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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Directorul general al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amiază, 
pe directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru educație, 
știință și cultură, Amadou Mahtar 
M’Bow, care face o vizită oficială in 
tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in legătură cu necesitatea in
tensificării eforturilor generale pen
tru infăptuirea noii ordini economice

și politice internaționale, sprijinirea 
evoluției mai rapide pe calea progre* * 
sului și civilizației a țărilor In cur*  
de dezvoltare, pentru cauza destin
derii, păcii și colaborării între toate 
națiunile.

brica realizări, peste prevederi, can
tități de produse în valoare de 265 
milioane lei. Succese remarcabile pe 
această linie au obținut colectivele 
din întreprinderile de tricotaje. Ele 
au realizat suplimentar mai mult de 
639 009 de tricotaje, cea mai mare 
parte a produselor constituind-o sor
timentele noi sau reproiectate. Can
tități importante de bunuri peste 
plan au înregistrat, în această pe
rioadă. și oamenii muncii din între
prinderile textile, de încălțăminte, 
de sticlărie de menaj și ceramică 

în această perioadă premergătoare 
consfătuirii pe țară.

★
Pentru antrenarea largă a celor 

aproape 18 000 de membri ai echipe
lor cetățenești din Capitală la acti

vitatea de control obștesc, pentru 
activizarea și asigurarea unei pre
zente sporite a reprezentanților ob
știi în unitățile de interes public, 
supuse controlului obștesc. Consiliul 
municipal al Frontului Unității 
Socialiste, prin comisia sa de coor
donare și îndrumare a controlului 
obștesc, a introdus un sistem unitar 
de urmărire a activității echipelor. 
Astfel. în cadrul fiecărei întreprin
deri și instituții, în care sînt consti
tuite echipe de control obștesc s-au 
alcătuit grafice de activitate prin 
care se urmărește în ce măsură fie
care echipă și fiecare membru al

Publicistul francez Edouard Guibert
T o v a r ă ș u I Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi di

mineață, pe publicistul francez 
Edouard Guibert. colaborator al edi
turii „Stock" din Paris.

Cu acest prilej, tovarășul Nicola*  
Ceaușescu a acordat publicistului 
francez un interviu.

ȚĂRĂNIMEA-
forță de bază a progresului social

„Pe parcursul frămîntatei istorii a poporului român, țărănimea a constituit, timp de 
sute și sute de ani, principala forță socială, patriotică, progresistă, revoluționară a socie
tății; ea a jucat rolul hotărîtor atît în dezvoltarea economico-socială, în creșterea forțelor 
de producție din țara noastră, cît și în lupta pentru dezvoltarea și păstrarea ființei națio
nale, pentru scuturarea jugului dominației străine și cucerirea independenței și neatâr
nării, pentru eliberare națională și dreptate socială, pentru afirmarea națiunii noastre în 
rîndul popoarelor lumii".

NICOLAE CEAUȘESCU
împlinirea în curînd a șapte dece

nii de cînd s-au ridicat Ia luptă, ho- 
tărîți să schimbe nedreapta înlănțui
re seculară, truditorii holdelor de aur, 
„robii albi ai pămîntului" — după 
expresia lui N. Iorga — este un pri
lej de a scoate in evidență marele 
potențial revoluționar al țărănimii pe 
care evenimentele din 1907 l-au de
monstrat cu atita forță. Nicicînd pînă 
atunci pămîntul patriei, înnobilat de 
singele curs în luptele purtate de po
porul român pentru păstrarea ființei 
sale naționale și libertate socială, nu 
cunoscuse o mai mare ridicare a ma
selor țărănești.

Memorabil moment în istoria lup
telor sociale din România, anul 1907 
ae înscrie, firesc, în continuarea ve
chilor și bogatelor tradiții revoluțio
nare ale țărănimii. „Memorie a știin
ței politice", istoria dezvăluie celui 
care vrea cu adevărat să-i cunoască 
resorturile că mai mult, poate, decît în 
istoria altor țări eurpp.ene — și. .cel 
puțin pînă în orînduirea capitalistă’ —» 
țărănimea a avut in istoria Româ
niei un rol ce identifică in fapt is
toria ei cu istoria țării. însuși nu
mele de țărani arată că în trecut ei, 
țăranii, reprezentau țara. Prin mun
ca lor, țăranii au defrișat păduri, au 
redat agriculturii ținuturi sterpe, au 
smuls pămîntului roadele sale, au 
construit drumuri și au întreținut în
tregul edificiu de stat. Cind pămîntul 
țării a fost invadat de dușmani — și 
ei au fost numeroși — țăranii au dus 
greul luptei pentru libertatea și in
dependența patriei, l-au apărat cu 
jertfa propriei vieți.

Setea de dreptate, dragostea de pă- 
mint și de patrie, de libertate au fost 
trăsăturile morale care au potențat 
lupta națională și socială a țărănimii.

In primele timpuri ale vieții de 
stat românești, țărănimea constituia 
aproape întreg elementul militar al 
țării. Ei i se datoresc victoriile re
purtate de Basarab I sau de Bogdan 
I, ca și de Urmașii lor, victorii ce 
aveau să asigure o dezvoltare inde
pendentă țării. Apelul la sprijinul în
tregii țărănimi i-a permis lui Mircea 
cel Bătrîn — într-un moment cind 
tate puternice dispăreau in fața ex

pansiunii otomane — să salveze țara 
și să-i asigure un mare prestigiu pe 
plan internațional. Eroismului mase
lor țărănești i se datoresc în bună 
parte victoriile dobîndite de Iancu de 
J nedoara împotriva turcilor ; „oa-

O nouă coloană de sinteză realizată 
la întreprinderea de mașini grele din 

București
Foto : S. Cristian

menii de rînd" constituiau grosul te
mutei oștiri a lui Vlad Țepeș. Cu o 
oștire de țărani „care — după ex
presia lui Marx — fuseseră luați a

• Veacuri in șir, țăranii reprezentau țara • Principala 
forță a oștilor marilor conducători care s-au ridicat 
pentru libertate și neatirnare. ® „Robia fu răsplata 
claselor de sus către clasele de jos“ • Marx și 
Engels despre potențialul revoluționar al țărănimii 
române • Alianța muncitorească-țărănească sub 
conducerea Partidului Comunist Român a chezășuit 
instaurarea puterii populare, rezolvarea problemei 
agrare și eliberarea țărănimii, înflorirea satului 

românesc

proape direct de la plug", Ștefan cel 
Mare făcea dovada că nu poate fi 
infrîntă țara al cărei conducător știe 
să se folosească cum trebuie de forța 
supușilor săi. Ion Vodă și Mihai Vi

Cum ați îndeplinit planul? Cum asigurați 
realizarea in lunile următoare a tuturor

indicatorilor cantitativi și calitativi ?
în cadrul anchctei-sondaj a „Scînteii" privind modul de îndeplinire 

a planului pe luna ianuarie Ia indicatorii cantitativi și calitativi, de 
eficiență economică, publicăm astăzi informații din județe, precum și 
răspunsuri din diferite unități industriale

Peste prevederi — produse 
necesare economiei •

• Industria JUDEȚULUI ALBA a 
obținut, în prima lună a anului, rea
lizări de seamă în îndeplinirea pla
nului și angajamentelor. Au fost fa
bricate și livrate, peste prevederi, e- 
conomiei naționale însemnate canti
tăți de produse : 150 tone sodă caus
tică, 136 mc prefabricate din beton, 
1191 mc cherestea, mai mult de 14 
milioane metri pătrați hirtie. 32 tone 
cărămizi refractare, 2 097 tone sare, 
2 000 mașini electrice de spălat rufe 
și altele. în continuare, se pune ac
centul pe creșterea substanțială a 
productivității muncii, organizarea 
superioară a producției și a muncii 
și introducerea largă a progresului 
tehnic. (Ștefan Dinică).

• Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile industriale din JU
DEȚUL BUZĂU și-au concentrat 
eforturile pentru a asigura depăși
rea ritmică a sarcinilor de plan la 
producția marfă. Astfel, în luna ia
nuarie, au fost realizate peste pre
vederi 54 tone de țiței, 860 tone sîrmă 
trasă, 83 tone piese turnate din fon
tă, 1400 mp de timplărie metalică, 
29 garnituri de mobilă, confecții- 
textile în valoare de 714 000 lei și 
multe altele. (Mihai Bâzu).

• Mobilizați de organizațiile de 
partid și desfășurind larg întrecerea 
socialistă, oamenii muncii din indus
tria JUDEȚULUI ARGEȘ au înche
iat luna ianuarie cu realizări impor
tante, Planul la producția globală a 
lost îndeplinit în proporție de 100,3 
la sută, iar la producția marfă — in 
proporție de 100,3 la sută. S-au pro
dus peste plan 1015 tone cărbune, 
560 tone țiței extras, 1 200 tone de 
polietilenă, 67 autoturisme de oraș, 
piese de schimb pentru mijloacele 
de transport auto și de tractoare in 
valoare de 32 milioane lei, 1 150 as
piratoare de praf și 2 650 uscătoare 
de păr, 3 052 metri cubi cherestea de 
rășinoase, 17 319 tone de benzină și 
187 367 tone păcură ; au mai fost 
realizate in plus 150 tone PFL, 50 000 
metri pătrați țesături din bumbac și 
mobilă in valoare de circa 1 milion 
lei. (Gheorghe Cîrstea).

De la bine spre mai bine
La ÎNTREPRINDEREA DE UTI

LAJ PETROLIER DIN TlRGO- 
VIȘTE, prima lună a anului a fost 
o perioadă de intense eforturi crea
toare, soldate cu bune rezultate in 
producție.

— In luna ianuarie — ne-a spus 

teazul. în prima parte a domniei lui, 
învățind din experiența Înaintașilor 
lor, s-au impus dușmanilor prin for
ța oștilor lor populare. Luptele înde

lungate cu turcii și cu alțl agresori, 
în care greul l-au purtat masele ță
rănești, au înscris o adevărată epo
pee în istoria patriei, au asigurat po
porului român, prin vitejia și jertfele 

secretarul comitetului de partid 
din întreprindere. Victor Borda — 
prevederile de plan au fost depășite 
la toți indicatorii. Astfel, la produc
ția globală, realizările au fost mal 
mari, față de sarcinile de plan, cu 
peste 2 milioane lei, la export cu 5,8 
ia sută, s-au obținut suplimentar 1.1 
bucăți instalații de foraj echivalente 
F-200, 120 tone oțel, 50 bucăți re
ducții și alte produse. Se cuvine 
menționat că întregul spor de pro
ducție a fost realizat pe seama creș
terii productivității muncii, sarcinile 
planificate la acest indicator fiind 
depășite.

— Cum se acționează în întreprin
dere pentru desfășurarea, în conti
nuare, a activității productive în 
ritm susținut, cu eficiență sporită ?

— Au fost întocmite și se aplică 
cu fermitate programe de măsuri me
nite să asigure utilizarea intensivă a 
capacităților de producție, reducerea 
consumurilor de materii prime și ma
teriale, îndeosebi a celor de metal, 
asimilarea de noi produse și repro- 
iectarea celor aflate în fabricație. In 
acest scop, de curînd au fost întă
rite compartimentele de întreținere a 
mașinilor și utilajelor din secții, au 
fost luate o serie de măsuri pentru 
aprovizionarea ritmică a locurilor de 
muncă, se acționează stăruitor pen
tru introducerea și extinderea 
tehnologiilor noi, moderne. în pre
zent amplasîndu-se unele agre
gate care execută simultan mai mul
te operații la armăturile industriale. 
Totodată, sarcinile au fost judicios 
repartizate pe luni, decade și zile, pe 
brigăzi și echipe. în întreprindere 
s-a reușit să se asigure un decalaj 
de o lună și jumătate între sectorul 
de turnătorie și cele prelucrătoare, 
ceea ce asigură o bună ritmicitate 
producției. (Ilie Ștefan).

Bilanțul încheiat Ia sfîrșitul lunii 
Ianuarie de colectivul ÎNTREPRIN
DERII DE POSTAV „PROLETA
RUL" DIN BACĂU este edificator : 
o producție globală suplimentară în 
valoare de 3,3 milioane lei, o produc
tivitate a muncii cu 16 la sută mai 
mare față de aceeași lună a anului 
trecut ; au fost introduse în fabrica
ție 5 articole noi de țesături pentru 
paltoane, pardesie și costume ; toate 
contractele au fost onorate la ter
men. Cum s-a reușit să se obțină 
un asemenea succes ? La această în
trebare ne-a răspuns ing. Vasile 
Blejușcă, directorul unității :

— Am urmărit ca toate utilajele 
să fie încărcate uniform în cele trei 
schimburi și să reducem la maxi
mum timpul de staționare a acestora, 
generat de defecțiunile accidentale. 
O comparație este, cred, edificatoare: 

sale, un loc de Cinste între popoarele 
Europei.

Păstrătoare a celor mai vechi și 
frumoase tradiții, a celor mai scumpe 
datini și amintiri, țărănimea a con
servat limba, a creat și a îmbogățit 
continuu cultura populară. Schimbu
rile permanente între diferitele ținu
turi românești au făcut ca, peste ho
tarele vremelnice, impuse de vitregia 
timpului, această cultură să fie una 
singură, fapt ce a contribuit într-o 
măsură determinantă la fizionomia 
șpirituală unitară a poporului român.

Clasele exploatatoare i-au hărăzit 
însă țărănimii doar o viață de robie 
și cruntă mizerie. Din interese egois
te, de clasă, ele au dus în cursul se
colelor o politică sistematică de ră
pire. prin vicleșug și forță, a pămîn- 
turilor țăranilor. „Robia — constata
N. Bălcescu — fu răsplata claselor de 
sus ale societății către clasele de jos, 
care le-au hrănit, le-au respectat tot
deauna, le-au păstrat in poziția lor,

Ștefan ȘTEFĂNESCU
(Continuare în pag. a H-a)

In ianuarie a.c., timpul de staționare 
a războaielor de țesut și a celorlalte 
utilaje a fost redus la jumătate față 
de ianuarie 1976. La toate acestea 
trebuie să adăugăm elementul prin
cipal : omul. Fiecare muncitor, ingi
ner și tehnician a cunoscut, încă din 
prima zi a lunii. în mod precis, ce 
are de făcut, înscriindu-se în ritmul 
de producție prevăzut pentru acest 
an încă din luna decembrie, anul 
trecut.

