simte.

Și cu toată torța și cuvintele mele, 
Clnt patria, pentru că
Ce poate ii mai irumos, decît să clnt 

patria
Eu, omul de ieri, de azi și de mîine...

Miorița MORAR 
Cenaclul literar — Gherla

Glasul Patriei
Se-aude sirena în zori 
Ne cheamă glasul fierbinte 
Sub steaaul țării tricolor. 
Tineri, să mergem ’nainte !

Drapelul să-l ducem pe culmi 
Ce nu s-au ajuns vreodată, 
O rază să-i punem catarg 
Si vrerea noastră curată.

în inimi purtăm imnul tău. 
Mergem cu fruntea spre soare 
Ușor putem recunoaște
Vn glas : a țării chemare.

Se-aude sirena în zori. 
Ne cheamă glasul iierbinte. 
Steagul țării tricolor,
Tineri, să-1 ducem -nainte !

Teodor CRISTIAN 
muncitor, I. A. Brașov, 
membru al Cenaclului literar 
al revistei „Astra"

Semne
Iubirea de țară se spune cu semne 
Ale trecerii noastre
Dinspre lut spre baladă. 
Iubirea de țară 
O-nalță columne, 
Mărturii că am fost. 
Am iubit,
Am zidit.
Cum singurul semn că au lost
Al tulpinilor
Slnt semințele uitate, părelnic, In lut.

Victor RUSU
Cenaclul literar al Casei de cultura 
din Drobeta Turnu Severin

Stemă
Nu mai sînt bouri
In munții noștri lainici 
dar Stema se-nalță deasupra 
mai lucitoare ca orice astru.

Nu mai sînt bouri 
nici umbrele stejarilor de-atunci 
stinse sînt...

marea umbră a lui Horea arde 
în Obelisc 
la Apulum...

Nu mai sînt bouri 
există însă o Stea 
cu colțuri tricolore 
ce arde și crește-n veșnica zare 
cw flăcări tot mai înalte 
nepieritoare. .

Nu mai sînt marile umbre... 
există o Stemă 
o mare Stemă...

Valeri M. S1VAN
Comuna Sâsciori, |udețul Alba

Cuvînt nespus
■ -- ab iS f

De-aș fi putut să-ți spun acum o, țară 1 
Cu cile brazde pot să merg pe umăr 
De cite ori pe zi trăiesc o vară 
Și flacără de cîte ori mă număr.

Arzlnd ca fructul în propria Doare 
în sîngele îndreptățit la zbor 
De cîte ori simt umerii sub soare 
Urcînd străbunii cînd Ia ei cobor

De-aș fi putut, ca orice fruct, să am 
în fiecare an cîte-o viață
Și toate dacă ți le dăruiam 
Oprindu-le în clar de dimineață

Și dacă într-un cintec le-aș fi pus 
Din ele să te-nirupți Ia răsărit 
Atunci fiind cuvîntul tău nespus 
O, țară, meritam să fiu iubit.

Ne-ndepărtăm de nesfîrșita mare-a 
nopții

Pentru ca ea să poată clar să vadă, 
Și stropul alb al dezmierdării sorții 
Și mersul ne-nceput, ce vrea să șadă.

Ni-i drag să știm că toți iubim iubirea 
Și că-i jurăm de-a pururea credință.
Nu acceptăm în viață rătăcirea 
Și nici un fel de „dulce suferință”.

Ne dăruim total printr-o iubire 
Iubirii sfinte — dragostea de țară — 
Căci nu există-n lume fericire 
Mai pură, luminoasă și mai clară !

Constantin COCA 
profesor — București

tv
PROGRAMUL I

18.00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană.
17,00 Telex. j
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.

Grigore GRIGORE
Cenaclul „Valahia" al tineretului 
revoluționar din județul Dîmbovița

Iubire sfîntă
Atunci cînd fapta-i călăuză
Noi frîngem însăși vrerea sorții. 
Căci necesara patimă n-acuză
Pe cei ce fug, luptînd, din calea morții.

Pîrîul vieții-n cale pietre sfarmă 
Și Ie răstoarnă — vifor — printre noi. 
Dar le-mblînzim, Ie transiormăm în 

armă, 
îndemnul împlinirilor altoi.

Pe drumul nesfîrșit al căutării
Nu ne lăsăm furați de calea vagă 
N-așteaptă viața, nici nevoia țării, 
Ideea-ntîrziată și întreagă...

La marea chemare
Sună pădurea în cornu-i de ramuri, 
Tresaltă mlădițe sub vîntul-arcuș 
Cînd noul se-nalță în tainice valuri, 
Cu zîmbetul muncii spărgînd nori de tuș.

Dispare stihia din verdele luncii, 
Dînd tihnă livezii cu rodul bogat, 
Azi lumea prin muncă își apără pruncii 
în lupta cu valu-n zăgaz sfărîmat.

Uzină sau sondă, tractor și iurnal, 
Din culme de munte, la valul de mare, 
Sînt prunci ai acestui măreț cincinal. 
In luptă cu timpul. Ia marea chemare.

Laurențlu ARGATU 
muncitor — București

Evocare la 1877
Vn vechi hrisov îmi stă în partea stingă 
Și-n față-ntr-un portret, un dorobanț... 
Iar amintirea-ncepe să se strîngă... 
Mi-a mai căzut, un irate, intr-un șanț.

S-aude cum tot latră o sîneață 
Și bubuie, un tun, din răsputeri. 
Azi ne-am trezit cam prea de dimineață 
Maiorul Sonțu-i lingă noi, ca ieri.

Șe vede-n fund reduta cetluită 
Cu metetezi din colți de stîncă dură. 
Maiorul Ene Ungă noi s-agită 
Noi știm ce glnduri îl fură.

Și undeva s-aud, cîntînd, cocoșii 
Lumina zilei vine cu toptanul ;
Parcă i-ar reproșa ceva strămoșii 
Nu-și află loc, deloc, Mărăcineanu.

Și iar s-a dat semnalul de atac 
Și iar asaltul, îndîrjit, începe, 
Stă soarele, pe cer, ca-n bivuac 
Se uită lung și-acuma ne pricepe !

Luptăm pentru independența noastră 
Luptăm robia-n veac să nu mai fie, 
în fund se vede zarea mai albastră 
Și-acolo-i sfînta noastră Românie.

Ștefan TANASE 
țăran, Adîncata-llfov

Laudă pămîntului
Străbună sămînță 
de viață dătătoare, 
te Întorci în pămînt 
să te îndrepți spre soare; 
viscol ți-e dorul, 
roadele lumina, 
sfarmi în spinare 
incertitudinea, 
vina.
Aici am tost și noi semințe 
oameni-zei ai florilor de mac, 
simfonia drumului spre glie, 
solii spre soare, 
trupuri ce răzbat.

Ioana SASU
Cenaclul literar „’77" — Cfuj-Napoca

17.20 „Țara mea, pămînt de glorii".
17,40 Publicitate.
17,45 Mult e dulge...
18,10 Tragerea Pronoexpres.
18.20 Cupa mondială la schi alpin — 

proba feminină de slalom special 
(ambele manșe). Transmisiune de 
la St. Gervais (Franța).

18,50 Forum cetățenesc.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

19.50 1977 — Cronica Întrecerii.
20,00 Reflector.
20,20 Telecinemateca. Ciclul „Mari cine

aști" : Henry Georges Clouzot. 
„Salariul groazei". Premieră TV. în 
distribuție : Yves Montand, Vera 
Clouzot, Folco Lulll, Peter Van 
Eyck, William Tubbs șl Charles 
Vanei.

22,15 Cîntarea României. Festivalul 
creației și hărniciei.

22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Eroi Îndrăgiți de copii : Heidl.
20.25 Bijuterii muzicale. Chipuri ale ro

mantismului — Franz Schubert. 
Prezintă : Edgar Elian.

21,20 Telex.
21.25 Agenda culturală bucureșteană.
21,45 Publicitate.
21.50 Natura și viața.
22,10 Un fapt văzut de aproape...

• CLUJ. Universitatea „Babeș- 
Bolyai" și Filiala din Cluj-Napoca 
a Academiei au organizat, la Bi
blioteca centrală universitară, o 
sesiune științifică consacrată impli- 
nirii a 70 de ani de la răscoala din 
1907. Cadre didactice, universitare 
au prezentat comunicări privind : 
semnificația răscoalei țărănești de 
la 1907 ; răscoala din 1907 și inte
lectualitatea ; problema agrară in 
Transilvania la sfîrșitul secolului 
a_I XIX-lea și începutul secolului 
XX ; problema agrară între cele 
două războaie mondiale ; istorio
grafia marxistă interbelică și răs
coalele țărănești ; precum și co
municarea „înfăptuirea revoluției 
agrare — moment de importanță 
covirșitoare pe calea dezvoltării 
socialiste a României !“. • PRA
HOVA. La Teatrul municipal din 
Ploiești a avut loc un spectacol 
omagial I. L. Caragiale ; a vorbit 
criticul literar Mihai Gafița, după 
care actorii locali au prezentat pie
sa „O noapte furtunoasă". „Săptă- 
mîna Caragiale" s-a încheiat cu vi
zite ale elevilor din județ la Casa 
memorială „I. L. Caragiale" din 
Ploiești, cu spectacole dedicate ma
relui scriitor la casele de cultură 
din Cîmpina, Slănic-Prahova, Mizil, 
Vălenii de Munte, Ploiești, precum 
și la numeroase cămine culturale, 
în cadrul etapei de masă a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", Ia Ploiești s-a organizat con
cursul : „Cea mai bună emisiune a 
stației de amplificare uzinală", la 
care au participat 26 de colective 
redacționale din marile întreprin
deri ale municipiului. Pe locul I 
s-a situat colectivul stației de am
plificare de la Rafinăria Ploiești- 
Sud. • NEAMȚ. La Piatra Neamț 
a avut loc concertul simfonic „In
dependența și momentele ei muzi
cale", realizat cu sprijinul Filar
monicii din Bacău. Tot aici au e- 
voluat, in spectacolul „Cintec pentru 
țară", un mare număr de formații 
artistice din întreprinderile și In
stituțiile municipiului. Cu con
cursul membrilor cenaclului „Cezar 
Petrescu" și al elevilor din liceele 
de specialitate, la Casa de cultură 
din Roman a fost organizată șeză
toarea literară „Poem pentru ța
ră". La Casa de cultură din Tg. 
Neamț, peste 500 de spectatori — 
muncitori, cooperatori, elevi — au 
urmărit evoluția formațiilor artis
tice din localitate care au prezen
tat montajul literar-artistic „Tră
im pe acest pămînt de 2 000 de 
ani". • TIMIȘ. Casa tineretului și 
Casa de. cultură a studenților din 
Timișoara au găzduit faza munici
pală din cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" a forma
țiilor artistice ale elevilor și pio
nierilor din orașul de pe Bega. Au 
participat peste 2 000 de artiști a- 
matori din rețeaua învățămintului 
primar, gimnazial și liceal. La li
ceul „Constantin Diaconovici Loga" 
din Timișoara a avut loc un me
dalion literar „George Coșbuc — 
poetul independenței și neatirnă- 
rii", urmat de o dezbatere consa
crată oglindirii în literatura româ
nă a marelui act istoric al cuce
ririi independenței de stat. • 
VRANCEA. în cadrul manifestări
lor programate de „Luna cărții la 
sate", la bibliotecile comunale și 
librăriile sătești din județ au fost 
organizate expoziții și vitrine de 
carte. In comunele Vulturu, Dum
brăveni, Valeâ Sării și altele ' au 
avut loc fieri literare, montaje de 
versuri sub genericul „Pagini din. 
istoria luptei poporului român pen
tru cucerirea independenței" și 
„1901 — oglindit in literatură". Bi
bliotecile comunale din Vidra și 
Cotești au organizat concursuri cu 
tema „Independența — ideal de 
veacuri al poporului român". • 
CARAȘ-SEVER1N. Orașul mineri
lor, Moldova Nouă, s-a îmbogățit 
cu un nou și modern cinematograf, 
cu o capacitate de 300 de locuri, 
care a fost inaugurat cu filmul 
„Trei zile și trei nopți", la care au 
participat și realizatorii acestuia. 
Cenaclul „Ateneum", al tineretului 
din Reșița, a prezentat, ca invitat 
al tinerilor din Arad, două specta
cole în acest oraș. „Te cint Româ
nie, leagăn al libertății" — este 
tema unei seri de poezie și muzi
că patriotică, realizată in organiza
rea Consiliului municipal Reșița al 
sindicatelor, iar „Tineri ni-s alții, 
tînăr ni-e cintul", este tema unei 
alte seri cultural-distractive pen
tru tinerii siderurgiști și construc
tori de mașini. • BACĂU. La He- 
leglu, Hemeiuși și Luizi Călugăra 
a avut Ioc faza intercooperatistă a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", in cadrul căreia peste 
2 000 de artiști amatori reprezen- 
tînd 12 comune din județ s-au în
trecut în cintec și joc. Și cu acest 
prilej, membrii cercurilor de crea
ție populară au organizat expoziții 
de cusături, împletituri, sculptură 
etc. „Popor de viteji" s-a intitulat 
montajul literar-muzical prezentat 
la clubul petroliștilor din Moinești; 
la clubul textiliștilor din Buhuși a 
avut loc simpozionul „Acțiuni de 
solidarizare a clasei muncitoare cu 
răscoala țăranilor din 1907“. • AR
GEȘ. Circa 1 000 de artiști amatori 
din 20 de localități rurale, între 
care Rociu, Teiu. Suseni și Ștefan 
cel Mare, s-au întrecut — în etapa 
comunală a Festivalului național 
„Cîntarea României" — la teatru, 
cor, dansuri populare, muzică popu
lară și ușoară etc. La Casa de cul
tură din Cîmpulung s-a organizat 
simpozionul „Contribuția artiștilor 
plastici musceleni la glorificarea 
jertfelor aduse de ostașii din a- 
oeastă zonă In războiul din 1877“.

Corespondenții „Scinteii"

în laboratorul de chimie organicâ al Liceului industrial de chimie din 
București

LA BOTOȘANI

Premiere eminesciene

ROMANIA-FILM prezintă pe Vladimir Găitan, George Mihăiță și Sergiu Nicolaescu in 

„ACCIDENT" o producție a Casei de filme cinci

(Urmare din pag. I)

Scenariul: Dumitru Carabăț, după o idee de Sergiu Nicolaescu. Regia: Sergiu Nicolaescu. Imaginea: 
Alexandru David. Muzica : Radu Goldiș. Coloana sonoră : A. Salamanian, Andrei Papp. Decoruri : arh. Mara 
Cuculaș. arh. Gheorghe Bălășoiu. Costume : Tatiana Apahidcanu. Montajul : Margareta Anescu.

Cu : Ileana Popovici, Dan Ivănesei, Ștefan Mihăi lescu-Brăila, Amza Pellea, Colea Răutu, Ernest Maftei, 
Emil Hossu, Cezara Dafinescu și Elena Dacian.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

loare după trecerea unul secol și 
două decenii : „Orice cetățean iși va 
iubi patria numai atunci cînd va ști 
că așezămintele patriei sale sint cele 
mai sigure chezășuiri pentru cea mai 
mare imbunătătire a sa materială și 
morală". Și care, așezăminte, genera
toare de „patriotism înfocat, de care 
să fie însuflețiți toți cetățenii de 
obște, fără deosebire", nu puteau fi 
o realitate „decît în republicele ade
vărate, așezate pe principii populare, 
pentru că numai aici orice cetățean se 
află in cea mai de aproape relație 
cu patria sa“.

Cit de frumoase și cit de adevărate 
gînduri și sentimente scrise cu 120 
de ani în urmă, și care ar putea fi 
scrise acum fără ghilimele, pentru 
vremurile de acum, închinate patriei 
noastre socialiste, în care toate avu
țiile de la suprafața solului și cele 
ascunse sub scoarța pămîntului sînt 
ale țării, ale locuitorilor ei. tn care 
tot ce se realizează de preț, de la ate
lierele școlare la complexele uzine, 
de la simplele sondaje la marile fo
raje. de la grădinițe la universități, 
de la iazuri la impresionantele hi

drocentrale sint ale poporului și ale 
tării, spre slujirea țării și bunăstarea 
poporului. De aceea, toți proprietarii, 
care sint in același timp și beneficia
rii roadelor lor, se cuvine in chip im 
perios să le prețuiască și să le 1’ 
bească. să Ie pună in valoare și să 
înmulțească, să le apere și să le* 
crotească. Este una din formele

colaj in care se inter
ferează fragmente din 
poezia filozofică, ero
tică, satirică, fragmen
te din articole, pam
flete, documente din 
viața poetului. Intr-o 
variată gamă de ge
nuri și mijloace inter
pretative, dialogate 
sau monologate, în 
mișcare sau în con
templație, ele se în
cheagă într-un tablou 
plin de dramatism, de 
o nuanțată gradație.

Recitalul intitulat 
„Actorii țării recită 
din Emlnescu" a reu
nit pe scenă poeți 
(care au participat și 
la o șezătoare literară 
la Ipotești) și actori, 
simbolizind 
a omagierii 
cheierea manifestări
lor sărbătorești. Poeții 
prezenți in număr 
mare la Botoșani au 
recitat din poeziile lor, 
iar artiștii emeriți Ma
rietta Sadova, Gheor- 
ghe Leahu, Dan Nas- 
ta, Maria Cupcea, ca 
și actorii Costache 
Sava, Constantul Co- 
drescu și Cazimir Tă- 
nase au recitat cu pa
tos patriotic vibrant, 
cu o măiestrită stăpi- 
nire a versificației e- 
minesciene, unii din
tre ei într-o concepție 
modernă, poezii din 
diverse genuri ale 
creației marelui poet.

Un loc Important l-a 
ocupat în cadrul aces
tei sărbători colocviul- 
dezbatere cu tema „E- 
minescu — geniu mul
tilateral", reunind per
sonalități de seamă 
din domeniul exegezei 
eminesciene și al cer
cetării teatrului. Con
dus cu competență de 
prof. dr. Ion Toboșaru, 
‘la prilejuit 

prezentarea unor co
municări de aleasă ți
nută științifică, îmbo
gățind cercetările din 
acest domeniu cu noi 
contribuții.

porului. și prin dă
ruirea actorilor boto- 
șăneni (Viorel Baltag, 
Gh. Haucă, Doru Bu- 
zea, Ion Plăeșanu, 
Teodor Brădescu, Sil
via Brădescu. Elena 
Ligi, Silvia Panțîru, 
Boris Perevoznic, Jean 
May dick etc.), specta
colul devine un vibrant 
omagiu adus „poetu- 
lui-profet“, „poetului- 
tribun". Ca și în abor
dările anterioare, și in 
aceasta s-a izbutit va
lorificarea versului e- 
minescian și, în con
cordanță, o plastică 
scenică, un „limbaj al 
gestului" expresiv, un 
ritm, o mișcare cu im
plicații de ritual, con
ferind spectacolului. 
noblețe. Regia 
torii adîncesc 
filozofic, ca și 
terea politică, 
trecut-prezent-viitor se 
păstrează mereu in a- 
tenție. Unitatea stilis
tică este dobîndită și 
prin fericita integrare 
a scenografiei, a plas
ticii in general, a cos
tumelor și îndeosebi 
prin sugestia monu
mentului de la Moisei 
din final, imagine im" 
presionantă.

Emoționantă a fost 
comunicarea (sau, m»i 
precis, comuniunea) cu 
publicul, potențată 
prin apariția corului 
format 
levi ai 
gogic 
condus 
Cojocaru, unu) dintre 
pasionați! anlxiatori ai 
spectacolelor emines
ciene.

Recitalul actorilor 
Varga Vilnos și To- 
rek Kiss! ddiko de la 
Teatrul d Stat din 
Oradea-S<cția maghia
ră a constituit, prin . colocviul 
prezentata pentru 
prima <ară a versuri
lor șninesciene în 
limba maghiară, o con
tribui® de autentică 
originalitate și sensi
bility. Recitalul cu- 
prin<e 
lecțe.

Cea de-a V-a ediție 
a „Zilelor Eminescu" 
de la Botoșani s-a 
desfășurat anul acesta 
sub semnul aniversă
rii a 127 . 
nașterea i 
cadrul 
național 
României".
și animatori : Comite
tul de cultură și edu
cație socialistă al jude
țului Botoșani, 
ciația 
artă 
teatrale și muzicale — 
A.T.M., Teatrul „Mihai 
Eminescu" din Boto
șani și Uniunea scrii
torilor. Colective ale 
teatrelor din Birlad, 
Oradea, actori repre
zentativi din București 
și de la diferite teatre 
din țară, specialiști 
consacrați in exegeza 
eminesciană, critici, 
poeți i 
orașul 
mantia 
zăpezii 
china
Poetului creația și ro
dul cercetării lor.

Dramaturgia emi
nesciană a fost repre
zentată prin spectaco
lul Teatrului „V.I. Po
pa" din Birlad cu piesa 
„Mira", 
se din 
ficat de 
„Emmi" 
O nouă 
dăugat 
anterioare prin 
miera poemului dra
matic „Mureșanu". 
Spectacolul constituie 
o sinteză a celor trei 
variante ale tabloului 
dramatic, aducînd pe 
scenă o imagine sim
bolică a „Cintărețului 
revoluției" jiașSptisțe, 
cum îl considera E- 
minescu pe Andrei 

A Mureșanu, autorul 
„Răsunetului" — „Deș- 
teaptă-te, Române !“.

în viziunea regizoru
lui Ion Olteanu, artist 
emerit, cu aportul 
creator plin de o 
viguroasă originalita
te al sculptorului Vida 
Gheza, artist al po

ani de la 
poetului, in 
Festivalului 

„Cîntarea 
Inițiatori

Aso- 
oamenilor de 

din instituțiile

în 
în

și ac- 
planul 

dezba- 
Relația

o sinteză 
la în-

^7

s-au adunat 
inveșmîntat 

. imaculată 
spre a-și 

cu venerație
în-

ca și cu pie- 
ciclul valori- 
teatrul-gazdă, 
și „Histrion", 
verigă s-a a- 
valorificărilor 

pre-
din eleve șl e- 
Liceulni peda- 
din Bdoșani, 
de piof. Gh,

o inspirată se- 
un inteligent

Ioana 
MARGINEANU

OASPEȚI: „Madrigalul11
GAZDE: Tineretul platformei

Recent, repute* 
formație „Madrig*" 
a Conservator’UÎ 
„CIprian Porumes* 
cu", condusă de “>i- 
țiatorul ei, artist! e- 
merit Marin Cosian* 
tin, a evoluat ’ Iate 
tineretului cai iu- 
crează pe latfor- 
ma industria', 
litari" < 
lă. în 
tivalului 
„Cîntarea

Programu 0 adevă
rată lecție/ie de is
toria muz4', a fost 
înfățișat i ° succin
tă și revatoare pre
zentare a marilor 
epoci ,rale. Subli
niind admite tendin
țe și c,ente atit în 
ambia;3 universală, 
cit șj.n cea româ- 
neasc a Itenului 
de ’ madrigale 
parțind perioadei
jțer^terii, la cînte- 
cei( de inspirație
podară Trecui dea- 
luIa Băiuț de C. Ar- 
vte, Buciume și 
fierași de M. Mol- 

de 
T.

__ „Mi- 
din Capita- 
cad'î „Fes- 

național 
t româniei".

a-

(van, 
fste 
arda, 

>atriotice

La 
drum
sau

casa 
de 
corurile 

Partidul,

Ceaușescu, România, 
Țară dragă, țara mea, 
Partidul, călăuza noas
tră, lucrări semnate 
de dirijorul formației, 
și Mindră țară, 
mulți ani de V. 
nose — lucrările

La 
Do- 
au 

fost redate cu dărui
rea și generozitatea 
proprie artiștilor a- 
devărați.

Prezentarea între
gului program a a- 
parținut deopotrivă 
muzicologului Gheor- 
ghe Firea și dirijoru
lui Marin Constan
tin, care au angrenat 
întreaga sală intr-un 
continuu, agreabil și 
instructiv dialog. Emo
ționant a fost și mo
mentul final, 
care artiști și 
au interpretat 
cuta melodie _ __
D. G. Kiriac Pe căra
re sub un brad, re
înviind astfel memo
rabilele întîlniri de o- 
dinioară cu publicul ale 
marelui cîntăreț Geor
ge Folescu în fruntea 
cunoscutei asociații co
rale „Carmen".

întîmpinat cu deo
sebită căldură și sim
patie, aplaudat frene-

lumina, dezmățul cu cinstea, sărăcia 
cu îndestulare, disprețul față de om 
cu grija pentru om Te prinde, de 
aceea, mirarea și te cuprinde întris
tarea față de nepăsarea unora și le
nevia altora, față de tendințele de 
parvenitism și față de impostori. Sint 
puțini aceștia, tot mai puțini, față 
de totalitatea celor bunii și vrednici.

PATKOTISMUL
perioare de patriotism adevxt ? ,CV" 
rat, real și concret. Intr-S0^iet?î.® 
întemeiată pe echitate, r Principii 
de etică superioară. prrm, ® °a 
partidul nostru $1 statie . „ ’,n 
„cod" al eticii și echit? sPciaJiste. 
Tntr-o societate care p luptele și 
jertfele numeroaselor r,e.raY' a. c®- 
lor mai buni din gene'ille “Înainte, 
a înlocuit exploatarea* niunca cin
stită, nedreptatea ci(repta^ea' ur.a 
dintre oameni cu înțlr,ea “'pire ei, 
incultura cu cultur mtunericul cu

Să-i eliminăm cu desăvirșire, așa 
cum se elimină corpii străini dintr-un 
organism pentru ca acesta să fie pe 
deplin sănătos și viguros, pentru con
tinua sa dezvoltare și înflorire. Edu
cația in cultul muncii și al cinstei se 
cuvin mai mult și mai concret im
plantate in conștiința oamenilor, cu 
grijă și perseverentă aplicate, celor 
de vîrstă fragedă și celor de virsta 
maturității, de familie, de școală, în- 
cepînd cu șoimii patriei și cu purtă
torii cravatelor cu tricolor, continuind

in 
public 
cunos- 
a lui

tic, coirul „Madrigal" 
a dăruit o seară de 
neuitat tinerilor mun
citori din zona in
dustrială „Militari". 
„Ne-am propus — 
menționa Marin Con
stantin în încheierea 
spectacolului — să 
înscriem multe ase
menea manifestări pe 
agenda prestigiosului 
Festival „Cîntarea 
României", paralel cu 
munca asiduă pe care 
o desfășurăm 
realizarea 
de discuri i 
„Documente 
turii muzicale 
Muntenia, Moldova șl 
Transilvania în secole
le XIV—țXIX", dedicate 
aceleiași manifestări. 
De asemenea, în tur
neele de peste hotare 
vom prezenta cit 
multe partituri __
tezaurului muzicii co
rale românești __
trecut și contempora
ne, aducindu-ne și in 
acest fel modestul 
nostru prinos de cin- 
țare a României noas- 
--- dragi în lume".

i pentru 
serialului 
intitulat : 
ale cul- 

in

mai 
ale

din

tre

Constantin 
RASVAN

cu organizațiile tineretului comunist 
și cu cele obștești, sub îndrumarea 
pricepută și neabătută a partidului 
nostru, a secretarului său general.