— Ce preocupări și măsuri aveți 
în vedere pentru perioada ce ur
mează ?

— In primul rînd. menținerea a- 
cestui ritm ridicat de lucru, fapt 
impus și de sarcinile mobilizatoare 
ale planului de producție pe acest 
an : o creștere cu 10.5 la sută față 
de 1976. In altă ordine de idei, efor
turile noastre sînt concentrate în 
două direcții : sporirea substanțială a 
productivității muncii și îmbunătăți
rea calității țesăturilor. In acest scop, 
am aplicat și vom aplica un șir de 
măsuri care vizează perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, realizarea 
unor mașini și utilaje prin autodo- 
tare. folosirea completă a timpului de 
lucru, introducerea în producție a 
unor noi țesături cu caracteristici 
superioare. (Gheorghe Baltă).

In control
PREOCUPĂRI PENTRU

După cum se știe, în conformita
te cu hotărirea Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității. Socialiste. în zilele de 22 și 
29 ianuarie a.c. au avut loc consfă
tuiri județene pentru analiza activi
tății de control obștesc, consfătuiri 
care preced consfătuirea pe țară. 
Organizarea consfătuirilor județene 
și a consfătuirii pe țară evidențiază, 
o dată în plus, atenția deosebită pe 
care conducerea partidului si statu
lui o acordă perfecționării muncii de 
control obștesc, ca importantă In
stituție a democrației noastre socia
liste. „în sistemul democrației noas
tre socialiste — sublinia secretarul 
general al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — controlul 
obștesc reprezintă un factor de mare 
importantă, contribuind la antrena
rea largă a opiniei publice, a mase
lor populare în exercitarea controlu
lui asupra îndeplinirii hotăririlor de 
partid și de stat, a politicii partidu
lui în sectoare esențiale ale vieții 
sociale".

Voința de a porni spre 
o nouă lume nu a însem
nat niciodată respingerea 
totală a trecutului ; dar 
de fiecare dată a fost 
operată o nouă ordine in 
moștenirea culturală de 
către ceea ce istorici ai 
civilizației europene nu
mesc „tradiția selectivă". 
Pentru a face un salt în 
civilizație, oamenii au 
simțit nevoia unei fun
dații solide care să pri
mească toată greutatea 
efortului desfășurat pe 
întregul front al activi
tății umane. Umaniștii 
Renașterii, filozofii și 
educatorii din epoca Lu
minilor, promotorii ro
mantismului revoluționar 
și participanții la revolu
țiile din secolul nostru 
și-au făcut o nouă ima
gine despre trecut, între- 
vâzind altfel decit pre
decesorii legăturile din
tre fenomene și identifi- 
cind, cu noi mijloace de 
gindire, mișcările care au 
preschimbat lumea. O 
lume care s-a modificat 
tot mai rapid din mo
mentul in care industria
lizarea a făcut progrese 
și și-a făcut apariția în 
viața societăților clasa 
muncitoare.

Este de înțeles deci că 
nu era cu putință ca 
transformările adinei din 
existența societății noas
tre să nu aibă repercusiuni 
asupra felului nostru de 
a privi devenirea civili
zației române ; mai pro
funde decit orice alte 
schimbări din existența 
poporului român, ele 
ne-au făcut să analizăm 
schemele de gindire ale 
predecesorilor și să le 
comparăm cu propriile

Succese ale industriei
Oamenii muncii din întreprinderile 

industriei ușoare au trecut hotărît, 
încă din primele zile ale anului, la 
aplicarea programelor privind folo
sirea integrală a capacității utilajelor 
și a timpului de lucru, la extinderea 
tehnologiilor moderne de mare ran
dament și a altor măsuri menite să 
asigure îndeplinirea ritmică a preve
derilor de plan la toate sortimentele. 
Eforturile lor sînt încununate de 
succes. La sfîrșitul lunii ianuarie, 
unitățile din acest sector al econo
miei naționale au consemnat la ru

- toate forțele controlului obștesc
PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII ECHIPELOR CETĂȚENEȘTI DIN CAPITALĂ

Contribuția cea mai autentică pe 
care echipele cetățenești pot și tre
buie să o aducă în această perioadă 
la perfecționarea activității de con
trol obștesc constă în intensificarea 
activității fiecărei echipe, prezența 
lor activă, sistematică în unități, întă

în întâmpinarea consfătuirii pe țară

rirea conlucrării acestora cu orga
nele de control specializate — în 
primul rînd cu controlul muncitoresc 
al activității economice și sociale — 
în vederea creșterii răspunderii con
ducerilor de unități controlate fată 
de propunerile și sugestiile formula
te de echipe.

In acest spirit se acționează tn 
prezent în toate județele tării. în 
cele mai multe localități. In rîndu- 
rile ce urmează, prezentăm experi
ența acumulată de organizațiile com
ponente ale Frontului Unității So
cialiste din municipiul București — 
experiență substanțial îmbunătățită

noastre concluzii. Iar ju
decățile noastre sînt tot 
mai bogat alimentate de 
noile date comunicate de 
gîndirea aplecată asupra 
realităților șl de perma
nenta comparare a înfăp
tuirilor noastre, din tre
cut sau de acum, cu ale 
altor popoare. Așa sa

Ibrâileanu, E. Lovinescu, 
Dimitrie Popovici, Nico
lae Iorga sau Lucian Bla- 
ga, și ceea ce frapează 
este faptul că astăzi fe
nomenul istoric este mai 
amplu și mai profund 
îmbrățișat. Se vorbește 
despre o cultură care nu 
a început în secolul

0 IMAGINE
A CULTURII NOASTRE
in perspectiva istoriei 
și in context universal 

însemnări de Alexandru DUȚU

face că discutăm astăzi 
despre cultura româneas
că, intre Bizanț și Occi
dent, la începutul mile
niului al doilea, des
pre interferențele culturii 
scrise cu pictura în epo
ca medievală, despre 
elementele baroce din 
poezia și proza româneas
că, despre preromantism 
sau ipostazele originale 
ale iluminismului din 
tara noastră. Comparăm 
lucrările istoricilor cultu
rii de azi cu scrierile 
unor predecesori în acest 
domeniu, precum G.

XIX, cind s-ar fi decis, 
deodată, să devină „tînă- 
ră“, și care s-a desfășu
rat cu aceeași vigoare în 
pictură, în ceramică, în 
scris sau in cîntece bă- 
trînești. Se deschid per
spectivele unei istorii 
culturale care să cuprin
dă mai mult decît feno
menul artistic, cum l-a 
văzut în sinteza lui Geor
ge Călinescu, deoarece 
numeroase cărți, apărute 
în anii din urmă, au fost 
gîndite ca părți dintr-un 
întreg. Așa am izbutit să 
înțelegem locul ocupat

In istoria literaturii noas
tre de Învățăturile lui 
Neagoe sau de fascinanta 
operă a lui Cantemir 
Istoria ieroglifică. Ne re
ferim, evident, la o serie 
de cărți remarcabile apă
rute în seria „Momente 
și sinteze" de la editura 
..Minerva", în seria „Sin
teze" a editurii „Emines- 
cu“ sau în seria de criti
că de la „Cartea româ
nească" său „Dacia".

Aceste cărți care au 
pătruns în lectura noas
tră ne-au făcut să înțe
legem legătura organică 
dintre fila scrisă de Nea
goe și cea redactată de 
Udriște Năsturel, dintre 
pagina lui Dimitrie Can
temir și a lui Petru Ma
ior. Nu ne mai apar cu 
claritate motivele pentru 
care erudiții filologi din 
prima parte a secolului 
împărțeau literatura noas
tră în „veche" și „mo
dernă", acceptînd fără 
rezerve o diviziune in
ventată. pentru rațiuni 
strict legate de moment, 
de către generația de la 
1848 ; după cum știm că 
o prezentare a istoriei li
teraturii noastre pe fe
lii, urmărind, adică, e- 
voluția, ca în seră, a u- 
nor categorii de cărți cu 
existentă aparentă — „li
teratura istorică", „litera
tura religioasă", „căr
țile populare" — nu 
poate fi decît o lucrare 
preliminară, de descriere 
a laturii celei mai vizi
bile a unui fenomen,
(Continuare 
in pag. a II-a)

ușoarei
fină și din alte sectoare ale indus
triei ușoare. Ca urmare, au fost li
vrate suplimentar magazinelor co
merciale țesături, confecții, articole 
de uz casnic și gospodăresc și alte 
bunuri, în valoare de peste 180 mi
lioane lei.

De menționat că cea mai mare 
parte a producției suplimentare a fost 
obținută în condițiile creșterii pro
ductivității muncii cu aproape 2 la 
sută peste plan, precum și diminuă
rii cheltuielilor de producție. (Ager- 
pres) 

echipelor își fac datoria de a merg*  
pe teren cel puțin odată pe lună.

Tot pentru activizarea controlului 
obștesc, o parte din membrii comi
siei municipale și a comisiilor de 
sector de îndrumare și coordonare a 
controlului obștesc au fost împuter
niciți să urmărească, în cadrul fie
cărei întreprinderi și instituții in 
care sînt constituite echipe, modul 
în care comitetele de sindicat. U.T.C. 
și de femei se ocupă de mobiliza
rea echipelor, de îndrumarea și con
trolul activității lor. De asemenea, 
pentru a avea o oglindă a activității 
echipelor din întreprinderi și insti
tuții. comisiile de îndrumare și coor
donare a controlului obștesc din fie
care din cele opt sectoare ale Capi
talei țin o evidență a deplasării e- 
chipelor pe fiecare unitate econo
mică. O altă cale prin care se asi
gură intensificarea controlului ob
ștesc și cuprinderea în sfera acestuia 
a tuturor unităților prevăzute de le-

Mihai IONESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Adunări generale în cooperativele agricole

C//VD
VREA

OAMENII VOR, 
Șl PĂMlNTUL

Zilele trecute, cooperatorii din 
Udați, județul Buzău. întruniți in 
adunarea generală, forul lor suprem, 
au făcut o amplă analiză a realiză
rilor obținute anul trecut, 
Învățăminte prețioase din 
și greutățile pe care le-au intimpinat 
în activitatea de zi cu zi și au sta
bilit un amplu plan de măsuri pen
tru realizarea sarcinilor de producție 
pe care le au de înfăptuit în acest 
an. Din cifrele și faptele prezentate 
de către Ioniță Damian, președintele 
cooperativei agri
cole, a reieșit că 
s-a muncit bine, 
că realizările ob
ținute au fost pe 
măsura hărniciei 
cooperatorilor din 
Udați. S-au obți
nut cele mai bo
gate recolte din 
istoria cooperati
vei. Acest rezultat este cu atit 
mai valoros cu cit multă vreme 
cooperatorii de aici au realizat pro
ducții mici, mult sub posibilitățile 
existente. La cultura griului au reali
zat o producție medie la hectar de
3 220 kg pe o suprafață de 600 ha, la 
porumb de pe 857 ha au strins cite
4 510 kg la hectar, cu 510 kg mai 
mult față de plan, la floarea-soarelui 
au recoltat cite 1910 kg de pe fie
care hectar, iar la sfecla de zahăr 
cite 19 400 kg la hectar.

In sectorul zootehnic s-a realizat și 
depășit producția de lapte predată la 
fondul de stat, iar veniturile au fost 
realizate în proporție de 106 la sută. 
Pentru evoluția pozitivă a activității 
cooperativei sint semnificative urmă
toarele date : dacă în anul 1974 s-a 
realizat o producție globală in va
loare de 14 094 000 lei, în 1976 valoarea 
acesteia a fost de 21 412 990 
producția netă a sporit in 
perioadă de la 6 201 000 
12 477 000 lei. Deci numai în 
veniturile realizate s-au 
Punctul de cotitură în activitatea 
cooperativei l-a constituit adunarea 
generală din 1973, cînd pentru muncă 
necorespunzătoare au fost schimbați 
unii membri din consiliul de con
ducere, împreună cu președintele. Tot 
în acel an au venit în. unitate tineri 
Specialiști, printre care și Maria Se-

au tras 
lipsurile

verin, căreia i s-a încredințat func
ția de inginer-șef.

Convinși de capacitatea lor de a 
munci mai bine, de rezervele de care 
dispun și de puterea pămintului de 
a produce mai mult atunci cînd e 
bine „plămădit", cooperatorii din 
Udați și-au propus în acest an sarcini 
de plan și mai mobilizatoare. După 
chemarea la întrecere a cooperato
rilor din Salonta, județul Bihor, 
cooperatorii din. Udați au analizat 
cu mai multă atenție posibilitățile

O cooperativă agricolă buzoiană ieșită din 
anonimat prin hotărîrea cooperatorilor de a 

conduce mai bine activitatea unității

lei. iar 
aceeași 
lei la 
doi ani 
dublat.

de care dispun și au găsit 
suficiente rezerve de sporire a pro
ducției agricole. Ei s-au angajat ca 
sarcinile 
astfel : 
3 850 kg 
3 900 kg 
lui de la 2 000 kg ia 2 200 kg, la sfe
clă de zahăr de la 30 000 kg Ia 33 000 
kg. la legume de la 19 700 kg la 
22 150 kg, iar la lapte de vacă de la 
1 600 1 la 1 770 1. Din calculele efec
tuate rezultă că prin valorificarea 
producției realizate peste plan valoa
rea producției globale va crește de la 
22 937 mii lei la 24 316 mii lei iar 
valoarea veniturilor bănești va crește 
de la 12 656 mii lei la 14 035 mii lei.

Din materialele prezentate în adu
narea generală cit și din luările de 
cuvint a reieșit clar că angajamen
tul luat are o temeinică bază și nu 
numai că poate fi realizat, dar în 
unele sectoare el poate fi depășit. 
Acest lucru impune ca toți membrii 
cooperatori, specialiștii să acționeze 
uniți, să răspundă cu convingere la 
apelul făcut de consiliul de condu
cere pentru a efectua la timp lucră
rile necesare și a respecta întoc
mai tehnologiile recomandate de că
tre specialiști la fiecare cultură în 
parte. Că sint încă multe rezerve o 
dovedesc faptele. Ștefan Carpen, șef 
al fermei vegetale, a precizat că a

ce le revin să fie depășite 
la grîu de la 3 400 kg la 
la ha, la porumb de la 
la 4 550 kg, la floarea-soare-

obținut cea mai mare producție de griu 
la hectar de la înființarea unității — 
3 800 kg, cu aproape 600 kg mai mult 
decit media pe unitate și cu 1 000 kg 
mai mult decit ferma din Albești, 
care are aceleași condiții de climă și 
sol. Diferențele mari de producție 
între ferme dovedesc cu certitudine 
rezervele ce există în unitate pentru 
sporirea producției. Ion Toader, șef 
de echipă la cultura vegetală, a subli
niat că lucrind în acord global 
pe echipă rezultatele au fost 

mult mai bune, 
în echipă, oame
nii se controlea
ză unii pe alții 
și nu admit 
crări făcute 
mintuială. In 
Iul acesta au 
ținut 35 000 
sfeclă de zahăr la 
ha. in timp ce fer

ma din Albești a realizat o producție 
medie de numai 14 000 kg, ceea ce a 
diminuat mult producția medie reali
zată in unitate, cit și veniturile bă
nești. Gheorghe Tudor, șef de fermă 
la bovine, a arătat că deși s-au făcut 
progrese mari in sectorul zootehnic 
prin lotizare, selecție și înlocuirea 
vacilor slab productive și aici sint 
Încă rezerve mari pentru sporirea 
producției de lapte și carne. Și în 
acest sector există diferențe la pro
ducția de lapte de la 25 pină la 45 la 
sută. Pentru acest an s-a asigurat o 
bază furajeră bună și sint condiții 
optime pentru sporirea producției 
animaliere.

Toți cei care au luat cuvîntul au 
arătat în mod deschis, analitic și 
convingător, argumentînd cu propria 
lor experiență, rezervele mari ce e- 
xistă in unitate pentru sporirea pro
ducției agricole în toate sectoarele 
de activitate. Dar pentru a face ca 
pămîntul să rodească la potențialul 
maxim se cer în primul rind din 
partea consiliului de conducere, a 
specialiștilor și. bineînțeles, a tutu
ror cooperatorilor o temeinică orga
nizare a muncii, aplicarea la timp și 
în- condiții bune a recomandărilor 
făcute de specialiști la fiecare cultură 
și specie de animale în parte.

| FAPTUL
'DIVERS
I
I Jubileu

I
i

I
I

La Pitești: membrii cenaclului literar de la Ateneul tineretului dezbat creațiile ce vor fi prezentate în fața publicului 
(fotografia din stingă); scenâ din spectacolul cu piesa „Moartea lui Vlad Țepeș", de Dan Târchilâ, prezentată în 

premieră de teatrul „Al. Davila" (fotografia din dreapta) Foto : E. Dichiseanu
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(Urmare din pag. I)

decît 
altfel,

săp- 
sau

tre-

care devine cu adevărat interesant 
dm momentul în care dezvăluie viata 
oamenilor din secolele trecute, prin 
implantarea operelor în viața socia
lă, prin restituirea conflictelor și 
confruntărilor de opinii, prin inter
pretarea operelor ca expresii ale 
structurilor mentale dintr-un mo
ment istoric și ca purtătoare de sem
nificații în timp. acționînd asupra 
reprezentărilor colective, și deci a- 
supra imaginilor pe care întotdea
una oamenii și le-au făcut despre 
sine și despre ceilalți.

Continuitatea istorică evidentă, ce 
rezultă din sintezele apărute in ulti
mul deceniu, s-a întemeiat pe o bază 
documentară mult mai largă 
aceea a predecesorilor. De
constituirea unei noi fundații docu
mentare și cerința imperioasă de a 
aduce în lumină noile conexiuni 
dintre fenomene, pe care le-a sem
nalat consolidarea unui nou punct 
de vedere, impun necesitatea elabo
rării unor noi sinteze și tratate. Și 
de aceea este de așteptat ca un co
lectiv restrîns de specialiști să scrie 
o istorie concisă a literaturii române, 
In care înflorirea culturală din se
colul 17 și ofensiva cărții din seco
lul 18 să-și ocupe locul firesc într-o 
reconstituire care să pornească de la 
mărturiile orale, păstrate în legen
dele seculare, și să ajungă la comen
tarea poeziei pe care a scris-o 
tămîna trecută loan Alexandru 
Ștefan Aug. Doinaș.

In privința bazei documentare
buie subliniate realizările impună
toare, mai ales ale Editurii Acade
miei, editurii „Minerva", editurii 
„Dacia" (prin frumoasa serie „Testi- 
monia"), care ne-au pus la dispoziție 
texte, corespondență, documente, 
prezentate într-o splendidă ținută 
grafică și de revista „Manuscriptum" 
al cărei succes de public scutește de 
orice comentarii. Și de aceea ni se 
pere superfluu să mai comentăm fap
tul că nu dispunem, pină la ora ac
tuală, de un catalog al manuscriselor 
păstrate în tata noastră și nici de o 
bibliografie a literaturii române, lu
crări de importantă națională, la rea
lizarea cărora orice bibliotecă ar tre
bui să se simtă mîndră că poate 
conlucra.

Noua imagine se precizează rapor- 
tindu-ne la alții ; în această privință 
ni se pare suficient să amintim de 
reușitele din seria Confluențe a 
editurii „Minerva", de la legenda meș
terului Manole la legendele privitoa
re la Vlad Țepeș, de contribuția a- 
dusă de revistele Cahiers roumains 
d’etudes litteraires de la editura 
„Univers", și Synthesis de la Editura 
Academiei la mai buna cunoaștere a 
literaturii noastre în context univer
sal. Ceea ce am primit din partea 
acestui gen de lucrări este, în primul 
rind, certitudinea că mărturiile cul
turale care ne aparțin au o densi
tate intelectuală ce nu se întîlnește 
ușor pe alte meridiane și o putere 
de iradiere care ne vorbește despre 
rolul istoric al poporului român. Elita 
„subțire" care comenta in saloane 
ultima poezie anostă apărută in 
„lingua franca" și nu-și putea în
chipui că in cadrul Luminilor euro
pene se poate vorbi și despre Iop 
Budai Deleanu, și încă obligatoriu 
dacă vrei să înțelegi ce era epoca 
Luminilor, a rămas undeva în umbră, 
uitată printre lucrurile fără impor
tantă, in timp ce cartea care poartă 
noile imagini este citită in noul a- 
partament. în clasa construită nu 
de mult, în troleibuzul ce duce spre 
fabrică, pentru că aparține existenței 
noastre de ai cu zi.

PROGRAMUL I
Teleșcoală
Actualitatea bueureșteană. Cetă
țeanul în audiență
Cintece muntenești de pe valea 
Buzăului
Telex 
închiderea programului 
Teleșcoală.

11.40
11,45
16,00
16.30 Curs de limba franceză
17.00 Telex
17,05 Emisiune tn limba germană
18.50 ------------ ' '
19,00 
19,20
19.30
19.50
20,00
20.30 Film artistic

Tragerea Loto 
Telecronica pentru pionieri 
1001 de seri
Telejurnal
1977 — Cronica întrecerii 
Ancheta TV : Controlul obștesc 

.Toamna bobocilor".
O producție a Casei de filme unu.

22,10 Antologie lirică : ,,1907, cumplita 
vremilor destăinuire"

22.30 Din muzica și dansurile popoare
lor

22.50 Telejurnal
PROGRAMUL II

17,00 Telex
17,05 Portativ bucureștean. Emisiune 

dedicată participării artiștilor a- 
matori șl profesioniști la Festiva
lul național „Cîntarea României". 
Azi, sectorul 2

17,55 Timp regăsit (film documentar de 
montaj)

18,25 Ora veselă
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 1977 — Cronica întrecerii
20,00 Seară de operetă : „Văduva vese

lă" de Franz Lehar (selecțlunl din 
actele I și II). Interpretează 
samblul Teatrului muzical „N. 
nard" din Galați 
Telex
La temperaturi solare. (Film 
cumentar).
Roman-foileton : CSsar Blrotteau. 
Episodul 4

an- 
Leo-

21,20
81,25

21,35

do-

La 8 februarie 1977 : Tragere excepțională LOTO
Administrația de Stat Loto Pro

nosport organizează la 8 februarie 
1977 prima tragere excepțională 
Loto din acest an.

Această tragere oferă o bogată 
listă de cîștiguri : autoturisme „Da
cia 1300“ și „Skoda S 100“, excursii 
în U.R.S.S., Turcia, R. P. Bulgaria, 
Grecia, R. D. Germană și Turul 
României, premii in bani — fixe 
și variabile. Pentru atribuirea tu
turor acestor ciștiguri se vor efec
tua 5 extrageri in 2 faze : prima de 
2 extrageri, fiecare din cite 12 nu
mere (în continuare din totalul de 
90) și a doua de 3 extrageri, fie-

care de cite 6 numere (in conti
nuare din 90). Se acordă premii și 
variantelor cu numai 3 numere cîș- 
tigătoare din totalul numerelor 
extrase la fiecare din cele 2 faze.

Cei ce doresc să participe la a- 
ceastă tragere excepțională Loto 
pot procura bilete de 5 sau 15 lei 
varianta simplă. Biletul cu valoarea 
de 15 lei participă la toate extra
gerile. Agențiile Loto Pronosport 
oferă participanților prospecte care 
cuprind și alte amănunte în legă
tură cu această tragere excepțio
nală.

(Urmare din pag. I)
și au jertfit și muncă și bani și viață 
pentru patrie și libertate". Zile negre, 
amare, chinuite au trăit generațiile 
țărănimii ; jafurilor oștilor străine 
invadatoare li s-au adăugat silniciile 
exploatatorilor interni. Ele au gene- 

. rat un șir neîntrerupt de mișcări ță
rănești împotriva exploatării sau ur
mărind să modifice ori chiar să des
ființeze condițiile de muncă existen
te, mișcări care, in funcție de epocă 
și de conjunctura social-politică, au 
variat ca formă și intensitate.

într-o primă perioadă — cea în 
care se desfășura procesul de aser
vire feudală — lupta de clasă a îm
brăcat forme inferioare : refuzul ță
ranilor de a munci, de a îndeplini 
obligațiile impuse de stăpinii feudali, 
ciocniri cu stăpinii, fuga țăranilor de 
pe un domeniu feudal pe altul.

Apariția relațiilor marfă-bani și, 
legată de ea, creșterea diferențierii 
sociale s-au resimțit și în sinul țără
nimii, unde — în funcție de stratifi
carea ce se stabilea — au apărut di
ferențieri în felul de a concepe 
lupta cu stăpinii feudali. Unii dintre 
țărani, ajunși la o stare materială 
mai bună, nu mai doreau revenirea 
la situația veche. Ei luptau 
consfințirea drepturilor lor 
pămintului, căutau să 
legăturile feudale, cit 
rile ce apăsau asupra 
organizării bazate pe
reau să-și asigure o independentă de 
mișcare, o gospodărie individuală le
gată de piață.

Dar pentru ansamblul țărănimii, 
dezvoltarea relațiilor de schimb și 
apariția rentei feudale în bani au în
semnat sarcini sporite, din ce în ce 
mai greu de suportat. Aceasta a 
determinat intensificarea luptei de 
clasă, trecerea de la formele ei in
ferioare la răscoale.

în contextul general al procesului 
istoric, specific orinduirii feudale, di
ferențe regionale în gradul de ex
ploatare a țărănimii explică de ce 
mari răscoale țărănești au izbucnit 
mai devreme in unele provincii decit 
în altele. în timp ce în Transilvania, 
intrată în stăpînirea regatului ma
ghiar. iobăgirea în masă a țăranilor 
a determinat ridicarea lor în secolele 
XIV—XVI impotriva stâpînilor de 
pămint. în Țara Românească și Mol
dova se păstra incă o puternică țără
nime liberă, vitejiei căreia i se dato- 
resc marile biruințe împotriva co
tropitorilor străini. Șirul marilor răs
coale țărănești pe teritoriul tării 
noastre a început in Transilvania cu

răscoala de la Bobilna, din 1437, una 
din cele mai mari din Europa. In 
confruntarea cu forțele nobilimii, 
țăranii răsculați, români și maghiari, 
au obținut victorii răsunătoare, do
vadă a capacității de luptă și a spi
ritului lor de sacrificiu. Dar. accep- 
tînd să trateze cu nobilii, țăranii au 
dat acestora posibilitatea să ia mă
suri pentru înfringerea răscoalei.

Focul luptei sociale va arde însă, 
mai departe, 
la începutul 
cînd o nouă 
de Gh. Doja, 
cucerite cetăți după cetăți, au 
distruse castele nobiliare, arse docu-

necontenit. întetindu-se 
secolului al XVI-lea. 
mare răscoală, condusă 
în cursul căreia au fost 

fost

pentru 
asupra 
atit de 
legătu-

scape
și de
lor din partea 
obște, urma

Manifestări 
reprezentative pentru 

viața spirituală 
a municipiului

In cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", în municipiul 
Brașov au debutat două șuite de 
manifestări cultural-educative și ar
tistice, care antrenează circa 8 000 
de artiști amatori. Prima, „Laudă 
muncii și creației", este dedicată 
fruntașilor in întrecerea socialistă. 
La cluburile întreprinderilor „Me- 
trom", „Tractorul", la întreprinderea 
de autocamioane și întreprinderea 
de șuruburi, formațiile artistice ale 
unităților respective au susținut 
spectacole — versuri, muzică, sce
nete — la care au luat parte mun
citori fruntași în întrecerea socialis
tă și membri ai formațiilor lor 
lucru. Aceste acțiuni pregătesc, 
același timp, tradiționala manifestare 
brașoveană „Lauri ’77“, închinată ce
lor care au obținut în cursul anului 
1976 rezultate deosebite în toate do
meniile de activitate.