Este posibil și nu este greu, deoa
rece avem la îndemînă și dorința, și 
voința, și puterile, și posibilitățile. U- 
zine și mașini moderne avem ; ogoa
rele roditoare nu ne lipsesc ; bogă
țiile subsolului se oferă pentru valo
rificare, școlile de toate gradele și 
structurile sînt o realitate și dascălii 
sint vrednici, gindirea iscoditoare și 
judecata creatoare au fost și sînt do
vedite cu prisosință de poporul ro
man, prin numeroasele invenții, prin 
multele realizări, materiale și cultu
rale, cunoscute și recunoscute de cei 
îndreptățiți să le prețuiască. Busola 
sigură, călăuza drumului spre viitor, 
și-a dovedit calitățile superioare în 
planurile de dezvoltare, economice și 
culturale, anuale și cincinale, realiza
te și întrecute cu fiecare trimestru, 
cu fiecare an. împlinirea lor cu voin
ță tare și conștiință neabătută de fie
care cetățean al României socialiste, 
mic și mare, la locul și în domeniul 
său. cu vrednicia și priceperea sa 
înseamnă adevăratul patriotism, mă
sura tuturor acțiunilor noastre.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
în alocuțiunea rostită în cadrul 

solemnității de prezentare a scriso
rilor de acreditare, AMBASADO
RUL REGINALD LOUIS SECONDE 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea Ma
iestății Sale Regina Elisabeta a II-a 
a Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, urări de bunăstare 
și prosperitate pentru țara noastră. 
„Sînt fericit să vin la București — 
a spus ambasadorul britanic — pen
tru a contribui la dezvoltarea și pro
movarea continuă a relațiilor bune 
și prietenești care există între Re
publica Socialistă România și Rega
tul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord. Aceste relații au cunoscut 
un progres substanțial îndeosebi în 
ultimele 18 luni. Incepînd din sep
tembrie 1975, ele sînt ferm bazate 
pe Declarația comună, semnată la 
București de Excelența Voastră și 
primul ministru britanic, Harold 
wilson. Aceste relații se inspiră, în 
continuare, din prevederile Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, semnat Ia 
Helsinki cu puțin timp înainte de 
vizita primului ministru. Avem deci 
motive întemeiate de încredere in 
viitor".

în continuare, ambasadorul Regi
nald Louis Seconde s-a referit la 
intensificarea contactelor româno- 
britanice din ultimii ani în diferite 
domenii, atît la nivel guvernamen
tal, cit și la alte niveluri, exprimîn- 
du-și speranța că relațiile de coope
rare economică și comercială dintre 

Tarea Britanie și România se vor 
?zvolta și mai mult. „Perspectivele 

o.nt foarte încurajatoare, a spus vor
bitorul, deși mai avem multe de fă
cut pentru atingerea obiectivului 
stabilit de Excelența Voastră și Ha
rold Wilson în 1975, privind nivelul 
schimburilor noastre comerciale ce 
urmează să fie realizat în 1980. In 
acest context trebuie să menționez 
că, venind de la Londra, am fost 
foarte impresionat de interesul viu 
manifestat acolo de către importante 
întreprinderi britanice de comerț 
pentru dezvoltarea relațiilor comer
ciale cu România. Cooperarea noas
tră în domenii cum ar fi aviația, 
tehnologia nucleară, construcțiile de 
mașini — ca să menționez numai 
cîteva domenii — demonstrează con
vingător marile posibilități existente".

Abordînd problema colaborării din
tre Marea Britanie și România în 
diferite organisme internaționale, 
ambasadorul a spus : „Guvernul Ma
iestății Sale recunoaște și apreciază 
principiile suveranității naționale, 
integrității teritoriale și neamestecu
lui în treburile interne ale altor țări 
care guvernează politica externă a 
Republicii Socialiste România. Sîn- 
tem de părere că realizarea unui 
spirit de încredere și respect reci
proc, în special între vechile națiuni 
suverane din Europa, este, fără în
doială, unul din cele mai sigure fun
damente pentru stabilirea condițiilor 
unei păci durabile. Sperăm în conti
nuare că progresul, chiar dacă este 
lent, poate fi realizat prin respecta
rea deplină de către toate țările a 
celor zece principii înscrise în Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și punerea 
lor în aplicare, conform liniilor tra
sate de această conferință. Am
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FOTBAL:

Astă-seară, meciul 
România — Franța

Pe stadionul central din Bordeaux 
se va juca astăzi, in nocturnă, me
ciul amical dintre echipele Româ
niei și Franței.

După antrenamentul efectuat Ia 
Jarnac (30 km de Bordeaux), an
trenorul selecționatei române. Ștefan 
Covaci, a anunțat că va începe me- 

'■ 1 cu următoarea formație : Iorda- 
— Cheran, Grigore, Sătmărea- 

II, Vigu — Dumitru. Mulțescu, 
xofu (Bălăci) — Troi, Dudu Geor

gescu și Zamfir.
Partida va începe la ora 21.30 (ora 

României).
Succese ale șahistelor 

românce
Turneul Internațional feminin de 

șah de la Belgrad s-a încheiat cu 
victoria maestrelor Margareta Mure- 
șan (România) și Maria Petrovîci 
(Iugoslavia), clasate pe primul loc. 
la egalitate, cu cite 8,5 puncte din 
12 posibile. Pe locurile următoare 
s-au situat Liliana Dekici (Iugosla
via) și Eva Karakas (Ungaria) — 
cîte 7,5 puncte etc.

★
în runda b IX-a a competiției In

ternaționale de șah pentru junioare 
„Cupa Europei", care se desfășoară 
la Novi, Sad, jucătoarea româncă 
Mariha Pogorevici a învins-o pe șa- 
hista iugoslavă Ranc.

Viorica Iile (România), care în 
runda a IX-a a întrerupt partida cu 
Cejici, continuă să conducă in cla
sament cu 6 puncte (1). fiind urmată 
de Sikora (Polonia), Kas (Ungaria), 
Savova (Bulgaria) și Zaharovska 
(Cehoslovacia) — cîte 6 puncte etc. 

apreciat mult cooperarea noas
tră cu România la negocierile care 
au dus la semnarea Actului final și 
sperăm să continuăm această coope
rare, astfel ca procesul inițiat de 
acest document să-și urmeze cursul".

în încheierea alocuțiunii sale, am
basadorul britanic a spus : „Multe 
dintre frămîntările politice de astăzi 
din lume sînt generate de gravele și 
numeroasele dificultăți economice. în 
ciuda acestora, dumneavoastră ați 
menținut în România un ritm al 
creșterii economice care este invi
diat de multe țări. în Anglia, noi 
avem propriile noastre dificultăți e- 
conomice, dar le depășim cu energie 
și succes și sîntem în situația de a 
privi viitorul cu încredere. Această 
dezvoltare economică sporită, la care 
aspiră ambele țări, deschide nu nu
mai perspectiva creșterii prosperității 
materiale pentru popoarele noastre, 
ci, totodată, ne va ajuta să partici
păm mai activ la edificarea unei 
lumi mai drepte".

Reginald Louis Seconde și-a ex
primat apoi hotărîrea de a depune 
eforturi susținute pentru extinderea 
relațiilor cordiale care există între 
cele două țări.

A luat apoi cuvîntul TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru urările transmi
se poporului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul său. Maiestății Sale Regina Eli
sabeta a II-a urări de progres și pros
peritate pentru poporul britanic 
prieten.

„Remarcăm cu satisfacție că ra
porturile româno-britanice au cu
noscut în ultimul timp un curs as
cendent, a spus în continuare pre
ședintele României. Convorbirile pe 
care le-am avut cu primul ministru 
britanic, documentele și ' înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei sale în 
România și, mai ales. Declarația co
mună, semnată în septembrie 1975, 
au așezat relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Marea Brita
nie pe o temelie solidă, consa- 
crind dorința și angajamentul 
țărilor noastre de a pune la baza ra
porturilor dintre ele principiile de
plinei egalități în drepturi, respectă
rii independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Ele 
au evidențiat, totodată, dorința și 
hotărîrea ambelor țări de a dezvolta 
și diversifica în continuare raportu
rile bilaterale, pornind de la convin
gerea că un asemenea curs răspunde 
atît intereselor popoarelor noastre, 
cit și cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni. în acest context, doresc să 
relev că intensificarea contactelor 
bilaterale pe plan guvernamental, 
parlamentar, al partidelor politice, al 
organizațiilor sindicale, de tineret și 
obștești a contribuit, de asemenea, 
la mai buna cunoaștere și înțelegere 
între cele două țări și popoare, la 
amplificarea raporturilor bilaterale".

„Ne bucură faptul — a spus apoi' 
președintele Nicolae Ceaușescu — că 
schimburile comerciale, cooperarea 
industrială, științifică și tehnologică 
dintre cele două țări înregistrează un 
progres continuu. Există posibilități 
favorabile pentru intensificarea con
lucrării româno-britanice reciproc 
avantajoase, în domenii de mare im
portanță pentru economiile naționale

In 17 întreprinderi băcăuane: 
gimnastică la locul 

de muncă
Gimnastica efectuată în pauza de 

lucru tinde să devină o regulă pen
tru mulți dintre angajații unor în
treprinderi industriale ale județului 
Bacău. Astăzi, în 17 unități — între
prinderea de mașini-unelte, între
prinderea de postav „Proletarul", 
întreprinderea de pielărie și încălță
minte „Partizanul", întreprinderea 
de postav „Buhuși" etc. — participă la 
gimnastică cîteva mii de muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Pentru a veni 
în ajutorul acestora, consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cti consiliul județean 
al sindicatelor au tipărit broșuri cu 
exerciții specifice diverselor profe
sii, au pregătit instructori care să 
conducă reprizele de gimnastică, iar 
în municipiile Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Bacău au fost organizate 
schimburi de experiență pe această 
temă. în perioada următoare, gim
nastica la locul de muncă va fi in
trodusă în alte unități industriale din 
județ : combinatul de celuloză și 
hîrtie „Letea". Combinatul de prelu
crare a lemnului Bacău, Fabrica de 
confecții din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, unitățile de indus
trie locală din Comănești și Tg. Ocna 
(Gh. Baltă).

Pe Semenic — schi 
La Reșița — notație

Pe pantele Semeniculul au avut loc 
întreceri dotate cu „Cupa Indepen
denței" la săniuțe, schi-fond și sla

ale celor două țări, cum ar fi con
strucțiile de mașini, chimia, metalur
gia, aeronautica, tehnologia nucleară, 
precum și cooperarea pe terțe piețe. 
Apreciem că prin folosirea în mai 
mare măsură a acestor posibilități 
vom crea condiții pentru realizarea 
obiectivelor importante pe care ță
rile noastre le-au stabilit de comun 
acord.

Constatăm, de asemenea, cu satis
facție extinderea colaborării româno- 
britanice în domeniul schimburilor 
culturale, artelor, învățămîntului, tu
rismului și în alte domenii".

Referindu-se la unele aspecte ale 
politicii externe a țării noastre, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a spus : 
„România acordă o mare importanță 
înfăptuirii securității și colaborării 
pe continentul nostru, militează activ 
pentru transpunerea în viată a pre
vederilor înscrise în documentele de 
la Helsinki — care constituie un tot 
unitar. Pornind de la importanta 
deosebită a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa și ținînd seama de faptul 
că pînă acum s-a făcut puțin 
pentru realizarea angajamentelor 
adoptate în cadrul ei. apreciem 
că este necesar ca toate statele să-și 
intensifice eforturile în această di
recție, pentru pregătirea reuniunii 
de la Belgrad, care trebuie să ducă 
la elaborarea unor măsuri concrete 
în scopul întăririi colaborării și secu
rității europene. în acest context, 
considerăm că se impune să se 
treacă la dezvoltarea unei largi și 
neîngrădite colaborări și cooperări
— economice, tehnico-șțiințifice, cul
turale și în alte domenii umanitare
— între toate statele europene și, în
deosebi, să se pășească la adoptarea 
unor măsuri concrete de dezanga
jare militară, fără de care nu poate 
fi concepută întărirea încrederii pe 
continentul nostru".