A doua suită de manifestări, or
ganizate de consiliul municipal al 
sindicatelor și comitetul municipal 
U.T.C., se desfășoară sub genericul 
„Pe treptele cincinalului revoluției 
tehnico-științifice" — pasionantă în
trecere a brigăzilor artistice din în
treprinderi, la care participă 59 for
mații. Inspirindu-se din muncă și 
viață, programele prezentate pledea
ză pentru întronarea unei atitudini 
înaintate față de muncă și avutul 
obștesc, în spiritul înaltelor principii 
etice ale societății noastre socialiste. 
Primele confruntări, la care au luat 
parte 17 brigăzi artistice din impor
tante întreprinderi brașovene, au 
evidențiat ca trăsături de bază ale 
programelor prezentate : actualitatea 
și nivelul politico-educativ și calita
tiv ridicat.

Cele două suite de manifestări sa 
desfășoară pină la mijlocul lunii fe
bruarie. contribuind la îmbogățirea 
activității politico-educative și cul
tural-artistice din municipiul Brașov. 
(Nicolae Mocanu),

recunoscuți în județ și în țară pentru 
recoltele mari obținute an de an, 
le-au fost închinate versuri si repor
taje literare — inspirate din chiar 
viața și munca lor de zi cu zi — 
creații ale unor scriitori din redacția 
revistei, care i-au cunoscut pe mulți 
dintre cooperatorii de aici în. cursul 
unor vizite de documentare.

La Stănești și Putineiu — locali
tăți în care evenimentele din 1907 au 
fost trăite în dramatica lor desfă
șurare — ca și la Călugăreni, Urzi- 
ceni, Cernica, Afumați și alte loca
lități, în spectacole prezentate de re
citatori, formații de teatru, coruri, 
brigăzi artistice de agitație, de nu
meroși creatori locali, au fost oma
giate lupta pentru independentă și 
neatirnare, pentru dreptate socială a 
poporului și partidului nostru, mun
ca pașnică a constructorilor societă
ții socialiste de azi. (Alexandru 
Brad).

cu grijă textele literare, fragmentele 
muzicale, interpreții își repetă par
titurile, se discută creator in jurul 
realizării scenice. O sarcină la fel de 
complexă și-au asumat și membrii 
formației de muzică ușoară, care și 
cu ajutorul colegilor din celelalte 
formații artistice urmează să pună 
în scenă un program de estradă.

Conform condițiilor impuse de par
ticiparea la festival, pină acum ar
tiștii amatori din întreprindere 
prezentat mai multe spectacole. 
Casa de cultură din Alexandria,
diferite locuri de muncă din Între
prindere și la club, precum și în co
munele Mavrodin și Piatra. în cadrul 
acțiunilor „Fiii uzinei — fiii satului". 
Printre cei mai talentați și harnici 
interpreți : Constantin Dimancea. To
ma Păunică, Florea Răboj, Alexan
dru Peța. tehnicianul Alexandru Po- 
mojnicu, subinginera Georgeta Istra- 
te și mulți alții. (Ion Toader).
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Creații artistice 
dedicate fruntașilor 

recoltelor bogate
La casele de cultură și căminele 

culturale din județul Ilfov au loc 
numeroase acțiuni politico-educative 
și cultural-artistice menite să îmbo
gățească cronica manifestărilor de 
masă închinate centenarului inde
pendenței și împlinirii a 70 de ani 
de la răscoala din 1907. Locuitorii 
comunei Girbovi, de exemplu, au 
umplut sala căminului cultural cu 
prilejul șezătorii literare organizate 
de revista „Luceafărul" în colabo
rare cu Radioteleviziunea și consi
liul județean pentru cultură și edu
cație socialistă. Fruntașilor comunei.

Grijă pentru calitatea 
repertoriilor

Peste 500 de spectacole, în fața a 
circa 120 000 de spectatori — acesta 
este palmaresul înregistrat pină acum 
de formațiile artistice din județul 
Teleorman participante la Festivalul 
național „Cîntarea României". Fără 
îndoială că un asemenea bilanț atra
ge indată atenția asupra exigenței ce 
se cuvine să prezideze selecția, ale
gerea repertoriilor pentru că dacă 
sporirea numărului de formații și 
participanți este importantă, defini
torie rămîne creșterea calității, a va
lorii artistice și educative a fiecărei 
manifestări. Festivalul este un con
curs al celor mai buni, al celor mai 
bine pregătiți, mai exigenți cu ceea 
ce aleg și înfățișează pe scenă. De a- 
ceea, pasiunea și entuziasmul cu care 
se realizează spectacolele, sint înso
țite de un efort deosebit depus 
orele libere ale după-amiezelor 
serilor.

...Intr-o asemenea după-amiază 
„repetiții", vizităm întreprinderea 
panouri și tablouri electrice din Ale
xandria. „La noi — ne spune tov. 
Gheorghe Marinescu, președintele 
comitetului sindicatului — majorita
tea muncitorilor și specialiștilor sint 
tineri. Așa că nu ne-a fost deloc 
greu să revitalizăm vechile formații 
artistice și să înființăm altele noi, 
cum ar fi ansamblul folcloric, format 
din taraf, cu soliști vocali și instru
mentiști, și echipă de dansuri". Ar
tiștii amatori, veterani sau debutanți 
în festival, sint prezenți „la lucru". 
Grupul vocal — unul din cele 158 din 
județ — pregătește cîntecele „Tră
iască partidul" de Vasile Timiș și 
„Doruleț teleormănean" de George 
Marcu, în timp ce membrii brigăzii 
artistice — există 262 asemenea for
mații in județ — pun la punct noul 
program intitulat „La pupitru de 
comandă — fruntașii". Mai multi ar
tiști amatori, recitatori, cîntăreți, in
strumentiști vor concura la punerea 
in scenă a unui montaj muzical-li- 
terar intitulat, asemenea festivalului. 
„Cîntarea României". Acum se aleg

în 
fi
de
de

„Pauză“ artistică 
prelungită...

Statistica oficială județeană men
ționează prezența în Festivalul na
țional „Cîntarea României" a 613 for
mații artistice și cercuri de creație 
(229 nou înființate), cuprinzind circa 
10 500 de membri, care pregătesc și 
susțin cu regularitate spectacole in 
fața tovarășilor de muncă sau în de
plasare. Pretutindeni, pe afișul festi
valului sint înscrise programe noi, 
diverse ca tematică și genuri inter
pretative, ale formațiilor „consacra
te" de laurii unor confruntări artisti
ce precedente, alături de debuturi ale 
unor formații cultural-artistice re
cent Înființate. Sint însă și excepții...

La întreprinderea „Unio" din Satu 
Mare, cea mai mare unitate indus
trială din județ, activitatea artistică 
nu se ridică, așa cum ar fi de aștep
tat, la nivelul realizărilor de muncă 
ale colectivului. După începutul pro
mițător de anul trecut, formațiile ar
tistice au intrat în aiionimat, spre 
nedumerirea și nemulțumirea nume
roșilor muncitori, tineri, și mai puțin 
tineri, din secțiile a IV-a, a V-a sau 
a IX-a, selecționați în diferitele e- 
chipe artistice. Referitor la această 
situație, președintele comitetului sin
dicatului, tov. Ilie Gîta, ne-a decla
rat :

— Explicații s-ar putea găsi, dar nu 
de acestea avem nevoie. Cu mai 
multă răspundere și fermitate, îm
preună cu organizația de tineret, cu 
conducerea clubului vom lua măsuri 
pentru reactivizarea celor 11 formații 
— două brigăzi artistice, două echipe 
de teatru, una de dans cu temă, or
chestrele de muzică populară și u- 
șoară etc. — mai de mult înființate. 
Pe lingă ele vom căuta să alcătuim 
și altele, din marea rezervă de mun
citori fruntași talentați — in majori
tate tineri — dornici să participe la 
viața cultural-artistieă. Avem toate 
condițiile să punem capăt „pauzei" 
artistice și să ne încadrăm la nivelul 
cuvenit in faza de masă a Festivalu
lui național „Cîntarea României". 
(Octav Grume za).
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mii, mai ales celei din Munții Apu
seni, o atit de mare tensiune socială, 
incit mișcările țărănești au devenit 
un fenomen frecvent în viata socie
tății transilvănene. în 1784 o impre
sionantă ridicare la luptă a țărănimii 
iobage, sub conducerea lui Horea, 
Cloșca și Crișan, avea să răzbune 
asupriri și umilințe de veacuri, so
ciale și naționale, să impună în ochii 
lumii forța revoluționară a națiunii 
române. Prin ultimatumul adresat la 

'11 noiembrie 1784 nobilimii, apărată
de zidurile cetății Deva, răsculații ce
reau : „Nobili să nu mai fie... Nobi
lii slăpini de moșii să-și părăsească 
o dată pentru totdeauna moșiile... Pă-

tul la bază forța revoluționară a ță
rănimii, să nu ii beneficiat de erois
mul și largul tribut de singe al aces
teia. In 1859. masele populare țără
nești și orășenești au determinat în
făptuirea Unirii Țării Românești cu 
Moldova ; în 1877, prin contribuția 
lor. materială și jertfele făcute pe 
cimpul de luptă, masele populare au 
asigurat României independenta de 
stat ; în 1918 ele au impus desăvir- 
șirea unificării statului 
mân.

în ciuda faptului că 
stat modern își datora 
sură existența muncii 
lor țărănimii, condițiile

modern ro-
edificiul de 

în mare mă- 
și sacrificii- 
de viață ale

ȚĂRĂNIMEA
mente de proprietate și pedepsiți 
asupritorii, avea să stirnească pa
nică in rindul clasei stăpinitoare. In 
lucrarea „Războiul țărănesc german", 
Fr. Engels, ocupîndu-se și de desfă
șurarea acestei 
semnificația ei 
aceeași treaptă 
clasă care s-au

răscoale, a relevat 
istorică, situînd-o pe 
cu marile lupte de 
produs în perioada 

respectivă în centrul Europei și în
deosebi in Germania.

Odată cu măsurile de întărire a 
dreptului iobăgist, întreprinse de sta
tul feudal din Tara Românească și 
Moldova, după așa-numita „Legătură 
a lui Mihai", s-au înregistrat și în 
aceste provincii frecvente și tot mai 
ample frămintări sociale. în anul 
1655, o mare răscoală țărănească pu
nea în primejdie existenta regimului 
boieresc din Țara Românească.

In perioada destrămării feudalis
mului și a statornicirii orinduirii ca
pitaliste, odată cu procesul de în
chegare a popoarelor în națiuni, miș
cările țărănești s-au ridicat pe o 
treaptă calitativ nouă : aspectului lor 
social, anțifeudal, caracteristic evu
lui mediu, i s-a adăugat aspectul na
țional. propriu epocii moderne. Lupta 
țărănimii s-a împletit lot mai strins 
eu lupta altor forte sociale pentru 
progres social, pentru eliberare na
țională și dobîndirea independentei.

Instaurarea în Transilvania. la 
sfirșitul secolului al XVII-lea. a re
gimului habsburgic a creat. prin 
noile dări și obligații impuse țărăni-

minturile lor să se împartă între po
porul de rind...".

Răscoala din 1784 a Întărit conștiin
ța de sine și a contribuit la unitatea 
morală și etnică a poporului român 
din Transilvania, a obligat curtea de 
la Viena să țină seama de realită
țile sociale și naționale și să între
prindă măsuri de Îmbunătățire a si
tuației românilor.

Răscoala din 1784 era vie Încă în 
amintirea țăranilor cind, în 1821. a 
izbucnit în Tara Românească revo
luția condusă de Tudor Vladimirescu. 
Ideea desființării șerbiei și a Împro
prietăririi clăcașilor, formulată in. 
Proclamația de la Padeș, a asigurat 
revoluției baza de masă și ca
racterul ei larg popular, a atras 
în rindul pandurilor mii și mii 
de țărani din satele Olteniei și 
ale Munteniei și a avut un larg e- 
cou printre iobagii români din Tran
silvania. Revoluția din 1821 a îmbră
cat, odată cu caracterul ei antifeu
dal. și un caracter 
liberare 
turare a 
instaurat 
Moldova 
secolul al 
nă a fost 
cele două 
minteni în

în istoria modernă a României, 
cepînd cu revoluția din 1821, nu 
fost act important care să nu fi a-

antiotoman. de e- 
a tării, de înlă- 
spoliator fanariot, 

Românească și
națională 
regimului 
în Tara 
din al doilea deceniu din

XVIII-lea. Poarta otoma- 
nevoită să numească 

țări românești domni 
locul celor fanarioți.

in 
pă-

in- 
a

acesteia au continuat să fie deose
bit de grele, in unele privințe mai 
grele decit în evul mediu. Prin Re
gulamentul Organic, numit de N. Băl- 
cescu „Carta sărăciei mulțimii po
porului in favorul boierilor", țăranul 
a ajuns la discreția boierului. In 
preajma anului 1848 — arăta N. lor- 
ga — se putea vorbi de un „impe
rativ al unei tocmeli care se făcea 
intre unul care putea totul și celă
lalt, care nu era in stare să afle nici 
un sprijin in sărăcia și lipsa lui de 
drepturi". Aplicarea drastică a Re
gulamentului Organic a provocat pro
testul . țăranilor, a generat mișcări 
ale acestora. Arderea de către revo
luționarii de 
tului 
telor 
deau 
rării 
toare
a început revoluția burgheză de la 
1848, o alcătuiau țăranii ; ei au for
mat și grosul taberei înarmate pe 
care s-a sprijinit in mersul său că
tre Capitală guvernul ales de popor.