„Considerăm — a spus președin
tele Nicolae Ceaușescu — că este 
necesară o democratizare reală a 
vieții internaționale, încît proble
mele care preocupă omenirea — dez
armarea, și îndeosebi dezarmarea 
nucleară, stingerea conflictelor și 
stărilor de încordare care mai există 
în lume, lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice — 
să fie soluționate prin participarea 
activă și egală a tuturor statelor, in
diferent de mărimea și orinduirea 
lor socială. în acest context, apre
ciem că trebuie să crească rolul 
O.N.U. și al altor organisme inter
naționale, care trebuie să ofere ca
drul corespunzător pentru dezbaterea 
și soluționarea marilor probleme in
ternaționale cu participarea tuturor 
statelor".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului bri
tanic succes deplin in îndeplinirea 
misiunii sale și l-a asigurat de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, 
guvernului și al său personal. j ,,

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 

' Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Regi
nald Louis Seconde.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Activități sportive de masa
lom, pentru sportivii din județul 
Caraș-Severin. Numeroșii partici
pant!, de la întreprinderile și unită
țile școlare din Reșița și din alte lo
calități ale județului, au beneficiat 
de o zăpadă deosebit de bună și de 
timp favorabil. în momentul de fată 
se fac intense pregătiri pentru ca 
Semenicul să găzduiască, la sfirșitul 
acestei săptămîni, alte două compe
tiții cu caracter de masă : „Cupa 
speranțelor" și „Cupa siderurgistului" 
în cadrul disciplinelor sportului alb.

La bazinul din Reșița, timpul e, fi
rește, propice natației : s-a desfășu
rat „Cupa siderurgistului", cu par
ticiparea a 170 de înotători. în fapt 
copii selecționați pentru activitatea 
de performanță din cei peste 1000 
de absolvenți ai cursului de inițiere 
care a avut loc în vara anului tre
cut. (Nicolae Cătană).

Schiorii din Miercurea-Ciuc 
au cîștigat „Cupa Mogoșa"

Cea de-a XXII-a ediție a „Cupei 
Mogoșa" la schi, organizată de

ÎN CÎTEVA
• în prima zi a turneului interna

țional feminin de handbal care se 
desfășoară în localitatea cehoslovacă 
Cheb: România — Iugoslavia 17—17 
(7—8); U.R.S.S. — Polonia 22—21 
(11—11) ; R.D. Germană — Cehoslo
vacia (B) 18—14 (9—6).

• în primul tur al probei de du
blu din cadrul turneului internațional 
feminin de tenis care a început la 
Seattle (Washington), cuplul Virginia 
Ruzici (România) — Mima Jausovec

Vizita delegației Consiliului Național 
Palestinean și a Consiliului Central 

al O.E.P.
U.R. S. S.

Delegația Consiliului Național Pa
lestinean (C.N.P.) și a Consiliului 
Central al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), condusă de 
Khaled Al-Fahoum, președintele 
C.N.P., care face o vizită în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale, a avut marți, la Consi
liul Național al Frontului Unității

Dineu oferit de ambasadorul Siriei 
la București

Ambasadorul Siriei la București, 
Walid Al-Moualem, a oferit marți 
seara un dineu în onoarea delegației 
Consiliului Național Palestinean 
(C.N.P.) și Consiliul Central al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), condusă de Khaled 
Al-Fahoum, președintele C.N.P., care 
ne vizitează țara la invitația Marii 
Adunări Naționale.

Au luat parte Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Radu Vodnea, președintele

Cursuri pregătitoare în vederea 
concursului de admitere în facultăți

între 6 februarie și 15 mai, Insti
tutul de petrol și gaze din Ploiești 
organizează în fiecare duminică 
cursuri pregătitoare în vederea con
cursului de admitere din acest an. 
Cursurile și consultațiile vor avea 
loc, pentru toate facultățile, în sălile 
institutului, de la Palatul culturii, 
între orele 8—14, la disciplinele pre
văzute ca probă la concurs.

Cei interesați pot participa la 
cursuri pe baza adeverinței elibera
te de școala ai cărei elevi sînt, de 
întreprinderea sau instituția unde lu
crează, în cazul în care sînt înca
drați în rimpul muncii.

★
Pentru a veni în sprijinul candi- 

daților la concursul de admitere în 
facultățile de istorie, drept și filozo
fie, ediția 1977, Universitatea din 
București organizează și anul acesta 
cicluri de cursuri pregătitoare. 
Astfel, in fiecare duminică, incepînd 
cu data de 20 februarie, între orele

La 6 februarie - tragerea excepțională 
Pronoexpres

A doua tragere excepțională 
Pronoexpres din acest an va fi 
organizată duminică, 6 februarie 
1977. Și la această tragere se 
oferă participanților o bogată 
listă de cîștiguri. Astfel, se a- 
cordă ca premiu autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda S 100", 
excursii în U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Italia, Turcia, precum și 
în „Turul României" cu autoca
rul. Pentru atribuirea tuturor 
acestor cîștiguri se vor efectua, 
8 extrageri in 2 faze '.prima de 
4 extrageri, fiecare de cite 6 
numere din 45 (efectuate sepa
rat, și nu în continuare) și a 
doua tot de 4 extrageri, fiecare 
de cite 5 numere din 45 (efec
tuate separat, și nu în conti-

C.J.E.F.S. Maramureș, a atras pe 
pîrtie schiori de la 17 cluburi și aso
ciații sportive diri) țară. La capătul 
celor trei zile de întreceri, pe pri
mele locuri s-au clasat următorii : 
slalom special senioare — G. Băn- 
cilă (Dinamo Brașov) ; seniori — 
V. Brenici (A.S.A. Brașov) ; junioare
— M. Bozs (Ș.S. Miercurea-Ciuc) ; 
juniori — C. Adorjan (Ș.S. Miercu
rea-Ciuc) ; slalom uriaș senioare
— G. Băncilă ; seniori — G. Vulpe 
(Telefericul Brașov) ; junioare — 
E. Szabo (Ș.S. Sf. Gheorghe).

în clasamentul general pe echipe, 
locul întîi l-a cucerit Școala spor
tivă Miercurea-Ciuc cu 42 p., ur
mată pe locurile II și III de C.S.M. 
Baia Mare și A.S.A. Brașov cu cîte 
21 p. Pe locurile «următoare s-au 
clasat, în ordine, C.S.U. Oradea, 
Steagul roșu Brașov, Dinamo Brașov, 
Telefericul Brașov, Școala sportivă 
Sf. Gheorghe, Școala sportivă Vatra 
Dornei, „U“ Cluj-Napoca, Sănătatea 
Tg. Mureș și Școala sportivă Cluj- 
Napoca. (Gheorghe Susa).

RÎNDURI
(Iugoslavia) a învins in două seturi, 
cu 7—6, 7—5, perechea Regina Mar- 
sikova (Cehoslovacia) — Marcie 
Louie (S.U.A.).

• Cel de-al VI-lea turneu inter
național de șah de la Orense (Spa
nia) a fost cîștigat de maestrul Ores- 
te Rodriguez (Peru) care a totalizat 
8 puncte din 11 posibile, fiind urmat 
in clasament de Browne (S.U.A.) — 
7,5 puncte. Florin Gheorghiu (Româ
nia) și Keene (Anglia) — 7 puncte, 
Pomar (Spania) — 6 puncte etc.

Socialiste, o întrevedere cu tovară
șul Mihai Dalea.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte Ion 
Cumpănașu, secretar al Comisiei 
constituționale și juridice a Marii 
Adunări Naționale.

A fost prezent Imad Abdin, re
prezentantul permanent al O.E.P. la 
București.

Comisiei pentru învățămint, știință 
și cultură a M.A.N., Ion Cumpăna
șu și Iuliu Fejes, secretari de comi
sii permanente ale M.A.N., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

A participat Ijnad Abdin, repre
zentantul permanent ai O.E.P. la 
București.

Au fost de asemenea preZenți șefii 
misiunilor diplomatice ai țărilor 
arabe acreditați la București.

(Agerpres)

8—14, vor avea loc cursuri la disci
plinele istoria României, istorie uni
versală, filozofie, socialism științific, 
economie politică și psihologie.

Pot participa elevii ultimului an 
de liceu, precum și absolvenți ai 
seriilor mai vechi, care vor prezenta 
recomandarea școlii unde învață, a 
întreprinderii sau instituției în care 
sînt încadrați.

înscrierile se fac pînă la 10 fe
bruarie la secretariatele facultăților 
respective.

(Agerpres)

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 IANUARIE

Categoria I (12 rezultate) : 14 va
riante 10 la sută a 8 848 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) : 24,60 
variante a 6 043 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) : 242,10
variante a 921 lei.

nuare). în total vor fi extrase 
44 de numere cîștigătoare. La 
această tragere excepțională se 
atribuie premii și variantelor cu 
numai 3 numere cîștigătoare la 
fiecare dintre cele 8 extrageri 
de la cele 2 faze.

Cîștigătorii își pot alege ex
cursia preferată primind în nu- 

. mecar., diferența dintre costul 
i acesteia ,șț valoarea integrală a 

premiului. Cei ce doresc să par- 
„tjdpe la, țeastă tragere excep
țională pot procura bilete de 6 
și 15 lei varianta simplă. Va
riantele de 15 lei participă la 
toate extragerile. Agențiile Loto- 
Pronosport oferă participanților 
prospecte ale tragerii, care con
țin și alte amănunte.

AUTOMOBILISM

Prima competiție 
a anului: 

„Raliul zăpezii4*
• IN LUNA MAI, „RALIUL 

INDEPENDENTEI”
La începutul lunii viitoare va avea 

loc prima competiție automobilistică 
din cele aproape 30 prevăzute în 1977. 
Este vorba de „Raliul zăpezii" (5—6 
martie), în organizarea tradițională a 
comisiei locale de specialitate din Bra
șov. Se contează pe participarea ma
rii majorități a automobiliștilor 
fruntași, precum și a unora dintre 
tinerii sportivi remarcați în sezonul 
trecut. Imediat următoarele întreceri 
oficiale vor fi : în aprilie — un con
curs auto de viteză în circuit (9—10, 
la Timișoara), un altul de viteză în 
coastă (23—24, la Păltiniș), precum și 
un concurs de viteză la karting (16— 
17. la Slobozia).

„Raliul Dunării". Maestrul spor
tului Petre Vezeanu, -campion al 
României și membru în comisia de 
organizare a ediției pe 1977 a „Ra
liului Dunării", a făcut acum cîteva 
zile o primă recunoaștere a traseului 
tradiționalei competiții internaționale, 
care, ca și anul trecut, va fi organi
zată de Federația română de auto
mobilism și karting. „Raliul Dună
rii" va măsura aproximativ 1 800 km 
și se va disputa la sfirșitul lunii 
iulie.

O premieră automobilistică : „Ra
liul Independenței" — la 7—8 mal, 
cu plecarea din București. Competi
ție sportivă de masă, acest raliu este 
organizat pentru membrii A.C.R. cu 
prilejul sărbătoririi Centenarului In
dependenței.

în întâmpinarea celei de-a 60-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, în legătură cu cea 
de-a 60-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, la Mos
cova a fost dată publicității o hotă- 
rîre a C.C. al P.C.U.S. Poporul sovie
tic — se arată în hotărîre — întîmpi- 
nă marea sărbătoare printr-un uriaș 
avînt moral și politic, prin noi ac
țiuni patriotice, trăducînd în viață 
hotărîrile Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S. Realizările Uniunii Sovieti
ce în decursul celor șase decenii de 
existență — se subliniază în hotărîre 
— demonstrează că socialismul a asi
gurat ritmuri de dezvoltare fără pre
cedent în toate sferele vieții socie
tății. Venitul național a sporit de 
65 de ori în comparație cu nivelul 
dinainte de revoluție. în prezent, în 
numai două zile și jumătate, econo
mia națională sovietică produce tot 
atît cît în întregul an 1913. Rusiei îi 
reveneau, înainte de revoluție, cu pu
țin peste 4 procente din producția 
industrială mondială ; în prezent, U- 
niunii Sovietice îi revine o cincime 
din această producție. Mutații funda
mentale au avut loc în caracterul, 
structura și amplasarea forțelor de 
producție.

A fost creată o puternică agricul
tură socialistă, în cadrul căreia lu
crează 2,3 milioane tractoare, 680 000 
combine și alte mașini agricole. Vo
lumul producției agrare a crescut în 
anii puterii sovietice de 4,4 ori. A 
sporit nivelul de trai al poporului 
sovietic. Veniturile reale ale munci
torilor din industrie au sporit de 10 
ori fată de 1913, iar cele ale țăra
nilor. de 14 ori. A fost înfăptuit un 
vast program de construcții de lo
cuințe și de obiective social-cultura- 
le. Acum, la fiecare doi ani se 
construiesc mal multe locuințe decît 
existau în fondul locativ urban al 
Rusiei înainte de revoluție.

în prezent, partidul, întregul po
por sovietic sînt angajate într-o ac
tivitate intensă în vederea îndeplini
rii prevederilor cuprinse în hotărî
rile Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S. Partidul a elaborat și reali
zează consecvent strategia economi

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„DER SPIEGEL":

Proiectul „Climap"—un original buletin meteorologic:
„Timpul probabil...

acum 18 000 de ani“
Zi de vară... în urmă cu 18 000 de 

ani. Un scut greu de gheață acoperă 
nordul. Europei. .Marea Nordulpi ,șj 
Atlanticul de nord pînă în Islanda' 
și mai departe pînă in America de 
Nord sînt înghețate. Și acest conti
nent este acoperit cu un strat de 
gheață. Pe fîșia relativ îngustă din 
sudul Europei, deasupra' unor întin
deri de tundră, furtuni mătură în 
acea zi, la fel ca și în întreaga pe
rioadă precedentă, straturile superfi
ciale de loess. Acolo unde loess-ul 
acoperă șesul răsar firave fire de 
iarbă. Singurele viețuitoare, care tră
iesc aici sînt melcii. Doar mai spre 
sud, pe locurile actualei riviere, își 
fac apariția vulpi polare și reni. Și 
mai spre sud, în Italia centrală, pasc 
herghelii de cai. La mijlocul lunii au
gust, apa mării are o temperatură 
doar de 13 grade C.

Este o zi tipică de vară în toiul 
ultimei perioade glaciare care a în
ceput în urmă cu aproximativ 75 000 
de ani și s-a încheiat acum circa 
10 000 de ani.

Experți americani și europeni au 
reconstituit exact această zi. La fel, 
ei vor reconstitui o zi de februarie 
din aceeași perioadă, precum și o zi 
de acum 120 000 de ani, cînd clima a 
fost mult mai caldă decît în pre
zent.

Toate acestea constituie părți 
componente ale proiectului „Climap", 
la care participă oameni de știință 
de la 17 universități, precum și din 
partea Biroului american pentru 
oceanografie. Țelul proiectului 
„Climap" este studierea variațiilor 
de lungă durată ale climei terestre, 
precum și elaborarea unor prognoze 
pe perioade îndelungate.

Totodată, „Climap" se înscrie în 
cadrul Deceniului oceanografie in
ternațional, care și-a propus să stu
dieze toate influențele reciproce în
tre oceanul mondial, atmosferă și 
uscat. In cadrul acestui proiect, trei 
cercetători care se ocupă de studie
rea cauzelor alternanței între peri
oadele calde și apele glaciare 
(James D. Hays, John Imbrie și Ni

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 februarie, tn țară : Vreme în curs 
de răcire ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit la începutul interva
lului, cînd vor cădea precipitații atît 
sub formă de ploaie, cît și de lapoviță 
și ninsoare, mai frecvent în sudul și 
estul țării. Apoi precipitațiile vor fi 
locale. VIntul va sufla potrivit, cu in

că, științific fundamentată, în ve
derea creșterii neabătute a nivelului 
de trai material și cultural al po
porului sovietic. Construirea societă
ții socialismului dezvoltat este cel 
mai important rezultat al muncii 
pline de abnegație a poporului so
vietic.

Hotărîrea oglindește, de asemenea, 
schimbările survenite pe plan social 
în rîndurile poporului sovietic în cei 
60 de ani care au trecut de la revo
luție și subliniază rolul partidului 
comunist ca forță conducătoare a so
cietății sovietice. Totodată, se arată 
că etapa actuală de dezvoltare a so
cietății sovietice este marcată de con
solidarea și dezvoltarea în continuare 
a democrației socialiste, care ex
primă și apără interesele poporului.

în capitolul referitor la situația 
internațională, documentul subli
niază că, pe baza mutațiilor radicale 
survenite în raportul de forțe pe 
plan mondial, are loc o profundă re
structurare a întregului sistem de re
lații internaționale. în ultimii ani a 
fost înfăptuită o cotitură pozitivă in 
evoluția acestor relații în direcția a- 
firmării în practica vieții interna
ționale a principiilor coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite. Aceste mutații au 
fost posibile sub inrîurirea directă a 
Uniunii Sovietice și a celorlalte state 
socialiste. Hotărîrea subliniază, de a- 
semenea, necesitatea cuprinderii tu
turor continentelor în acest proces 
și obținerii unor succese practice in 
domeniul dezarmării și, în primul 
rînd, al celei nucleare.

în încheiere, C.C. al P.C.U.S. a- 
dresează muncitorilor și colhoznici
lor, intelectualității sovietice, milita
rilor armatei sovietice și flotei mi
litare maritime, comuniștilor și oom- 
somoliștilor, femeilor, tineretului, tu
turor oamenilor muncii chemarea 
de a întîmpina cea de-a 60-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie cu noi succese în 
muncă, să marcheze jubileul prin noi 
realizări în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii.

cholas 4. Shackleton) au emis o 
ipoteză surprinzătoare : perioadele 
calde și cele reci alternează într-un 
ritm calculabil, în funcție de evolu
ția Pămîntului în jurul Soarelui.

O dată Ia aproximativ 93 000 de ani, 
traiectoria Pămintului în jurul Soa
relui se schimbă dintr-o elipsă — 
așa cum se prezintă ea astăzi — 
într-un cerc și apoi din nou într-o 
elipsă. Tocmai atunci, cînd traiecto
ria are o formă circulară, deci a- 
tunci cînd cantitatea de radiații so
lare este repartizată uniform în 
decursul întregului an, pot apărea 
perioade glaciare. Cînd traiectoria 
Pămîntului are o formă eliptică mai 
alungită, verile tot mai calde duc la 
topirea formațiunilor de gheață — au 
arătat cei trei experți. Pornind de la 
această teorie a variației traiectoriei 
pe care o urmează Terra, după păre
rea lor, se poate prevedea evoluția 
climei și în viitor.

Pe de altă parte, o dată la circa 
41 000 de ani se schimbă înclinația 
axei terestre față de traiectoria 
Soarelui, fapt care influențează, de 
asemenea, repartiția radiațiilor so
lare în cursul anotimpurilor. Cu 
cît axa terestră are o înclinație mai 
mare, cu atît vara, regiunea polară 
nordică, și iarna (anotimpurile soco
tite după emisfera nordică) — cea 
polară sudică, primesc o cantitate 
mai mare de radiații.

. Geologul Hays, profesor la Uni
versitatea Columbia din New York 
și directorul proiectului „Climap" a 
comparat, împreună cu colegii săi, 
aceste cicluri cu alternanțele perioa
delor calde și glaciare din ultimii 
500 000 de ani. Potrivit constatărilor 
lor, curbele de temperatură coincid, 
în mare măsură, cu ciclurile traiec
toriei terestre. „Regularitatea care 
s-a observat — au declarat acești 
experți revistei științifice americane 
„Science" — este prea frapantă, 
ca să fie doar o coincidență". De 
aceea ei consideră variațiile traiec
toriei terestre drept „cauza funda
mentală" a alternanței dintre peri
oadele calde și glaciare.

tensificări în zona de munte pînă la 
100 km pe oră, și în Cîmpia Dunării și 
Moldova, pînă la 40—50 km pe oră, pre- 
dominînd din sectorul estic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 6 și plus 4 grade, local mai coborîte 
în nordul țării, iar cele maxime între 
minus 2 și plus 6 grade. în București t 
Cerul va prezenta înnorări mai accen
tuate și vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie la începutul inter
valului, cînd și vîntul va prezenta in
tensificări pînă la 40 km pe oră, pre- 
dominînd din sectorul estic. Tempera
tura in scădere ușoară, în primele două 
zile.

• SECRETUL DIN 
MORMINTELE FARAO
NILOR. Moartea subită și 
aparent fără o cauză a unor 
egiptologi care au cercetat mor
mintele antichității și-a găsit, 
în fine, o explicație științifică. 
Departe de a fi vorba de vreun 
„blestem al faraonilor", cum au 
susținut unii plini de imagina
ție, victimele au contractat în 
cursul cercetărilor lor o varie
tate de ciupercă microscopică, 
numită histoplasmă, care pă
trunde în organismul uman 
prin căile respiratorii și atacă 
plămlnii, ficatul, intestinele și 
alte organe, producînd moartea 
in cîteva zile sau în cel mult 
cîteva luni. S-a constatat că 
aria de răspîndire a acestui 
microorganism ucigător cuprin
de toate continentele, cu excep

ția Europei. Abia odată cu des
coperirea unui puternic medica
ment fungicid, cazurile de his- 
toplasmoză au devenit vindeca
bile, importante succese in a- 
cest sens obținîndu-se la Insti
tutul Pasteur din Paris.

• ECONOMIE SIM
BOLICĂ. Consiliul comunei 
elvețiene Sankt-Stefan, situată 
în apropiere de Berna, a adop
tat o hotărîre menită în princi
piu să ușureze bugetul local. 
S-au abrogat, astfel, primele 
pentru... prinderea de șoareci. 
Potrivit documentelor existen
te in cancelaria comunei, pentru 
prinderea unui șoarece autori
tățile plăteau 10 rappy (veche 
monedă elvețiană). Dar, avîn- 
du-se în vedere dezvoltarea 
Impetuoasă a chimiei, numărul 
amatorilor de prins șoareci a

scăzut la minimum, iar necesi
tatea unei asemenea prime a 
dispărut. Astfel încît, la între
barea „ce venituri din bugetul 
comunal se economisesc?", ca
sierul consiliului a ridicat din 
umeri. în schimb, arhivarul 
și-a îmbogățit domeniile cu o 
nouă piesă.

• CINE-I VINOVA
TUL? La Tokio, relatează 
săptăminalul „Newsweek", s-a 
semnalat un caz neobișnuit de 
otrăvire. Un băiat de 16 ani a 
zărit într-o cabină de telefon o 
sticlă de Coca-cola, părînd a nu 
fi fost deschisă. Acasă, scoțînd 
capsula și luînd o înghițitură, 
băutura S-a dovedit a fi fatală: 
tînărul a decedat în cinci minu
te. Cauza: otrăvire cu cianat 
de sodiu. Ulterior, O persoană 
mai în vîrstă și-a găsit moartea

DE PRETUTINDENI
in împrejurări similare. O 
neobservată „infiltrare" chimi
că ? Sau opera unui dezechili
brat mintal ? Poliția a însărci
nat nu mai puțin de 65 de a- 
genți pentru căutarea „vinova
tului". Fără succes pînă acum 
în această privință, investiga
țiile s-au soldat, totuși, cu un 
anume rezultat : s-a constatat 
că numeroase din cele 1 300 în
treprinderi nipone ce utilizează 
cianat de sodiu nu asigură o 
securitate corespunzătoare, sub
stanțele toxice puțind fi lesne 
scoase în afară. Drept urmare, 
se așteaptă ca autoritățile de 
resort să ia măsuri mult mai 
severe de control.

• MAMUȚI PE INSU
LELE MĂRILOR POLA
RE. Cu milenii în urmă, ma
muții populau nu numai coas
tele Oceanului Arctic, ci și in
sulele mărilor polare. La aceas
tă concluzie au ajuns explora
tori polari sovietici, membri ai 
unei expediții care-și desfășoa
ră activitatea pe insula Ok- 
tiabrskaia Revoluția. Cu prile
jul unor săpături, ei au des
coperit resturi ale acestor 
precursori ai elefantului de as
tăzi. Ele sînt studiate, în pre
zent, la Institutul de zoologie 
al Academiei de științe a 
U.R.S.S. Scopul principal al ex

pediției este studierea geogra
fiei și istoriei învelișului de 
gheață. Au fost executate și fo
raje, adinei pînă la 300 metri, 
menite să ofere noi date des
pre temperaturile și compoziția 
chimică a atmosferei existente, 
In acea regiune, cu zeci de mi
lenii in urmă.

• CENTRUL DE TES
TARE A AVIONULUI 
„CONCORDE" de Ia Or
ford (localitate situată la nord 
de Londra) a fost închis acum, 
după circa nouă ani de funcțio
nare. Centrul, care avea 500 de 
angajați, urmează a fi transferat 
la Filton.

• PENTRU „MICII" 
ADULȚI. Cum se simt copiii 
in lumea adultilor ? Probabil nu

prea comod, căci totul e prea 
mare pentru ei. La muzeul din 
orașul danez Orhus a fost con
struită o originală cafenea, unde 
toate obiectele sînt mărite pro
porțional cu diferența dintre cei 
mici și adulți, pentru ca aceștia 
din urmă să poată reflecta asu
pra inconvenientelor copiilor 
lor.

• „METRUL" EPOCII 
DE PIATRĂ. Oamenii epocii 
de piatră au avut cunoștințe ui
mitoare în ce privește geome
tria și tehnica măsurătorilor. 
Determinările efectuate cu aju
torul mașinilor de calcul au 
permis să se tragă concluzia că 
oamenii de atunci au folosit o 
unitate de măsură — un „cot" 
al epocii de piatră — care, cu 
mici variațiuni, se menținea în 
jurul valorii de 83 cm. Această

concluzie se bazează pe faptul 
că la construcțiile din epoca de 
piatră scoase la iveală atît în 
Anglia, cît și în mai multe re
giuni ale Franței, valorile „co
tului" variază între 82,94 și 
83,06 cm.