După infringerea revoluției din 1848, 
soluționarea problemei agrare a con
tinuat să se pună cu toată acuitatea, 
atit datorită frămîntărilor țăranilor, cit 
Si curentului de reforme realizate 
în alte țări europene.

Sub presiunea revoluționară a ma
selor țărănești a fost realizată, în anii 
ce au urmat Unirii Principatelor, re-

la 1848 a Regulamen- 
corespundea sentimen- 
largi populare, care ve- 
piedicâ în calea elibe-

Organic 
maselor 
in el o 
lor sociaie. Majoritatea zdrobi- 
a adunării de la Islaz, prin care

forma agrară din 1864. Burgheză în 
esență, ea urmărea consolidarea pro
prietății de tip burghez ; lăsa des
chisă însă calea păstrării unor res
turi de relații feudale. Declarat liber 
prin lege, dar neavind mijloacele de 
a-și asigura libertatea, țăranul era 
nevoit să accepte condițiile cerute de 
moșier. Arendășia s-a extins și s-a. 
organizat, determinind înăsprirea ex
ploatării țărănimii. Rezultatul refor
mei din 1864 a fost o jefuire lipsită 
de scrupul a țărănimii, abuzuri 
nesfirșite care au generat marea răs
coală din 1907, ce avea să încheie 
șirul răscoalelor țărănești din istoria 
poporului român.

★
In mersul înainte al societății ro

mânești, răscoalele țăranilor, deși sol
date în final cu infringed, au avut o 
mare însemnătate. Ele au contribuit 
la îngrădirea lăcomiei claselor domi
nante, au subminat relațiile sociale 
bazatș pe exploatare, au contribuit la 
accelerarea progresului economic și 
social.

După cum se știe insă, in pofida 
marelui ei potențial revoluționar, 
lupta țărănimii a putut fi încununa
tă de victorie numai in condițiile in 
care, odată cu apariția pe scena isto
riei a proletariatului, clasa cea mai 
înaintată a societății, s-a creat pen
tru ea posibilitatea de a dobindi un 
aliat și conducător ferm, capabil să 
se situeze in fruntea luptei revolu
ționare a întregului popor, să-i dea 
claritatea de scop, să-i imprime spi
ritul său de organizare, să-i insufle 
o conștiință tot mai înaltă.

încă de la înființarea sa. Partidul 
Comunist Român a prețuit tradițiile 
și potențialul revoluționar ale țără
nimii, a tras concluzii și învățăminte 
din experiența răscoalelor țărănești. 
Călăuzindu-se după învățătura mar- 
xist-leninistă și aplicind-o creator, 
potrivit condițiilor concrete ale Româ
niei. P.C.R. a făurit, in focul marilor 
bătălii sociale din anii ce au urmat 
eliberării tării, alianța clasei mun
citoare cu țărănimea, sub conducerea 
clasei muncitoare. Și tocmai această 
alianță s-a dovedit un factor hotări- 
tor in cucerirea întregii puteri poli
tice din miinile claselor exploata
toare și instaurarea puterii celor ce 
muncesc, in lichidarea rinduielilor 
intemeiate pe exploatare și făurirea 
unor relații sociale noi, în progresul 
rapid al întregii economii socialiste, 
în dobîndirea tuturor marilor victorii 
care au schimbat din temelii viața 
țărănimii, ca și a întregului popor 
in anii luminoși ai socialismului.
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pe „Carpați“
Nu este vorba despre frumoșii 

noștri munți, ci despre minera
lierul „Carpați", de 26 000 tdw, 
care le poartă numele și care 
a implinit un deceniu de cind 
colindă mările și oceanele lumii. 
Prilej de bilanț. In cei 10 ani, 
nava a străbătut o distanță echi
valentă cu ocolul Pămintului pe 
la Ecuator de 38 de ori. A a- 
costat în 114 porturi de pe toa
te continentele. A infruntat ghe
țurile de dincolo de cercul polar, 
căldurile tropicale și uraganele 
oceanelor Indian și Pacific. In 
voiajele sale a transportat o 
cantitate de minereuri cit un... 
munte ! Și incă ceva : de cinci 
ani la rind, echipajul de pe 
„Carpați" a fost distins cu di
ploma de fruntaș. Nu ne rămine 
decit să-i urăm, in 
„Vint bun la pupa".

Poșeta 
solitară

continuare,

Mare cu 
soțul. E.S.

Plecînd din Satu 
trenul, împreună cu 
din comuna Ardud a coborît la 
Baia Mare fără poșeta în care 
se aflau actele familiei și toți 
banii pe care-i aveau cu ei. Nici 
măcar nu știau dacă o uitaseră 
în tren, o pierduseră pe undeva 
sau le-o furase careva. Supăra ti, 
s-au întors a doua zi acasă, dar 
acasă ii aștepta o invitație să 
se prezinte la militia gării din 
Satu Mare. Lucrătorul de miliție 
care le-a inmînat poșeta cu con
ținutul intact le-a spus și nu
mele celor care o găsiseră uita
tă în tren : sofii Florica și Petru 
Cuc. din Satu Mare — el condu
cător auto, ea textilistă la „Ar
deleana". După ce păgubașii co- 
borîseră, trenul pornise înapoi 
spre Satu Mare și, odată cu 
poșeta solitară.

el.

la

Frizerița 
si credulii»

Doina Peligrad, frizeriță
cooperativa „Prestarea" din Bra
sov, a dat sfoară-n dreapta și-n 
stingă precum că are „relații" și 
că pentru ea obținerea unei lo
cuințe, procurarea unei butelii de 
aragaz sau a unei haine de pie
le e floare la ureche. Plus o 
mică „atenție". Că de. are și ea 
„obligații". Celui care ii cerea să 
intervină pentru obținerea unei 
locuințe, frizerița îi inmina un 
formular în toată regula (de 
unde și-l procura ?) pe care 
naivul îl completa. Peste o zi- 
două. D.P. ii dădea un număr 
sub care, chipurile, fusese „înre
gistrat" la spațiul locativ. Ce se 
intimpla cu promisiunea frizeri- 
ței e lesne de înțeles. Credulii 
rămineau cu promisiunea. Dar 
ce se intimpla cu „atențiile" date 
frizeriței urmează să stabilească 
organele de miliție. La o primă 
evaluare, suma încasată de ea 
de la diverși creduli se ridică la 
zeci de mii de lei. Firește, i s-a 
dat și ei un „formular", spre 
completare. Dar de data aceasta 
cu număr autentic de înregis
trare.

Între ei, 
braconierii

Lui Vasile Dascălu și Andrei 
Matei din Bogdănești (Bacău) li 
se făcuse poftă de o friptură de 
mistreț. Și-au luat flintele la 
spinare și au pornit-o la vînă- 
toare spre codrii Cașinului. Nu 
numai că nu aveau autorizație, 
dar s-au mai dus și pe un fond 
unde vinătoarea e interzisă. 
Ajunși la locul cu 
cina, și-au împărțit 
de stat la pindă și,

pri
măria" 
tăcuți, 

au așteptat să apară vinatul. La
un moment dat, auzind un foș
net puternic, Dascălu a pus 
arma la ochi și a tras. Un stri
găt de durere i-a dat de inteles 
că cel împușcat nu era un mis
treț, ci însuși Matei, colegul său 
de braconaj. Deocamdată, pină 
la pronunțarea sentinței de ju
decată, amîndoi au rămas fără 
arme și permise de vinătoa- 
re. iar Matei — și fără un picior. 
Cit despre friptura de mistreț, 
și-au pus pofta-n cui.

Ușa lui Diblă
Cum a făcut, cum a dres. Du

mitru Diblă s-a ales, pină la in- 
timplarea de mai jos, cu două 
condamnări pe diferite termene. 
Cintărind el propriile fapte, a- 
junsese la concluzia că în ambe
le cazuri nu făcuse ceea ce se 
cheamă furtișaguri „perfecte", 
că lăsase de fiecare dată cite o 
urmă, din care cauză i se dădu
se de... urmă. Hotărît să mai 
încerce a treia oară, Diblă a 
scos din balamale o ușă de la 
apartamentul unui bloc din co
muna Basarabi, județul Con
stanța. a luat-o in spate și, hai 
cu ea in căutarea chilipirurilor.

— Care cumperi o ușă ? Dacă 
ai ușă, iți faci și casă.

Pină la urmă s-a găsit cineva 
foarte interesat să ia ușa. Dar 
nu pe bani, ci la schimb, oferin- 
du-i vinzătorului. pentru un an 
Și 7 luni, o altă... ușă.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Vizita directorului general al UNESCO Cronica zilei
Directorul general al UNESCO, 

Amadou Mahtar M’Bow, a avut, in 
cursul zilei de joi, întrevederi cu Ion 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie. Su- 
zana Gâdea, ministrul educației și 
învățămintului, Miu Dobrescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Discuțiile au rele
vat aspecte ale dezvoltării și diversi
ficării activităților desfășurate de

Delegația Consiliului Național Palestinean 
și a Consiliului Central al Organizației pentru Eliberarea 

Palestinei a părăsit Capitala
Joi dimineața a părăsit Capitala 

delegația Consiliului Național Pales
tinean (C.N.P.) și a Consiliului Cen
tral al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.), condusă de 
Khaled Al-Fahoum, președintele 
C.N.P., care a făcut 6 vizită în țara 
noastră la Invitația Marii Adunări 
Naționale.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,

SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

La Brănești

PRIMUL CLUB SPORTIV SĂTESC DE PERFORMANTĂ Competiții de masă în Capitală
în comuna Brănești din județul Il

fov. care are o populație de peste 
10 000 de locuitori, din care mai bine 
de 4 000 șint tineri, existau pînă de 
curînd patru asociații sportive — una 
comunală și trei pe lingă liceele real- 
umanist. agro-industrial și silvic. Deși 
rezultatele activității sportive erau 
destul de bune, ele nu exprimau însă 
in totalitate nici potențialul uman și 
nici pasiunea pentru sport și miș
care fizică a tineretului, nici baza 
materială de care dispuneau asocia
țiile respective.

Acționindu-se în lumina prevede
rilor Programului privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980 — program a- 
probat de conducerea partidului nos
tru. care cere și valorificarea talen
telor din mediul rural, prin înfiin
țarea de cluburi sportive sătești — 
ieri a fost constituit în comuna Bră

După cum se anunță din Ca
racas, la posturile de radio si 
televiziune" di'ri" Veăezuila s-a 
transmis timp de o oră emi
siunea „Nadia Comăneci — cea 
mai bună sportivă a lumii in 
anul 1976“, dedicată gimnastei 
românce, triplă campioană olim
pică.

• în turul secund al turneului in
ternațional feminin de tenis de la 
Port Chester, jucătoarea româncă 
Florența Mihai a invins-o în două 
seturi, cu 6—0, 6—4, pe americanca 
Michelle Tyler.
• Prima ediție a competiției in

ternaționale de șah pentru junioare 
„Cupa Europei" s-a încheiat in ora
șul iugoslav Novi Sad cu victoria 
șahistei poloneze Bozena Sikora, care 
a totalizat 8 puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Rita Kas (Ungaria) — 8 puncte. Vio
rica Uie (România). Stefica Savova 
(Bulgaria), Eleonora Ranc, Dușița 
Cejici (ambele Iugoslavia), Renata 
Zaharovska (Cehoslovacia) — cite 7 
puncte. Marina Pogorevici (Româ
nia) — 6,5 puncte etc.

• în optimile de finală ale turneu
lui feminin de tenis de la Seattle 
(Washington), jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a întîlnit-o pe prin
cipala favorită a concursului, cam
pioana americană Chris Evert, soco
tită drept cea mai bună jucătoare 
din lume. Chris Evert a cîștigat cu 
6-M. 6—1.

Alte rezultate : Rosemarie Casals 
(S.U.A.)—Valerie Ziegenfuss (S.U.A.) 
8—2. 6—3; Natașa Cimireva (U.R.S.S.) 
— Pam Teeguarden (S.U.A.) 6—0, 
6-0.
• Turneul de tenis de la Richmond 

(Virginia) a continuat cu disputarea

Noi magazine 
și brutării sătești 
în acest an, cooperația de con

sum din județul Buzău acordă o 
atenție prioritară construirii unor 
magazine și brutării noi. moderne, 
în centrele de comună unde actua
lele spații comerciale sînt găzduite 
in clădiri vechi, necorespunzătoare. 
Corespunzător normelor actuale de 
sistematizare a localităților, aceste 
construcții sînt prevăzute cu cite 
două sau trei niveluri.

După cum am fost informați, în 
lumina indicațiilor partidului cu 
privire la reducerea consumurilor 
de materiale la noile investiții, au 
fost luate măsuri atît la construc
țiile care au inceput să se înalțe, 
cît și la cele în curs de proiectare. 
De exemplu, la magazinele din co
munele Pietroasele și Gherăseni 
sau la brutăriile din Năeni și Tisău. 
(Mihai Bâzu).

UNESCO pentru promovarea cli
matului de înțelegere și prietenie în
tre popoare, precum și probleme ale 
intensificării colaborării României 
cu UNESCO in domeniile știin
ței, educației și culturii.

După-amiază, Amadou Mahtar 
M'Bow s-a întilnit la Comisia națio
nală română pentru UNESCO cu 
academicieni, oameni de știință și 
cultură, membri ai comisiei.

(Agerpres)

loan Ceterchi, președintele Consiliu
lui Legislativ, Radu Voinea, pre
ședintele Comisiei, pentru învătă- 
mînt, știință și cultură a M.A.N., Ion 
Cumpănașu, secretar al Comisiei 
constituționale și juridice a M.A.N.

Au fost prezenți Imad Abdin, re
prezentantul permanent al O.E.P. la 
București, precum și șefi de misiuni 
diplomatice ai unor țări arabe acre
ditați în România.

(Agerpres)

nești primul club sportiv sătesc de 
performantă din țară, a cărui activi
tate va fi canalizată cu precădere în 
direcția selecționării și pregătirii u- 
nor tinere talente la atletism, lupte 
libere, handbal și gimnastică artis
tică.

Membrii proaspătului club, cadrele 
didactice, elevii, antrenorii, tinerii 
muncitori și țărani cooperatori din 
comună, reprezentanți ai C.N.E.F.S. 
și U.N.C.A.P.. antrenori federali, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat care au participat 
la constituirea clubului s-au angajat 
să muncească, să sprijine cu pasiu
nea și experiența lor formarea unei 
tradiții sportive de performantă în 
această comună.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ultimelor partide din primul tur al 
probei de simplu. Italianul Corrado 
Barazzutti a reușit să-1 elimine cu 
6—4, 6—2, pe americanul Dick Stock- 
ton, ciștigătorul recentului concurs 
de la Philadelphia. Intr-o altă parti
dă, Vitas Gerulaitis (S.U.A.) l-a în
trecut cu 6—4. 6—7, 6—2 pe John 
Alexander (Australia).

Jucătorul american Jimmy Connors 
nu mai participă la acest turneu.

• La concursul de atletism de la 
Auckland (Noua Zeelandâ). cunoscu
ta sprinteră poloneză Irena Szewin
ska a cîștigat proba de 100 m. cu tim
pul de 11”55/100, și proba de 400 m, 
cu timpul de 53”8/10. în proba mas
culină de 3 000 m obstacole, victoria 
a revenit polonezului Bronislaw Ma
linowski — 8’23”6/10, secundat de 
neozeelandezul Robertson — 8'40”2/10.

• Proba masculină de 60 m plat 
din cadrul concursului internațional 
de atletism pe teren acoperit de la 
Budapesta a fost ciștigată de spor
tivul maghiar Gresza. cu timpul de 
6”47/100. Sprinterul român Toma Pe
trescu s-a clasat pe locul secund, cu 
6”51/100, fiind urmat de polonezul 
Tiska — 6”52/100.

în proba feminină de 60 m gar
duri. in care victoria a revenit Ilo- 
nei Bruszeniak (Ungaria) — 8”25/100, 
atleta româncă Elena Mirza a ocu
pat locul al doilea, fiind cronometra
tă cu 8”37/100,

Alte rezultate : feminin : săritura 
în lungime : Erdelyine (Ungaria) — 
6,56 m : săritura in înălțime : Samuel 
(Ungaria) — 1.88 m.
• Proba masculină de slalom spe

cial desfășurată pe pirtia de la Bad 
Gastein (Austria) s-a încheiat cu 
victoria schiorului suedez Ingemar 
Stenmark, cronometrat în cele două 
manșe cu timpul total de l’55”57/100.

Concursuri de admitere în instituțiile militare 
de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere. pentru anul școlar 1977—1978, 
în următoarele instituții militare 
de invățămint : Academia mili
tară — facultățile tehnice ; Institu
tul de medicină și farmacie Bucu
rești — Facultatea de medicină 
militară ; Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrin" — secțiile de 
marină militară ; Școlile militare 
de ofițeri activi ; Școlile militare 
de maiștri și subofițeri ; Liceele 
militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una din 
aceste instituții militare de invăță

Convorbiri privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre România și Bangladesh
Ion Pățan, viceprim-ministru al 

guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. a primit, joi seara, pe dr. 
Ashraf-uz-Zaman, secretar la Minis
terul Comerțului din Bangladesh.

în cadrul întilnirii au fost discuta
te posibilitățile existente pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor e- 
conomice bilaterale și exprimată do
rința de a se intensifica eforturile 
în vederea promovării unor legături 
fructuoase, atît pe linie comercială.

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se răcească. Cerul s-a menținut aco
perit. Au căzut precipitații sub formă 
de ninsoare în Maramureș, Crlșana, 
Banat. Muntenia, Oltenia. Transilvania 
și Moldova, mai ales sub formă de 
ploaie în Dobrogea. yîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, prezentind inten
sificări cu viteze pînă la 40—60 km pe 
oră în sudul Moldovei și pe litoral. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 3 grade la Avrămeni, Ră
dăuți, Cîmpulung Moldovenesc, Cotnari, 
Tîrgu Neamț, Plopana și Tulnici și plus 
3 grade la Odorheiu Secuiesc. în Bucu
rești : Vremea a continuat să se ră

La sfîrșitul acestei săptămîni

Sîmbătă după-amiază și duminică, 
în organizarea consiliilor de educație 
fizică și sport ale sectoarelor din 
București, se vor desfășura mai multe 
competiții de masă la volei, baschet, 
handbal, fotbal, box, tenis de masă, 
atletism, înot și alte ramuri sportive.

Dintre acestea remarcăm întrece
rile de handbal pentru „Cupa Inde
pendenței" — sectorul 5. sîmbătă, de 
la ora 12, în sala Olimpia ; sectorul 
1, duminică, ora 12, în sala „23 .Au
gust" ; sectorul 2, duminică, ora 14, 
în sala Olimpia ; întrecerile de bas
chet pentru cupa cu același nume — 
sectorul 3. sîmbătă, ora 18. în sala 
liceului „Mihai Viteazul" ; sectorul 8. 
duminică, ora 8,30, în sala liceului 
„Dumitru Petrescu".

în organizarea comisiilor consiliu-

L-au urmat Andreas Wenzel (Liech
tenstein) — l’57”97/100 și Manfred 
Brunner (Austria) — l’58”81/100.

• Cu afilierea federațiilor de spe
cialitate din Bahrein. Emiratele Ara
be Unite și Guam, Federația inter
națională de volei numără 125 de 
țări membre, cu un efectiv total de 
90 de milioane de jucători, ceea ce 
denotă o creștere a popularității vo
leiului în întreaga lume.

• La Atena s-a disputat întilnirea 
amicală de fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale Greciei și Bulga
riei. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0).

• La Valencia, intr-un meci con- 
tînd pentru preliminariile „Turneului 
U.E.F.A." pentru juniori, selecționata 
Olandei a întrecut cu scorul de 2—1 
(1—1) formația Spaniei.
• într-un meci internațional a- 

mical de fotbal disputat la San Jose 
(Costa Rica), echipa reprezentativă 
de fotbal a Ungariei a învins cu sco
rul de 3—2 (2—0) formația locală Sa- 
prissa, campioana țării.

• Cuplul Patrick Sercu (Belgia) — 
Ole Ritter (Danemarca) a terminat 
învingător în cursa ciclistă de șase 
zile, desfășurată pe velodromul aco
perit din Copenhaga. Cîștigătorii au 
fost urmați, la un tur. de perechile 
Wilfried Peffgen — Albert Fritz (R.F. 
Germania) și Rene Pijnen (Olanda) — 
Roman Hermann (Liechtenstein).

• Continuîndu-și pregătirile în ve
derea preliminariilor campionatului 
mondial, selecționata de fotbal a Fin
landei a susținut, la Florența, un joc 
de verificare în compania echipei ita
liene Fiorentina. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (0—0).

mint vor depune cereri de înscriere 
pînă la 20 aprilie 1977. astfel : cei 
din viața civilă, la centrele militare 
județene (de sector) pe raza cărora 
domiciliază ; militarii in termen, 
la organele de cadre ale unităților 
militare din care fac parte.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la con
curs, disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa coman
danților de garnizoane, comandan
ților unităților militare ale Ministe
rului Apărării Naționale și centre
lor militare județene (de sector) 
pe raza cărora locuiesc. 

cît și în ceea ce privește cooperarea 
economică dintre cele două tari.

★
Joi s-au încheiat, la București, 

convorbirile economice dintre delega
ția română, condusă de Marin Trăis- 
taru. adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, și delegația din Ban
gladesh, condusă de dr. Ashraf-uz- 
Zaman, secretar la Ministerul Co
merțului. Șefii celor două delegații 
au semnat listele de mărfuri privind 
schimburile bilaterale pe 1977.

cească ușor. Cerul a fost acoperit. 
Temporar ninsoare. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de un grad.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 februarie. în țară : Vreme in ge
neral rece. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros la început în sud-estul țării. 
Vor cădea ninsori izolate îndeosebi în 
Moldova. Dobrogea și estul Transilva
niei. Vîntul va sufla potrivit între 
25—35 km pe oră, predominînd din sec
torul estic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 2 
grade, izolat mai coborîte în nordul tă
rii, iar maximele între minus 6 și plus 
4 .grade. Dimineața și seara se va pro
duce ceață în nord-vestul țării. în 
București : Vreme în general rece. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros la 
început, cînd va fi favorabil ninsorii 
slabe. Vînt potrivit cu 25—35 km pe oră, 
predominînd din sectorul estic. Tempe
ratura va scădea ușor.

lui municipal pentru educație fizică 
și sport vor avea loc campionatele 
pentru juniorii de categoria a doua, 
simbătâ, de Ia ora 17 și duminică, 
de la ora 9,30, în sala de atletism din 
parcul sportiv ..23 August". Intere
sante vor fi și întrecerile de înot ale 
copiilor pentru cupa „16 Februarie" 
(sîmbătă, ora 18.30. la bazinul Flo- 
reasca) și concursul de polo pentru 
juniorii de categoria I (duminică, 
ora 9, la același bazin).

HANDBAL:

Competiția feminină 
de la Cheb

• Echipele iugoslaviei, Româ
niei, Cehoslovaciei și U.R.S.S. 

in turneul iinal
S-au încheiat întrecerile din gru

pele preliminare ale turneului inter
național feminin de handbal care se 
desfășoară in localitatea cehoslovacă 
Cheb. Iată rezultatele inregistrate in 
ultimele meciuri : România — Ceho
slovacia (B) 22—17 (9—9) ; Iugosla
via ■— R. D. Germană 13—12 (5—7) ; 
Cehoslovacia (A) — U.R.S.S. 15—10 
(7—4) ; Ungaria — Polonia 17—14 
(9-10).

Clasate pe primele două locuri în 
grupele preliminare, echipele Iu
goslaviei, României. Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. s-au calificat pentru turneul 
final (locurile 1—4) al competiției.

JOC LENT !
Aprecieri ale comentatorilor 

francezi privind evoluția echipei 
noastre de fotbal

PARIS 3 (Agerpres). — Comentînd 
meciul de fotbal dintre selecționa
tele divizionare ale Franței și Româ
niei, meci disputat la Bordeaux și 
cîștigat de gazde cu scorul de 2—0, 
corespondentul sportiv al agenției 
France Presse âpreciază că antreno
rul Michel Hidalgo are motive să fie 
satisfăcut de jocul alert și inspirat 
al formației franceze. în ceea ce 
privește echipa română, comentato
rul francez apreciază că principale
le ei lacune sint jocul lent și insu
ficienta capacitate de a crea faze 
de atac.

(Urmare din pag. I)
ge. o constituie organizarea de acți
uni de control pe domenii de acti
vitate, în mai multe unități deodată, 
în plus, fiecare echipă este pusă să 
raporteze in fața grupei sindicale 
care a ales-o despre activitatea des
fășurată, despre modul in care iși 
exercită mandatul încredințat.

Rezultat direct al acestor acțiuni, 
in ultimele 3 luni s-a reușit să se 
realizeze o substanțială intensificare 
a controlului obștesc, numărul con
troalelor efectuate de echipe fiind 
cu aproape 3 000 mai mare față de 
primul trimestru al anului trecut. 
Important este acum să se mențină 
acest ritm intensificat al activității 
echipelor, să se extindă experiența 
organizatorică dobîndită in această 
perioadă premergătoare consfătuirii 
pe țară.

Aspectul cel mai important asupra 
căruia Consiliul municipal al Fron
tului Unității Socialiste și organiza
țiile sale componente iși îndreaptă 
in această perioadă atenția ii con
stituie creșterea eficienței controlu
lui obștesc. în primul rind, se ur
mărește sporirea rolului de factor -.le 
educație civică a controlului obștesc, 
care să contribuie la dezvoltarea 
unei atitudini înaintate a lucrători
lor din unitățile controlate. în acest 
scop, s-a instituit procedeul organi
zării de întilniri periodice de lucru 
între cei controlați și membrii echi
pelor, in cadrul cărora se eviden
țiază faptele pozitive, se stabilesc 
măsuri de extindere a experiențelor

Expoziție Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia a inaugurat joi. la sediul său — 
in colaborare cu Muzeul Revoluției 
Socialiste din Voivodina-Novi Sad — 
o expoziție fotodocumentară intitu
lată „30 de ani de existență a Voivo- 
dinei socialiste autonome". Expoziția 
ilustrează prezența activă a locuito
rilor Voivodinei la lupta de eliberare 
națională a Iugoslaviei, precum și 
transformările petrecute în ultimele 
decenii pe plan economic și social- 
politic.

La festivitatea de deschidere, Ni
colae Cioroiu, directorul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, și Vladimir Stanimi- 
rovic, prim-secretar al Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia în țara noastră, au 
relevat, in cuvintările rostite cu 
acest prilej, îndelungatele tradiții co
mune care leagă popoarele României 
și Iugoslaviei, dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor româno-iugoslave.

Au luat parte Tamara Dobrin, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Costică Chițimia, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Capitală, cadre 
didactice.

Erau de față Petar Dodik, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Manifestare culturală. Cu 
prilejul Zilei naționale a Noii Zee- 
lande, joi după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. Cu această ocazie, prof. dr. 
Virgil Cândea a împărtășit impresii 
de călătorie din această țară. 
Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, oameni de artă și cultură, un 
numeros public. în încheiere a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare neozeelandeze.

La muzeul Brăilei a avut 
loc, joi, vernisajul expoziției de fo
tografii documentare „India la a 
27-a aniversare a proclamării repu
blicii".