® HOȚII PĂGUBAȘI, 
în închisoarea din localitatea 
americană Crane (statul Mis
souri) a apărut recent, pe neaș
teptate, un individ înarmat, 
care, după ce i-a făcut inofen
sivi pe gardieni, a pătruns în
tr-o celulă și i-a silit pe cei doi 
deținuți de acolo, condamnați 
pentru hoție, să-i predea banii 
ascunși în saltele (182 de do
lari). După care a dispărut fără 
urmă. „Păgubașii" s-au plîns 
instanțelor judiciare și au cerut 
măsuri de întărire a pazei în... 
pușcărie, precum și despăgu
biri.
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Obiective ale actualei etape 
a construcției socialiste in Vietnam

Cuvîntarea tovarășului Le Duan la Congresul 
Frontului Național Unit

HANOI 1 (Agerpres). — în cuvîn
tarea rostită la sesiunea inaugurală 
a Congresului constitutiv al Frontului 
Național Unit, Le Duan, secretar 
general al C.C. al P.C. din Vietnam, 
a subliniat că acest eveniment re
prezintă un moment istoric al evo
luției F.N.U. în noua etapă a revo
luției. în prezent, ca și în trecut, 
Partidul Comunist din Vietnam acor
dă atenție formării și dezvoltării 
Frontului și își exprimă satisfacția 
pentru faptul că, în ciuda numeroa
selor dificultăți și încercări prin care 
a trecut, unitatea națională și-a ară
tat dintotdeauna roadele; acest con
gres reprezintă imaginea cea mai 
strălucită a unității naționale, a re
levat Le Duan.

în continuare — informează agen
ția V.N.A. — vorbitorul a procedat 
la o retrospectivă a luptei revoluțio
nare desfășurate de poporul vietna
mez sub conducerea partidului, re- 
levînd victoriile obținute împotriva 
colonialiștilor și agresorilor străini. 
O trăsătură a revoluției vietnameze 
— a arătat el — o constituie faptul 
că înființarea partidului clasei mun
citoare și a blocului alianței munci- 
torești-țărănești a coincis cu stabi
lirea Frontului Național Unit.

Printr-un proces revoluționar în
delungat, în ciuda deosebirilor de 
nume, de moduri de organizare și 
de. programe politice — care se po
triveau situației din fiecare etapă — 
Frontul Național Unit a existat în
totdeauna și a fost constant consoli
dat și dezvoltat, „Acest proces isto

Problema Namibiei pe agenda
Comitetului O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 

O.N.U. pentru decolonizare a hotărît, 
în cadrul reuniunii sale desfășurate 
luni, să înscrie problema Namibiei 
ca principal punct al agendei sale 
de lucru pe anul in curs.

Agenția Associated Press mențio
nează că, deși nu a fost stabilită o 
dată fermă pentru începerea dezba
terilor asupra situației din Namibia, 
membrii comitetului au decis să in

„Un pas important spre soluționarea crizei cipriote"
NICOSIA — Reprezentantul comu

nității greco-cipriote la negocierile 
interoomunitare, Tassos Papado
poulos, și-a exprimat intr-un inter
viu acordat televiziunii cipriote spe
ranța în soluționarea crizei din 
insulă.

Papadopoulos a apreciat că întil- 
nirea de joia trecută dintre președin
tele republicii, arhiepiscopul Maka
rios, și Rauf Denktaș, liderul comu
nității turco-cipriote, constituie un 
element foarte important în căutarea 
unor modalități de soluționare a cri

Pregătiri in vederea reuniunii de la Belgrad 
rJt Copferjnteiveuropene^

^cuxitat^ ^i cooperare
BELGRAD 1 (Agerpres). — La Bel

grad a luat sfîrșit întîlnirea de lucru 
desfășurată cu participarea unor re
prezentanți ai ministerelor de exter
ne din Austria, Cipru, Elveția, Fin
landa, Iugoslavia, Liechtenstein, Mal
ta, San Marino și Suedia. Convocată 
din inițiativa guvernului iugoslav, 
întîlnirea a fost consacrată schimbu
lui de opinii asupra pregătirilor în

A trecut un an și jumătate de la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa — eveniment de 
însemnătate istorică în viața politică 
a continentului, cu profunde impli
cații asupra evoluției internaționale. 
Popoarele europene, opinia publică 
mondială și-au pus mari speranțe în 
rezultatele acestei reuniuni, care 
venea în întîmpinarea aspirațiilor de 
destindere și securitate, de înțele
gere și colaborare a națiunilor con
tinentului, ale umanității.

Așa cum este bine cunoscut, Actul 
final al conferinței, semnat de re
prezentanții la nivel înalt ai celor 35 
de state participante, are caracterul 
ținui tot unitar, cuprinzînd un com
plex de măsuri fundamentale — po
litice. economice, culturale, militare 
— care converg spre obiectivul fău
ririi unei Europe a păcii, în care 
toate popoarele să se poată dezvolta 
liber, potrivit propriilor aspirații și 
interese, la adăpost de orice acte de 
forță și imixtiuni în treburile interne, 
consacrîndu-și resursele și capacită
țile creatoare făuririi unei vieți mai 
bune. Principiile noi de relații inter
statale, măsurile privind creșterea 
încrederii, dezangajarea militară și 
dezarmarea, reducerea cheltuielilor 
militare ; cooperarea în domeniul 
economiei, științei și tehnicii; colabo
rarea în domeniul cultural, al educa
ției și în alte domenii umanitare — 
toate aceste obiective majore au fost 
concepute și se află într-o legătură 
organică, formînd componente inse
parabile ale procesului de edificare a 
securității europene. După cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„fiecare capitol al documentului 
semnat la Helsinki își are însemnă
tatea sa și de aceea trebuie ac
ționat pentru înfăptuirea în întregi
me a tuturor înțelegerilor convenite 
Ia Conferința general-europeană. A 
considera una sau alta din aceste 
prevederi mai importantă sau mai 
puțin importantă decît celelalte în
seamnă a diminua, pînă la urmă, 
valoarea documentului semnat la 
Helsinki". înțelegerea justă, corectă 
a documentului de la Helsinki, a 
obiectivelor securității are o deose
bită importanță principială și practi
că, întrucit numai dacă sînt privite 
printr-o prismă *unitară acestea își 
pot realiza întreaga lor valoare, pot 
exercita o influență pozitivă în des
fășurarea vieții interstatale, pot con
tribui în mod efectiv la făurirea unor 
relații intereuropene noi. la dezvol
tarea unei cooperări rodnice pe mul
tiple planuri, la mai buna cunoaștere 
reciprocă și statornicirea climatului 
de înțelegere și încredere între toate 
popoarele continentului.

In ansamblul prevederilor docu
mentului de la Helsinki își au im
portanța lor deosebită și înțelegerile 
cuprinse în capitolul intitulat „Coo-, 
perarea în domeniul umanitar și în 
alte domenii", care se referă la 
schimburile și cooperarea pe planul 
culturii, educației, informației, con
tactelor umane etc. Relevînd însem- 

ric confirmă că . Frontul Național 
Unit reprezintă un factor foarte im
portant pentru victoria revoluției 
vietnameze și constituie o armă po
litică eficientă pentru poporul viet
namez în lupta pentru independența 
națională și pentru cauza construcției 
și apărării naționale" — a subliniat 
Le Duan.

în prezent, a spus vorbitorul, țara 
noastră a intrat în epoca socialismu
lui.; pentru fiecare cetățean, patrio
tismul și dragostea pentru indepen
dență, libertate și socialism s-au con
topit. A-ți iubi patria înseamnă as
tăzi a te strădui pentru construirea cu 
succes a socialismului. Revoluția so
cialistă reprezintă atît calea pentru 
menținerea independenței și liber
tății, cît și calea de creare a unei 
vieți fericite și îmbelșugate pentru 
popor.

Reamintind că cel de-al IV-lea 
Congres al P.C. din Vietnam a ela
borat linia politică pentru a conduce 
țara repede, viguros și constant către 
socialism, Le Duan a relevat că pro
gramul politic al Frontului Național 
Unit din Vietnam — prezentat con
gresului —a pus în lumină punctele 
de vedere identice ale Frontului și 
ale întregului popor vietnamez cu 
privire la linia și politica partidului. 
Sarcina întregului popor în noua 
etapă este aceea de a-și întări uni
tatea, de a construi un Vietnam 
pașnic, independent, unit și socialist, 
aducînd astfel o contribuție valo
roasă la cauza revoluționară a po
poarelor întregii lumi.

vite la lucrările sale consacrate a- 
cestei probleme pe președintele Con
siliului O.N.U. pentru Namibia, am
basadorul zambian Dunstan Weston 
Kamana, și un reprezentant al Orga
nizației poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Comitetul pentru decolonizare ' a 
stabilit, cu același prilej, componența 
subcomitetelor sale.

zei cipriote. „Această întîlnire, a spus 
el, este un pas pozitiv, un început 
care poate conduce la o soluție, deși 
nu trebuie judecate lucrurile la în
ceputul lor, ci la încheiere".

Negociatorul părții greco-cipriote 
a opinat că această întîlnire. ca și 
cele pe care urmează să le aibă se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, la 12 februarie cu arhie
piscopul Makarios și Rauf Denktaș, 
ar putea permite „stabilirea cadrului 
pentru reluarea convorbirilor inter- 
comunitare"; suspendate din mai 
1976.

vederea reuniunii de la Belgrad a 
Conferinței europene pentru securi
tate și cooperare, ce urmează să aibă 
loc în luna iunie.

Comunicatul comun dat publicității 
— transmite agenția Taniug — subli
niază că întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă constructivă. Schim
bul de opinii — se arată în comu
nicat — a confirmat utilitatea unor 
asemenea reuniuni.

V
nătatea acestor probleme, ar fi însă 
eronată reducerea întregului spirit de 
la Helsinki, a amplorii ideilor do
cumentului doar la aria lor — ten
dință care, din păcate, se manifestă 
în unele cercuri politice și în presa 
dintr-un șir de țări.

Mai mult. însăși abordarea acestui 
cerc de probleme se cere realizată 
într-un mod just, la dimensiunile și 
ansamblul preconizat în document. 
Nu se poate face abstracție de fap
tul că înțelegerile convenite privind 
cooperarea în domeniul cultural și în 
alte domenii umanitare, au fost con
cepute într-o largă viziune generală, 
măsurile preconizate fiind menite — 
așa cum se arată clar în text — „să 

0 abordare constructivă, în spirit larg, 
a colaborării intereuropene în domeniul 
culturii și al altor probleme umanitare
................................ ....... ......—-------------------------------------------------------- ------------------------- -

contribuie la o mai bună apropiere 
între oameni și între popoare și să 
favorizeze astfel o înțelegere trainică 
între state".

In acest sens, documentul prevede 
acțiuni concrete de natură să ducă la 
intensificarea circuitului de valori 
spirituale, în scopul unei mai bune 
cunoașteri a realizărilor obținute de 
fiecare popor, a tot ceea ce a creat 
mai nobil și valoros gîndirea umană, 
favorizării contactelor și schimbului 
rodnic de idei și de informații, înles
nirii accesului tuturor popoarelor 
continentului la cuceririle generale 
ale științei moderne. Diferitele mă
suri preconizate, care, desigur, pot 
fi materializate pe bază de acorduri 
și aranjamente adecvate între state
le interesate, precum și prin acțiuni 
multilaterale, cheamă la unirea efor
turilor pentru asigurarea educării 
maselor, în primul rind a tineretu
lui, în spiritul respectului pentru 
celelalte națiuni, al prețuirii reci
proce a popoarelor, al prieteniei și 
colaborării pașnice dintre ele, ac- 
ționîndu-se ferm pentru combaterea 
ideilor care cultivă ura între popoa
re, rasismul, fascismul și șovinismul, 
a oricărui fel de cultură sau propa
gandă care exacerbează violența, 
care stimulează obscurantismul, por
nografia, pentru combaterea folosirii 
drogurilor și a altor practici care duc 
la degradarea ființei umane. Numai

ANKARA

Primul ministru ui Turciei 
a primit pe ministrul român 

al sănătății1
ANKARA 1 (Agerpres). — Suley

man Demirel, primul ministru al Re
publicii Turcia, l-a primit pe Nicolae 
Nicolaescu, ministrul sănătății, care 
se află într-o vizită de lucru în Tur
cia.

Cu acest prilej; primul ministru al 
Turciei a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cald 
mesaj de prietenie, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire. Evocînd 
convorbirile și înțelegerile convenite 
cu prilejul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Turcia, primul 
ministru a asigurat că partea turcă 
va acționa în continuare pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țâri, inclu
siv în domeniul ocrotirii sănătății, în 
interesul popoarelor lor, al păcii și 
cooperării în Balcani.

In aceeași zi, ministrul român al 
sănătății s-a întîlnit cu Turhan Fe- 
yzioglu, viceprim-minist.ru al guver
nului, Kemal Demir, ministrul sănă
tății, și a luat cunoștință de activi
tatea desfășurată de instituții sani
tare din capitala Turciei,

La intilnire a participat George 
Marin, ambasadorul țării noastre la 
Ankara.

Manifestare consacrată 
centenarului independenței 

de stat a României
BRUXELLES — . în cadrul mani

festărilor consacrate marcării cente
narului cuceririi independenței de 
stat a României, în orașul belgian 
Eupen a avut loc o seară românească. 
Deputatul Guillaume Sehins, fost 
ministru, a ținut o conferință inti
tulată „România contemporană", în 
care s-a referit la politica externă a 
României, a elogiat eforturile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, a înfă
țișat realizările poporului român 
pentru edificarea unei noi societăți.