în alocuțiunile lor, Octavian Ghiță, 
președintele Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Brăila, 
și S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la 
București, s-au referit la succesele 
obținute de poporul indian pe calea 
progresului, la relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite intre Româ
nia și India.

★
Formația de muzică de cameră 

„Ars Antiqua" din Franța, aflată in
tr-un lung turneu prin mai multe 
țări europene, a prezentat joi seara 
un concert în sala mică a Palatului 
Republicii.

Au asistat reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră. „Ars 
Antiqua" va mai oferi un nou con
cert la Ploiești.

(Agerpres)

în teatrele bucureștene se află in 
diferite stadii de pregătire noi lucrări 
din dramaturgia românească și uni
versală care vor vedea in curind lu
mina rampei. Unele dintre aceste 
piese sînt prezentate la sediu sau in 
mari întreprinderi.

în sala complet renovată din str. 
Eremia Grigorescu. teatrul „Ion 
Vasilescu" a prezentat piesa „For
tul" de Leonida Teodorescu. piesă 
închinată luptei comuniștilor, curaju
lui și spiritului lor de sacrificiu, 
în cadrul Festivalului „Cîntarea 
României" și în vederea strîngerii le
găturilor cu publicul din rîndul mun
citorilor de pe marile platforme in
dustriale ale Capitalei, teatrul „Lu
cia Sturdza-Bulandra" a pregătit 
piesa intr-un act ..Prima anchetă" 
de Cristian Munteanu, care semnează 
și regia spectacolului. Această pieșă.

bune acumulate într-un sector sau 
altul de activitate. Totodată, în ca
zurile in care se constată lipsă de 
interes in valorificarea sugestiilor și 
propunerilor formulate de echipe, 
comisiile de coordonare și îndru
mare a controlului obștesc din ca
drul sectoarelor și de la nivelul mu
nicipiului trimit reprezentanți ai lor 
în unitățile respective, pentru exa

IN CONTROL - TOATE FORȚELE 
CONTROLULUI OBȘTESC

minarea sesizărilor făcute de echipe 
și tragerea la răspundere a celor vi- 
novați de tergiversarea aplicării lor. 
în aceste acțiuni se colaborează cu 
comitetele de sindicat, tineret și de 
femei din Întreprinderile controlate.

Pentru sporirea autorității echipe
lor cetățenești și, implicit, a eficien
ței intervențiilor acestora s-a extins 
în ultima perioadă metoda însoțirii 
pe teren a echipelor de către 
membri ai comisiilor de coordonare 
și îndrumare a controlului obștesc, 
precum și de către reprezentanți ai 
inspectoratelor de stat de control.

Trecindu-se la aplicarea in practi
că a indicației secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae

Călătorie
pe rutele progresului tehnic
Unui călător pe care drumurile l-ar 

purta de la o extremitate la alta a 
R. D. Germane, de la muntele Fich
telberg la capul Arkona, de la Elba 
la Oder, i-ar rămine întipărite ima
ginile unui caleidoscop al muncii 
de o extremă diversitate. în mica 
localitate Plauen ar putea admi
ra dexteritatea creatorilor de dan
tele ; la Erfurt ar păși, in ha
lat alb cu glugă, ca într-o clinică 
de chirurgie, prin secțiile uzinei 
de aparatură electronică unde 
este „interzisă" pătrunderea chiar și 
a unui fir de praf ; la Eisenhutten
stadt, în extremitatea estică a țării, 
ar reține tabloul siderurgiștilor in- 
văluiți în jocurile de artificii ale șar
jelor de oțel ; în Magdeburg i-ar ve
dea pe constructorii de mașini-unelte 
tăind cu strungurile lor strălucitoare 
șpanuri albastre, iar in Rostock, pe 
făuritorii de vase transoceanice.

...în apropiere de Karl-Marx-Stadt 
se află un muzeu surpriză : o fieră
rie „automată" din anul 1600 care, la 
rindu-i, este o adaptare a unei mori 
din 1436. Aproape 
de necrezut, fierăria 
a funcționat pînă in 
anul 1904. Este un 
atelier feudal de o 
simplitate și inventi
vitate remarcabile : 
trei baroase de mă
rimi diferite și foalele sint puse in 
mișcare printr-un mecanism inge
nios. funcționarea lor fiind reglată, 
după necesități, cu ajutorul unor 
pîrghii. Frecvența maximă de bătaie 
a ciocanelor este uluitoare, aproape 
ca în forjele moderne. Atelierul rea
liza o gamă largă de produse — de 
la unelte simple, pină la obiecte de 
artizanat și monede.

Vizitarea, apoi, a Uzinei metalur
gice Fritz-Heckert din Karl-Marx- 
Stadt este un adevărat salt peste 
timp. Pășind într-una din halele uzi
nei ai impresia că te afli intr-o fa
brică a umbrelor dintr-un roman de 
anticipație. Aproape fără zgomot 
alunecă, de la o mașină la alta, pe 
pernele de aer conduse de o mină 
nevăzută piesele de prelucrat. La o 
comandă electronică, burghiurile ma
șinilor de găurit intră în blocurile de 
metal cu precizie de sutimi de mili
metru. „Prisma—2", cum este denu
mită linia automată de prelucrare a 
metalelor, este condusă de 14 mun
citori și un inginer pe schimb. Dar 
producția realizată intr-un schimb 
de această instalație cu comandă 
electronică este egală cu cea a 150 
de strungari și frezori care ar lucra 
în trei schimburi la cite 50 de ma
șini. La elaborarea acestei linii au
tomate au participat muncitori, in
gineri și specialiști din peste 100 de 
întreprinderi și instituții de cercetări 
din R.D.G.

Uzina de îngrășăminte chimice po- 
tasice de la Zielitz, in apropiere de 
Magdeburg, este o nouă mărturie, 
dintre multe altele, ale afirmării cu 
vigoare a progresului tehnic. Direc
torul ei. Rudolf Schilling, arăta că 
uzina, materializare a unuia din prin
cipalele prevederi ale cincinalului 
trecut în domeniul dezvoltării indus
triei, este reprezentativă într-o mul
titudine de sensuri : înaltă tehnici
tate, utilaj modern, și complex'reâU- 
zat în întregime de industria țării, 
înaltă productivitate a muncii.

într-adevăr, în halele spațioase 
funcționează automatizat gigantice 
instalații, prezența omului fiind abia 
sesizabilă. întregul proces tehnologic 

NOTE DE DRUM 
DIN R. D. GERMANA

Pe scenele teatrelor din Capitală
abordînd o temă contemporană, și 
anume unitatea morală a membrilor 
unui colectiv de muncă dintr-o mare 
întreprindere. va avea premiera 
chiar într-una din uzinele impor
tante ale Capitalei. Un colectiv al 
Teatrului de comedie prezintă, în 
matinee săptămînale, un spectacol 
recent realizat, intitulat „File de is
torie. file de poezie", alcătuit din
tr-un recital de versuri patriotice, și 
piesa într-un act „în fața redutei" 
de M. R. Iacoban. care reînvie o 
pagină din lupta eroică a poporului 
nostru pentru neatîrnare. momentul 
cuceririi Griviței in 1877. Pentru 
luna februarie, teatrul „Nottara" are 
în vedere un spectacol omagial cu- 
prinzind în prima parte un recital 
din versurile lui Tudor Arghezi din 
ciclul ,.1907“ și lucrări muzicale de
dicate acestui eveniment, iar în partea

Ceaușescu, privind stabilirea unei 
legături mai strînse între controlul 
obștesc și controlul muncitoresc al 
activității economice și sociale, re
cent s-a desfășurat în Capitală o 
acțiune comună de control in 11 în
treprinderi și unități producătoare 
de bunuri de consum, la care au 
fost antrenați și reprezentanți ai 
Inspectoratului de stat pentru con- 

tro-lul calității produselor, ai Direc
ției comerciale a Capitalei. Ce învă
țăminte practice s-au desprins cu a- 
cest prilej ? în primul rind, s-a evi
dențiat faptul că, spre deosebire de 
controalele anterioare ale echipelor 
cetățenești, de această dată s-a pu
tut acționa pentru rezolvarea pe loc 
a deficiențelor sesizate, colectivele 
comune de control urmărind pe par
cursul celor 16 zile cit a durat con
trolul, modul in care se aplică mă
surile indicate. Deosebit de fructu
oasă a fost colaborarea dintre 
echipele cetățenești și controlul 
muncitoresc și sub aspectul sporirii 
competenței și autorității reprezen
tanților obștii. Aceeași acțiune de 

este condus de la un centru de co
mandă. Anul trecut, uzina a produs 
900 000 tone îngrășăminte de potasiu, 
ceea ce reprezintă 30 la sută din 
producția țării.

De altfel, și galeriile din care se 
extrage potasiu se aseamănă prea 
puțin cu minele „clasice". Minerii 
sint acum operatori ai unor instalații 
tehnice complexe și nu mai vin in 
contact direct cu rocile. Prin aceste 
galerii subterane circulă automobile, 
motociclete și tractoare. „Dacă pe 
autostrăzile noastre ați văzut nume
roase «Dacii», aici veți intilni trac
toare românești, care se împacă foar
te bine cu condițiile din subteran", 
ne-a atras atenția directorul.

...Despre prezențele românești, des
pre colaborarea economică dintre 
România și R.D.G. ne-a vorbit pe 
larg tovarășul Rudolf Heinze, vice
președinte al Comisiei de Stat a Pla
nificării : „Economiile celor două 
țări ale noastre, care cunosc o dez
voltare impetuoasă, se completează 
în mod fericit. Cunosc bine 

România, unde am 
vizitat numeroase în
treprinderi și sint 
impresionat de reali
zările dv. Peste 50 
la sută din impor
turile noastre din 
România le formea

ză produsele industriei metalurgice 
prelucrătoare. Explicația și izvorul 
acestor posibilități se află în puterni
ca dezvoltare industrială a României. 
De altfel, in cadrul acordurilor de co
laborare între țările noastre, Româ
nia participă la realizarea a nume
roase obiective industriale".

O elocventă confirmare a acestei 
colaborări o constituie stația de aglo
merare a minereului de la Combi
natul siderurgic din Eisenhiitenstadt, 
construită de țara noastră. Instalația 
a fost proiectată de „Ipromet", exe
cuția revenind întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice Ga
lați. Fabrica de aglomerare, cea mai 
mare instalație complexă realizată da 
metalurgia românească în străinătate, 
recuperează anual 4 milioane tone da 
minereu cu granulație mică. Instala
ția este dotată cu electrofiltre de epu
rare a gazelor arse și dispozitive de 
desprăfuire de fabricație românească, 
asigurînd condiții optime de lucru. 
Automatizarea complexă a procesului 
de aglomerare permite exploatarea 
fabricii cu un personal redus. Pen
tru construirea instalației, care se 
întinde pe o suprafață de 10 ha, li
vrările părții românești au totalizat 
19 000 tone de utilaje, un volum im
portant de echipament și aparatură 
electrotehnică și de automatizare. 
Cu prilejul momentului festiv al 
intrării în funcțiune, Kurt Singhu- 
ber, ministrul industriei miniere, 
metalurgiei și potasiului al R.D.G., 
spunea : „Mulțumim proiectantelor 
și constructorilor români pentru con
tribuția lor la realizarea acestui o- 
biectiv ; ei au demonstrat aci că 
România a obținut remarcabile 
succese și în domeniul construcțiilor 
metalurgice".

Colaborarea și cooperarea tot mal 
Intense dintre cele două țări își gă
sesc multiple alte ilustrări în cele 
mai diferite sfere de activitate. ȘI 
este reciprocă voința ca această con
lucrare rodnică să se înscrie pe 
coordonate tot mai largi.

C. VARVARA

a doua — „Țăranii" de Mihai Georges
cu, teatru-document evocind răscoa
lele țărănești de acum 70 de ani. în 
această lună va avea loc premiera 
piesei ..Singele", în care autorul — 
scriitorul Horia Lovinescu — tratea
ză momentul cuceririi independenței 
de stat a țării noastre ca o etapă in 
lungul proces al realizării unității 
naționale.

La Teatrul Giulești se fac repetiții 
intense cu o lucrare dramatică din 
creația universală, „Romanțioșii", de 
scriitorul francez Edmond Rostand. 
Tinerilor spectatori, teatrul „Ion 
Creangă" le va oferi, săptămina vi
itoare, premiera „13 plus 1 — o isto
rie cu Harap Alb" de Ion Girmăcea, 
după cunoscutul basm al lui Ion 
Creangă.

(Agerpres)

control a scos în evidență necesita
tea și utilitatea întăririi in conti
nuare a conlucrării dintre echipele 
cetățenești și reprezentanții consi
liilor de control muncitoresc din 
cadrul întreprinderilor controlate — 
nu numai la nivelul municipiului și 
al sectoarelor — în vederea sporirii 
eficienței controalelor, a rezolvării 
mai operative a sesizărilor făcute de 
echipele cetățenești.

★
• Pentru lărgirea colaborării echi

pelor de control obștesc cu cetățenii, 
in vederea cunoașterii opiniei lor 
privind activitatea unităților contro
late. membrii celor mai multe echipe 
participă la intilnirile ce au loc pe 
circumscripții între cetățeni și depu- 
tați, se consultă cu membrii comite
telor de cetățeni, se informează de 
la cetățenii care locuiesc în apro
piere de unitățile controlate.

• Pentru a spori eficiența contro
lului obștesc, s-au emis delegații 
pentru membrii comisiei municipale 
de coordonare și îndrumare a con
trolului obștesc și pentru unii mem
bri din echipe cetățenești cu dreptul 
de a controla nu numai unitățile re
partizate prin tichetul anexat la le
gitimația echipei, ci toate unitățile 
din Capitală prevăzute in Legea nr. 
6/1972.

• în perioada următoare, după a- 
legerea noilor echipe, se vor orga
niza, între altele, la comisiile de 
coordonare și îndrumare a controlu
lui obștesc de sector, zile de consul
tații pentru membrii echipelor cetă
țenești.