In continuare au fost proiectate 
filme documentare românești.

DIN VIAȚA PARTIDELOR C
Plenara C.C. al P.C. 

din Ecuador
QUITO 1 (Agerpres). — La Guaya- 

quils-a încheiat Plenara C.C. al P.C. 
din Ecuador, consacrată examinării 
situației interne și activității interna
ționale a partidului. Plenara s-a pro
nunțat pentru unitatea de acțiune a 
muncitorilor și țăranilor în luptai 

. pepjrți apărarea intereselor, ... ntțțio-
* nadei jfbentru transfecrtJți I rt'.MplUtio- 

riare în țară, pentru naționalizarea 
deplină a industriei petroliere ți a,

* beltîi 'energetice. S-a subliniat nece
sitatea luptei pentru dezarmare, pen
tru întărirea păcii și securității in
ternaționale.

Proiectul programului 
P.C. din Marea Britanie

LONDRA 1 (Agerpres). — La Lon
dra a fost publicat. într-o nouă 

I variantă, proiectul programului P.C.

printr-un asemenea conținut poate fi 
definit conceptul de cooperare cul
turală și umanitară între popoarele 
continentului, ca și pe plan mondial.

Fundamentînd, în cuvîntarea rosti
tă la Helsinki precum și cu alte 
prilejuri, necesitatea cooperării între 
statele europene in vederea afirmării 
în sfera vieții naționale, cît și în rela
țiile dintre state, a unui umanism 
nou, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
preconizat, de asemenea, o conlu
crare activă pentru soluționarea pro
blemelor care privesc asigurarea 
unor condiții demne de viață și de 
muncă pentru masele muncitoare, 
accesul tuturor oamenilor la cuceri
rile progresului și civilizației. Solu

ționarea acestor probleme, ce pot fi 
socotite în cel mai înalt grad uma
nitare, ar avea o importanță cru
cială în cadrul cooperării intereuro
pene, ele corespunzînd în mod vital 
aspirațiilor de progres și pace ale po
poarelor.

Desigur, în perioada care s-a scurs 
de la semnarea documentului de la 
Helsinki au fost făcuți unii pași pe 
linia lărgirii schimburilor și coope
rării în diferitele domenii ale cul
turii și altor probleme umanitare. 
Cu toate acestea, pe acest tărîm a 
rămas încă enorm de făcut, sînt incă 
mari posibilități nevalorificate. In 
ce o privește. România socialistă. în 
spiritul politicii sale consecvente de 
pace și colaborare, și-a adus contri
buția proprie, substanțială, printr-o 
participare activă, la schimbul de 
valori spirituale, promovînd larg 
contactele culturale, intensificînd 
puternic schimburile în toate sferele 
activității educative, artistice, cu
noașterii reciproce, ca și prin iniția
tive în cadrul organizațiilor interna
ționale — întreagă această activitate 
fiind menită să contribuie la adîn- 
cirea prieteniei și apropierea întrp 
popoare.

Cu regret se poate constata că 
unele cercuri occidentale înțeleg 
problemele cooperării în domeniul 
cultural și umanitar într-un mod

EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE DIN SPANIA
• Zi de luptă pentru eliminarea terorismului • Provocări ale 
elementelor de extremă dreaptă • Proteste împotriva 

arestării unor militanți din rîndul torțelor democratice
21 de organizații politice și sindica

le ale opoziției democratice au parti
cipat marți, în Galicia, la o zi de luptă 
pentru eliminarea terorismului, pen
tru decretarea unei amnistii to
tale și acordarea de libertăți de
mocratice naționale. De asemenea, au 
arătat organizatorii, acțiunea expri
mă protestul opoziției democratice 
din Galicia față de escaladarea vio
lentei ca urmare a activității grupu
rilor extremiste teroriste. Printre or
ganizatorii acțiunii figurează Parti
dul Comunist, Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, Partidul Carlist, 
Partidul Socialist Popular, Comisiile 
muncitorești (sindicatele interzise de 
guvern), Uniunea Generală a Munci
torilor și Uniunea Sindicală Munci
torească.

★
Intr-un moment în care cea mai 

mare parte a poporului spaniol se 
pronunță pentru democratizarea bie
ții politice în țară, forțele de extre
mă dreaptă își intensifică acțiunile 
organizate pentru a frîna sau întîr- 
zia desfășurarea unui asemenea pro
ces. In acest sens este interpretată 
de observatorii politici ultima pro
vocare a unui grup de extremă 
dreaptă, care și-a revendicat respon
sabilitatea asasinării a cinci avocați

S-a încheiat turneul în Africa al președintelui 
Conferinței de la Geneva pentru Rhodesia
LUSAKA — Negociatorul britanic 

Ivor Richard a părăsit marți Africa 
australă, după un turneu de trata
tive care, potrivit agenției Reuter, 
nu și-a atins obiectivul. La aeropor
tul din Lusaka, Richard a declarat

Noi masuri de austeritate în Italia
ROMA —.Guvernul italian a apro

bat luni seara noi măsuri de auste
ritate pentru a reduce in special 
costul muncii și a face astfel mai 
competitivă industria națională. în 
aplicarea recentului acord între sin
dicate și patronat, guvernul a hotă
rît suprimarea pe o perioadă de doi 
ani a „scării mobile", sistem de care 
beneficiau pînă în prezent anumite 
categorii de oameni ai muncii — 
funcționari de bănci, muncitori din 
sectoarele chimiei, electricității, ga
zelor naturale etc. Indexarea potrivit 
scării mobile a fost suprimată în mod

OIȘTE SI MUNCITOREȘTI> »
din Marea Britanie — „Calea brita
nică spre socialism". Documentul ur
mează a fi supus spre aprobare ce
lui- de-al XXXV-lea Congres al par
tidului, programat pentru luna no
iembrie.

Proiectul formulează țelul partidu
lui comunist de construire a socia
lismului, prin împletirea luptei mase
lor în afara parlamentului cu cea vi- 
zînd obținerea majorității părlame 
tare, și formarea unul guvern care 
sâj^pîlcjrto.TKactică principiile so
cialismului. Cucerirea puterii politice 

că.txe cla.ța muncitoare si aliații 
,săi .r- ,'se' arătă în program — va fi 
un proces progresiv, principala sar
cină imediată fiind formarea unui 
guvern laburist de stingă, care să 
apere interesele poporului. Mențio- 
nind că monopolurile care domină 
economia și determină politica Marii 
Britanii constituie o minoritate in
fimă, proiectul de program se pro
nunță pentru crearea unei largi uni
uni antimonopoliste, care să cuprindă 
marea majoritate a poporului.

unilateral, în vădită contradicție cu 
concepția largă afirmată în docu
mentul de la Helsinki. Se trec, ast
fel, sub tăcere sau se minimalizează 
obiectivele stabilite de comun acord 
în vederea stimulării unei coope
rări rodnice pe planul culturii și pro
movării adevăratului umanism, con- 
centrîndu-Je, în schimb, atenția asu
pra unor cazuri particulare, dintr-o 
țară sau alta, în jurul cărora se or
ganizează manifestări cu caracter de 
„senzație". La fel. în unele țări con
tinuă să se cultive propaganda care, 
sub pretextul reintegrării familiilor, 
încearcă să intensifice procesul de 
emigrare, urmărindu-se de fapt obți
nerea de forță de muncă ieftină, 

amăgirea și dezrădăcinarea unor oa
meni hrăniți cu iluzii deșarte.

Evident, asemenea manifestări și 
acțiuni contravin spiritului in care 
au fost concepute in documentul de 
la Helsinki problemele umanitare, 
cooperarea culturală ; ele nu numai 
că nu contribuie la destindere, prie
tenie și apropiere între popoare, dar 
creează stări de animozitate, ațiță 
vrajba intre popoare, alimentează în
cordarea in atmosfera politică a con
tinentului. Aceasta este în contradicție 
evidentă cu .interesele securității eu
ropene, cu aspirațiile popoarelor.

In concordantă cu angajamentele 
asumate la Helsinki, este necesar ca 
statele participante la Conferința ge- 
neral-europehnă să acționeze in co
mun, cu tot mai multă perseverență, 
pentru intensificarea schimburilor 
culturale, dezvoltarea largă a contac
telor în vederea promovării valorilor 
umane, telurilor destinderii și apro
pierii intre popoare. Trebuie făcut 
totul ca minunatele cuceriri ale cu
noașterii umane, ale științei și artei 
universale șă servească progresului, 
bunăstării și civilizației popoarelor, 
maselor largi muncitoare, tuturor oa
menilor, cauzei păcii pe pămînt. Toc
mai în acest fel relațiile culturale și 
umanitare vor contribui la promo
varea unui spirit nou în relațiile in
ternaționale, a unui umanism nou. 
care să asigure popoarelor posibilita

madrileni. Incercînd să creeze un cli
mat de teroare, acest grup extremist 
a trimis scrisori de amenințare cu 
moartea altoi- avocați, cunoscuți pen
tru vederile lor progresiste, precum 
și unor membri ai organizației sin
dicale clandestine Uniunea Generală 
a Muncitorilor.

încercarea forțelor de extremă 
dreaptă de a determina o escaladare 
a violenței în Spania a fost condam
nată de partidele opoziției democra
tice, în frunte cu Partidul Comunist, 
precum și de autorități, care au lan
sat, deopotrivă, apeluri la liniște și 

„calm.
★

Secretariatul Permanent al Uniunii 
Sindicale Muncitorești (U.S.O.) a dat 
publicității luni, la Madrid, un co
municat în care exprimă protestul 
energic al U.S.O. Împotriva „valului 
de arestări operate în ultimele zile 
în Spania în rîndul militanților or
ganizațiilor sindicale și politice". A- 
ceste arestări — subliniază documen
tul — „sînt în contradicție cu afir
mațiile președintelui guvernului, 
Adolfo Suarez, care a declarat că 
măsurile excepționale sînt utilizate 
numai împotriva autorilor recentelor 
atentate și asasinate".

ziariștilor că Anglia nu abandonează 
Conferința de la Geneva. Richard a 
adăugat că este prea devreme să 
spună dacă se va întoarce în Africa 
înainte de reconvocarea tratativelor 
de la Geneva, suspendate din de
cembrie anul trecut.

definitiv începînd de la 31 ianuarie 
pentru primele de pensionare. în 
ședința guvernului au fost abordate 
și alte probleme, cum ar fi controlul 
riguros, însoțit de sancțiuni, asupra 
vitezei de deplasare a autovehicule
lor pe străzi și autostrăzi.

★
Joi, partidele care susțin direct sau 

indirect actualul guvern se vor intilni 
în cadrul unei „reuniuni economice 
la nivel înalt", iar vineri membrii 
guvernului se vor reuni din nou pen
tru a adopta alte măsuri de austeri
tate, între care sporirea taxei pe va
loarea adăugată.

Proiectul primei Constituții 
a Afganistanului

KABUL — în cadrul lucrărilor se
siunii parlamentului afgan a fost 
prezentat proiectul primei constituții 
a țării.

Afganistanul, se spune în docu
ment, este o republică democratică, 
independentă și indivizibilă, iar sco
purile principale ale statului și po
porului constau în apărarea indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale, în asigurarea democrației, 

IbaZite pe echitatea socială și apăra--- 
tea intereselor poporului.

In. document se subliniază necesi- 
'. ttltea-ufton profunde transformări soArel 
ciale și economice, se garantează 
dreptul la muncă și desființarea ex
ploatării omului de către om sub 
orice formă. Proiectul de constituție 
prevede drepturi egale pentru bărbați 
și femei și dreptul la vot, incepind 
cu vîrsta de 18 ani.

Organul legislativ suprem al re
publicii va fi Adunarea Națională, 
în care 50 la sută din deputați vor 
fi țărani și muncitori.

tea de a-și afirma multilateral capa
citățile creatoare, într-un climat de 
securitate și colaborare.

Reuniunea de la Belgrad a repre
zentanților statelor participante la 
Conferința general-europeană. care 
urmează să aibă loc în luna iunie, 
este menită să adopte măsuri con
crete pentru accelerarea traducerii în 
viață a prevederilor documentelor de 
la Helsinki, pentru înfăptuirea con
secventă a principiilor noi de 
relații, realizarea dezangajării mi
litare și dezarmării pe conti
nent, extinderii colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, promo
vării unei largi colaborări în dome
niul culturii, artei și al altor pro
bleme umanitare, ceea ce va stimula 
procesul de făurire a unei reale 
securități. Realizarea cu succes 
a unor asemenea obiective, do
rite insistent de popoarele con
tinentului, face necesară o pregă
tire bună, constructivă, a reuniunii, 
impune eforturi sporite ale statelor 
pentru intensificarea colaborării pe 
toate tărîmurile, inclusiv pe planul 
relațiilor culturale. în această pri
vință, România consideră că ar fi 
deosebit de utilă inițierea unor ample 
acțiuni cultural-artistice, comune, la 
scara întregului continent sau în di
ferite zone, organizarea de festiva
luri, expoziții și alte manifestări de 
natură să favorizeze dezvoltarea 
unui climat nou, a unei ambianțe 
generale de încredere, stimă și prie
tenie între toate popoarele europene. 
„Se impune — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — intensificarea schimbu
rilor de valori spirituale care să îm
bogățească patrimoniul fiecărui po
por, cît și al civilizației europene și 
mondiale în ansamblu, promovarea 
unei culturi care să cultive idealuri 
sociale înaintate și valori morale su
perioare. în legătură cu aceasta, 
România consideră necesar să se trea
că la organizarea unor largi mani
festări cultural-artistice europene, 
cum ar fi festivaluri și concursuri 
folclorice, de teatru, muzică, film și 
altele, de colocvii și alte reuniuni ale 
oamenilor de artă și de știință, care 
să ducă Ia intensificarea cunoașterii 
și prețuirii reciproce, a contactelor 
dintre cetățenii țărilor noastre, să 
lărgească accesul locuitorilor conti
nentului la tezaurul civilizației 
umane".
.'Partidul și poporul nostru nutresc 

convingerea că în prezent este mai 
mult decît oricînd necesar și posibil 
ca toate statele continentului, forțele 
democratice, masele largi populare, 
cercurile politice, abordînd rațional 
cerințele reale ale destinderii, acțio- 
nînd, inclusiv în domeniul colaborării 
culturale și umanitare. în modul cel 
mai constructiv cu putință, într-un 
spirit larg, propriu documentelor dc 
la Helsinki, să-și intensifice efortu
rile pentru a determina accelerarea 
procesului de edificare a securității 
europene, consolidarea păcii în lumea 
întreagă.

Propunerile Republicii Populare 
Democrate Coreene

0 inițiativă valoroasă, constructivă 
in spriiinul reunificării pașnice a Coreei

Legat prin trainice raporturi de 
prietenie și solidaritate militantă cu 
Republica Populară Democrată Co
reeană, sprijinitor ferm al năzuințe
lor de unitate națională, independen
tă, democrație și progres ale între
gului popor coreean, poporul român 
a luat cunoștință cu deosebit interes 
de importantul document adoptat 
zilele trecute la Phenian de Confe
rința comună a partidelor politice și 
organizațiilor obștești din R.P.D. Co
reeană privind reunificarea indepen
dentă și pașnică a țării.

Documentul — sub forma unei 
scrisori adresate partidelor politice, 
organizațiilor publice și diferitelor 
pături sociale din Coreea de Sud, • 
inclusiv coreenilor care trăiesc în , 
străinătate — se înscrie pe linia pro
punerilor constructive făcute de 
R.P.D. Coreeană în decursul anilor, 
cuprinzînd un amplu program pen
tru realizarea aspirațiilor legitime 
ale întregii națiuni coreene de a trăi 
în cadrul unui stat național unitar, 
de a se dezvolta liber, de sine stătă
tor. pe calea progresului economic și 
social.

Pornind de la o cuprinzătoare ana
liză a situației actuale din peninsula 
coreeană, documentul sintetizează în 
cadrul a 4 puncte cele mai impor
tante sarcini ce stau în prezent în 
fața națiunii coreene : consolidarea 
alianței dintre forțele socialiste din 
Nord și forțele democratice și patrio
tice din Sud dornice să se înlăture 
sciziunea și să se realizeze unifica- . 
rea țării ; atenuarea tensiunii dintre 
Nord și Sud și eliminarea pericolelor 
de război nuclear care decurg din 
prezența în Coreea de Sud a bazelor 
militare străine și a unui important 
stoc de arme atomice ; crearea unei 
atmosfere de înțelegere și unitate 
națională ; convocarea unei conferin
țe politico-consultative Nord-Sud cu 
participarea reprezentanților partide
lor politice, organizațiilor obștești și 
ai diferitelor pături ale populației 
din Nord și Sud.

Noile propuneri ale R.P.D. Coreene, 
caracterizate prin evident spirit ra
țional și constructiv, printr-un înalt 
simț de răspundere atît față de des
tinele întregului popor coreean, cît 
și fată de cauza generală a păcii, se 
bucură de un larg și îndreptățit ecou 
în rîndurile opiniei publice interna
ționale. Formularea lor intervine 
într-un moment cînd pe teritoriul 
Coreei de Sud se intensifică mișcă
rile de masă, acțiunile populare în 
favoarea reunificării țării — aspirație 
fundamentală pe care în zadar în
cearcă să o înăbușe cercurile cele 
mai- reacționare ale regimului anti
popular de la Seul. De curînd, în 
acest oraș a fost creat „Comitetul 
național de luptă pentru democrație 
în Coreea de Sud", cuprinzînd repre
zentanți ai tuturor păturilor sociale ; 
în același timp. în diferite localități 
s-au înregistrat mitinguri și demon
strații de condamnare a represiunilor 
la care recurg autoritățile sud-co- 
reene. „Aceste acțiuni antidictatoria- 
le ale poporului din Coreea de Sud 
— se arată într-o declarație a Co
mitetului pentru reunificarea pașni
că a Coreei — sînt o expresie a do
rinței de nezdruncinat, a hotăririi ' 
dîrze de a redobîndi libertatea .și de
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Secretarul general al
O. N.U., Kurt Waldheim, a plecat 
luni într-o călătorie de 15 zile în 
Egipt, Siria, Liban, Iordania. Arabia 
Saudită, Israel și Cipru.

Primul secretar al C.C. al
P. M.S.U., Jănos Kădâr, l-a primit 
marți pe Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugoslavia, care 
se află într-o vizită oficială în R.P. 
Ungară. In aceeași zi. Milos Minici a 
fost primit de Gydrgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare.

Convorbiri sovieto-ira- 
kiOHO. La Moscova au avut loc 
convorbiri între Alekșei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Saddam Hussein, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak, care 
se află în vizită la Moscova. Au fost 
discutate probleme ale cooperării, 
dintre cele două țări in domeniile 
politic și economic.

întîInirO. Preîedintele Portuga
liei. Ramalho Eanes, l-a primit pe 
secretarul general al P.C. Portughez, 
Alvaro Cunhal. După cum a declarat 
Alvaro Cunhal, întrevederea sa cu 
șeful statului „se înscrie în cadrul 
întilnirilor pe care generalul Eanes 
le are cu conducătorii politici".

Gaafar MohammedRealegere.
El-Nimeiri a fost reales, în unani
mitate, de participanții la Congre
sul Uniunii Socialiste Sudaneze ca 
președinte al acestei formațiuni poli
tice. Totodată, el a fost desemnat 
drept candidat la funcția de pre
ședinte al Sudanului, în vederea 
apropiatului plebiscit.

întrevederi japono-ame- 
rîcane. vicepreședintele S.U.A., 
Walter Mondale, și-a încheiat con
vorbirile avute la Tokio eu primul 
ministru nipon. Takeo Fukuda, asu
pra unor probleme privind îndeosebi 
situația economică internațională și 
relațiile dintre cele două țări.

Promovarea femeilor.Pre- 
ședințele S.U.A., Jimmy Carter, a 
cerut membrilor guvernului să nu
mească, în departamentele lor. fe
mei în funcții de răspundere, arătînd 
că a refuzat să accepte componența 
unei comisii deoarece numărul fe
meilor reprezentate era foarte mic — 
a declarat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Jody Powell.

Negocierile privind cana
lul Prnama vor reluate ia i® *e* 
bruarie în Republica Panama, anunță 
un comunicat comun dat publicității 
la Washington în urma convorbirilor 
dintre secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, și ministrul de externe 
panamez, Aquilino Boyd. 

mocrația călcate în picioare de dic
tatură și de a salva patria de peri
colul scindării permanente".

Inițiativa R.P.D. Coreene este, tot
odată, în deplin consens cu cerințele 
opiniei publice internaționale, care se 
pronunță pentru lichidarea cît mal 
grabnică a focarului de încordare 
perpetuat prin scindarea națiunii co
reene. prin prezența bazelor militar» 
și trupelor străine pe teritoriul Co
reei de Sud, ca și a unei mari canti
tăți de armament nuclear. în acest 
context, popoarele iubitoare de pace, 
opinia publică internațională au primit 
cu interes declarațiile președintelui 
Statelor Unite, Jimmy Carter, care, 
așa cum se știe, atît în timpul campa
niei electorale, cit și ulterior s-a pro
nunțat pentru retragerea forțelor 
militare americane de pe teritoriul 
Coreei de Sud. Desigur, traducerea in 
viață a acestor declarații ar răs
punde în cel mai înalt grad inte
reselor destinderii internaționale, 
s-ar înscrie ca un pas rațional 
în întîmpinarea unor cerințe esen
țiale ale păcii și înțelegerii în 
Asia și pe întreg globul. Și, fără în
doială, creează teren favorabil reali
zării acestui deziderat documentul 
R.P.D. Coreene, care se pronunță 
pentru organizarea unor negocieri, 
cu participarea autorităților militar» 
corespunzătoare, în vederea retra
gerii trupelor străine, sistării spo
ririi potențialului militar și cursei 
înarmărilor, încetării introducerii de 
arme din străinătate, reducerii for
țelor armate.

Eforturile stăruitoare ale R.P.D. 
Coreene pe linia reunificării patriei, 
pe o bază pașnică și democratică, au 
fost întotdeauna și sînt și acum spri
jinite ferm de poporul român. Așa 
cum se știe, animată de profund» 
sentimente internaționaliste. Româ
nia și-a exprimat de la început soli
daritatea cu cauza dreaptă a po
porului coreean, a sprijinit în mod 
hotărît inițiativele și propunerile 
R.P.D. Coreene menite să ducă la 
împlinirea idealului național de reu- 
nificare pașnică și independentă a 
patriei de către coreenii înșiși. 
Această poziție principială și-a găsit 
oglindire în documentele partidului 
și statului nostru, a fost puternic 
afirmată în timpul întilnirilor de la 
Phenian și București pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu 
tovarășul Kim Ir Sen, care s-au în
scris ca momente esențiale în dez
voltarea continuă a colaborării fră
țești dintre cele două partide, țări 
și popoare ale noastre. In același 
timp, așa cum este știut, țara noas
tră a desfășurat o intensă activitate 
la O.N.U., în alte foruri internațio
nale, venind cu inițiative proprii și 
participind în calitate de coautoare 
la numeroase rezoluții în sprijinul 
asigurării drepturilor inalienabile ale 
națiunii coreene.

In acest spirit, poporul român sa
lută noile propuneri ale partidelor 
politice și organizațiilor obștești din 
R.P.D. Coreeană, in care vede o con
tribuție importantă la lichidarea 
dezmembrării artificiale a Coreei, la 
înfăptuirea destinderii în Asia și în 
întreaga lume.

Nicolae N. LUPU

în R.P. Polonă au avut loc 
consfătuiri economice intervoievodale 
ale activului de la sate, la care au 
luat parte membri ai conducerii su
perioare de partid. La consfătuirea 
de la Poznan a luat parte Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. în alocuțiunea rostită, el 
s-a referit la principalele probleme 
ale agriculturii poloneze.

Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sien-nien, a primit, marți, dele
gația economică guvernamentală a 
R.P.S. Albania, condusă de Nedin 
Hodja, ministrul comerțului exterior. 
Tot marți, la Pekin au fost semnate 
două protocoale între guvernele ce
lor două țări : imul cu privire la 
schimburile comerciale și plățile pe 
anul 1977, iar altul cu privire la cre
ditele acordate R.P.S. Albania — in
formează China nouă.

Secretarul general al O.N.U 
Kurt Waldheim, l-a primit pe 
prof. dr. ing. V. Harnaj (Româ
nia), președintele „Apimondiei“. 
Rel&vind activitatea deosebit de 
bogată a Federației internațio
nale a apicultorilor, Kurt Wald
heim a subliniat ajutorul pe 
care il acordă România „Apimon- 
diei", prin găzduirea Institutului 
international de tehnologie și e- 
conomie apicolă.

Guvernele 
Spanieiau căzut

Poloniei și
de acord, la 31

ianuarie 1977, să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă.

La Congresul P.S. din
secretarul general alPortugalia,

acestui partid și prim-ministru al țării, 
Mario Soares, a lansat un apel la uni
tate, subliniind că „este indispensabil 
ca absolut întregul partid să se mo
bilizeze în lupta împotriva reacțiu- 
nii. El s-a referit la „anumite mă
suri uneori impopulare", pe care gu
vernul său a fost obligat să le 
adopte pentru a face față dificilei 
situații economice cu care este con
fruntată țara.

La Ulan Bator 8 fost dată 
publicității hotărîrea C.C-, al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol 
și a Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole cu privire la „Unele măsuri 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse alimentare". 
Documentul subliniază importanta 
deosebită pe care trebuie să o acor
de ' organizațiile de partid, guver
namentale și ^obștești îmbunătățirii 
aprovizionării 'populației.

Un cutremurcu 0 >ntensitat« 
de 8 grade pe scara Richter s-a pro
dus luni în regiunea nordică a lan
țului muntos Tian Șan, la granița 
dintre republicile sovietice Tadjikis
tan, Uzbekistan și Kirghizia. S-au în
registrat pagube materiale. A fost 
creată o comisie specială pentru 
ajutorarea populației sinistrate.
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