-----------------------------------------------—

• BISTRITA-NASAUD. în ora
șul Beclean, precum și în localități
le Braniștea. Matei, Zoreni, Șieuț și 
Budești a avut loc trecerea in re
vistă a celor mai bune formații ar
tistice în vederea participării la 
etapa intercomunală a Festivalului 
național „Cîntarea României". 
Membrii formațiilor artistice ale că
minului cultural din Livezile au 
susținut, pe scena Casei de cultură 
a sindicatelor din Bistrița, spectaco
lul în limba germană „Pe acest 
pămînt". Echipa de teatru in limba 
maghiară a casei de cultură din 
orașul reședință de județ s-a de
plasat în comuna Uriu. prezentind 
piesa „Uri-Muri“ (Chef boieresc). 
• DOLJ. Comuna Goicea se numă

ră printre localitățile doljene cu o 
activă participare la Festivalul na
țional „Cîntarea României" : 15 for
mații, din care 10 s-au în
ființat recent, cu peste 300 de ar
tiști amatori. în fruntea activităților 
cultural-artistice, alături de primar, 
se află și Dumitru Dinișor, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole de producție. 
• IAȘI. Secția de propagandă a 
Comitetului județean Iași al P.C.R. 
a inițiat șditarea unei foto-expozi- 
ții intitulate : „Iași 1976—1980, cin
cinalul afirmării revoluției tehnico- 
științifice", ce cuprinde 13 planșe cu 
cifre și fapte, grafice și fotografii. 
Expuneri, simpozioane, concursuri 
gen ..Cine știe, dștigă", pe tema 

„Lupta poporului român pentru li
bertate națională", au avut loc, în 
ultima vreme, la Regionala de căi 
ferate Iași, in comunele Dolhești și 
Al. I. Cuza. la liceele „C. Negruzzi" 
și „Gh. Ibrăileanu" din Iași, la ca
sele de cultură din Pașcani, Tg. Fru
mos și Hirlău. • HUNEDOARA. în 
cadrul Festivalului național ..Cîn
tarea României", la Hunedoara și 
Orăștie au fost organizate colocvii 
de istorie pe tema ..Românii tran
silvăneni și războiul de independen
tă", iar colectivul caravanei muzeis
tice a fost oaspetele cetățenilor din 
comuna Certej, cu care a purtat 
un dialog despre mărturii ale 
permanenței românești pe meleagu
rile hunedorene. • ALBA. Con-

CARNET CULTURAL]

cursul dintre bibliotecile comu
nale cu tema : „Lupta poporu
lui român pentru independență 
națională și dreptate socială oglin
dită în literatură" a ajuns in 
faza intercomunală. Consiliul oră
șenesc a! pionierilor din Abrud a 
organizat un simpozion cu tema 
„Răscoalele țărănești și ecoul lor in 
conștiința locuitorilor din Munții 
Apuseni". în orașul Aiud au fost 
deschise două expoziții : la casa de 
cultură expune pictorul Eugen Pa- 
tachi : la Muzeul de istorie — o 
expoziție de artă populară. • BRAl- 

LA. La Casa de cultură din Făurei 
s-a deschis expoziția de grafică a 
artistului plastic Vespasian Lungu. 
Centru! de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă a editat „Cuvinte către țară" 
— culegere literară din creațiile 
membrilor cenaclurilor și cercurilor 
literare din județul Brăila. La Arhi
vele Statului, filiala Brăila, un co
lectiv de cercetători în frunte cu 
prof. N. Mocioiu, .au organizat ex- 
pozitia arhivistică „Brăila și războ
iul pentru cucerirea independentei 
de stat a României". Cineastul ama
tor Mitică Constantin a terminat 
filmul „File de istorie" dedicat 
participării brăilene la evenimente

le anului 1877. • HARGHITA. S-au 
deschis expoziții ale cercurilor lo
cale de artă plastică și artă popu
lară, dedicate aniversării centenaru
lui independentei. în comunele-Re- 
metea, Vlăhița, Corbu, Sărmaș, 
Sinpaul și Mărtiniș. în orașele ju
dețului au avut loc treceri în revis
tă ale formațiilor teatrale și mu- 
zical-coregrafice De notat că numă
rul formațiilor de teatru a ajuns in 
județ la 300, cuprinzînd aproape 
3 000 de membri. Sala de expoziții a 
clubului „Minerul" din Bălan găz
duiește o expoziție combinată, de 
artă fotografică și de sculptură in 
lemn. Prima este semnată de Rom- 
feld Acatiu. Iar cea de a doua apar

ține lui Polgar Francisc. • VRAN- 
CEA. Filiala Arhivelor Statului 
Vrancea a organizat la Casa de cul
tură a sindicatelor din Focșani ex
poziția „70 de ani de la răscoalele 
țărănești". Sint prezentate docu
mente ce oglindesc participarea ță
rănimii vrincene la ampla mișcare 
socială din 1907. • SIBIU. Casa de 
cultură a sindicatelor din Sibiu 
este gazda unei expoziții filatelice 
omagiale „Independența de stat a 
României", organizată de filialele 
județene ale A.F.R. Brașov, Hune
doara. Vilcea și Sibiu.
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In pregătirea reluării negocierilor 
intercomunitare cipriote

NICOSIA 3 (Agerpres). — Gu
vernul cipriot și Consiliul national 
greco-cipriot (Organism care grupea
ză liderii diferitelor partide politice) 
s-au reunit miercuri după-amiază la 
Nicosia in vederea pregătirii apro
piatei vizite a secretarului general al
O.N.U., Kurt Waldheim, și examină
rii condițiilor pentru reluarea ne
gocierilor intercomunitare. Reuniunea 
a fost prezidată de președintele re
publicii, arhiepiscopul Makarios. 
Impasul negocierilor intercomunitare, 
suspendate în luna mai a anului tre
cut, pare a fi fost depășit în urma

Președintele Jimmy Carter despre unele probleme 
de actualitate ale politicii S.U.A.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
în cadrul unui discurs radiotelevizat, 
președintele Jimmy Carter a abordat 
unele probleme de actualitate ale 
politicii interne și externe a S.U.A.

Consacrînd cea mal mare parte a 
discursului său problemelor interne, 
președintele Carter a cerut america
nilor „să dea dovadă de același spi
rit de sacrificiu și unitate ca și în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial", pentru depășirea dificultă
ților economice ale tării. Subliniind 
că a preluat funcția supremă în stat 
„la mijlocul celei mai grave dintre 
recesiunile din ultimii 40 de ani", 
președintele a evocat programul de 
relansare a economiei, elaborat de 
administrația sa, pe care l-a su
pus recent Congresului. „Acest 
program, a precizat el. este echili
brat și ar urma să însănătoșească 
economia tării, asigurîndu-i. totoda
tă. o creștere stabilă și continuă". 
Președintele a anunțat că va supune 
Congresului, la 20 aprilie, un pro
gram energetic de ansamblu și că va 
cere, In prealabil, înființarea unui 
nou minister al energiei, „pentru a 
pune ordine în haosul actual". Tot
odată. șeful statului a menționat, re- 
ferindu-se la dificultățile în angaja
rea forței de muncă și la inflație, că, 
deși cele două fenomene au. fiecare, 
o importantă deosebită, administrația 
va acorda prioritate măsurilor de 
atenuare a șomajului. De asemenea, 
președintele a anunțat că va cere

SPANIA

Noi arestări în rîndul membrilor grupurilor 
de extremă dreaptă

MADRID 3 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că în diferite 
orașe din Spania au fost operate 
arestări în rîndul membrilor unor 
grupări de extremă dreapta, care au 
încercat să creeze în tară un climat 
de violentă și teroare, pentru a îm
piedica evoluția procesului de demo
cratizare. La Madrid au fost reținuți 
membri ai așa-numitului Front

PARIS

întrevederi franco-vest-germane
PARIS. — Cancelarul R.F.G., Hel

mut Schmidt, a sosit joi după-amia
ză la Paris pentru o nouă rundă de 
consultări cu președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing. Este a 
29-a întîlnire între conducătorii celor 
două țări de la semnarea, în 1963, 
a Tratatului de prietenie și coope
rare franco—vest-german. Pe agen
da convorbirilor cancelarului Sch
midt cu interlocutorii francezi figu
rează îndeosebi probleme privind 
eituația economică și financiară a 
țărilor occidentale industrializate și 
relațiile cu statele în curs de dez
voltare. Cotidianul „L’Aurore" con
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Reluarea negocierilor de 

la Viena. Joi 8 încePut run- 
da a 11-a a negocierilor privind 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală. Participă delegații 
din 17 țări europene, din S.U.A. 
și Canada. Delegația română este 
condusă de Dumitru Aninoiu, am
basadorul țării noastre la Viena.

Erich Honecker,întrevedere.
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
a avut, joi, o întrevedere cu Franz 
Muhri, președintele Partidului Co
munist din Austria, care se află in 
vizită la Berlin. A avut loc o con
vorbire privind probleme ale dez
voltării relațiilor dintre cele două 
partide, ale luptei pentru pace și 
progres social.

In pregătirea Conferinței 
mondiale pentru utilizarea 
Opgj La New York s-au încheiat 
lucrările conferinței organizațiilor 
internaționale neguvernamentale cu 
statut consultativ pe lingă Consiliul 
Economic și Social (ECOSOC) al 
O.N.U. Reuniunea a stabilit progra-' 
mul de lucru al acestor organizații 
cu prilejul Conferinței mondiale 
pentru utilizarea apei, ce va avea loc 
la Mar del Plata (Argentina). Vice
președinte al Comitetului O.N.U. de

• PERICOLUL „MA- 
REELOR NEGRE". Catas- 
trofa din decembrie 1976 a pe
trolierului „Argo Merchant". în 
largul coastelor estice ale S.U.A., 
soldată cu pierderea in ocean a 
peste 25 000 tone țiței, a surve
nit, arăta recent presa occiden
tală, spre sfîrșitul unui „an de
zastruos" în ce privește trans
porturile de petrol pe calea 
apei. Coliziuni, incendii, ava
rii. scufundări — cu totul peste 
600 felurite incidente datorate 
petrolierelor în primele nouă 
luni ale lui 1976. în același in
terval, la capitolul „pierderi de
finitive" — 13 tancuri petroliere, 
cu un deplasament total de 
940 000 tone, depășindu-se cifra- 
record atinsă pe întreg anul 
1975 (815 000 tone). Implicate 
sînt, in primul rind, navele 
sub „pavilioane de comple

întilnirii dintre președintele Makarios 
și liderul comunității turco-cipriote, 
Rauf Denktaș. O nouă întîlnire între 
cei doi conducători este prevăzută 
pentru 12 februarie, cu ocazia vizitei 
la Nicosia a secretarului general al 
O.N.U. Surse autorizate greco-ci- 
priote, citate de agenția France 
Presse, au apreciat reuniunea de la 
12 februarie drept o fază preliminară 
în vederea ajungerii la un acord în
tre cele două părți asupra „princi
piilor și cadrului" pe care urmează 
să le respecte cei doi negociatori.

Congresului Împuterniciri pentru a 
putea începe reorganizarea aparatu
lui administrativ federal, arătînd că 
administrația sa a trecut deja 
la analiza activității celor 1 250 de 
comitete și comisii consultative. în 
vederea reducerii substanțiale a nu
mărului acestora.

Abordind problemele vieții interna
ționale. Jimmy Carter a reafirmat 
intenția administrației sale de a pro
mova o politică „eficace și energică". 
„Mă voi strădui, de asemenea, a 
spus el, să îmbunătățesc relațiile 
noastre cu Uniunea Sovietică șl cu 
China". Șeful executivului american 
a arătat că turneele secretarului de 
stat. Cyrus Vance, și ambasadorului 
S.U.A. la O.N.U.. Andrew Young, în 
Orientul Mijlociu și, respectiv, în 
Africa australă, urmăresc identifica
rea unor soluții negociabile în con
flictele din zonele respective.

Inițiativă privind normalizarea 
relațiilor comerciale 

cu R. S. Vietnam
WASHINGTON. — Jonathan Bin

gham, împreună cu alti 16 membri 
ai Congresului S.U.A., a prezentat un 
proiect de lege vizind ridicarea em
bargoului în comerțul cu R. S. Viet
nam. Această inițiativă este aprecia
tă ca un prim pas spre normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări.

anticomunist spaniol (F.A.S.), precum 
și ai grupării de extremă dreapta — 
Partidul spaniol național socialist. 
Arestări similare au fost operate și 
la Saragossa.

Comisia permanentă a Conferinței 
episcopale spaniole a dat publicității 
o declarație în care condamnă actele 
de violentă ale grupărilor de extremă 
dreaptă.

sideră că președintele Franței și 
cancelarul R.F.G. sînt preocupați de 
„pregătirea reuniunii la nivel înalt 
a țârilor industrializate, pentru a 
evita confuzia care a domnit la pre
cedenta conferință de la Porto Rico, 
ținută anul trecut".

în ce privește relațiile bilaterale, 
deși acestea „sînt foarte bune", așa 
cum a apreciat președintele d’Estaing, 
există totuși și unele divergențe — 
menționează A.F.P. Astfel, balanța 
comercială franco—vest-germană este 
puternic favorabilă R.F.G. (12 miliar
de franci), ceea ce preocupă în mare 
măsură autoritățile de la Paris.

agențiile de presă transmit:
organizare a fost ales profesorul 
V. Harnaj (România), președintele 
„Apimondiei".

în declarația Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Fran
cez dată publicității la Paris, 
toate organizațiile partidului sint 
chemate să participe activ, la 12 fe
bruarie, la Ziua națională a luptei 
pentru interesele oamenilor muncii. 
Această zi, se spune în document, 
trebuie să devină o etapă importantă 
în lupta pentru satisfacerea cerințe
lor celor mai urgente ale populației, 
pentru activizarea tuturor forțelor în 
vederea asigurării victoriei progra
mului comun al partidelor de stingă 
din Franța.

Sindicatele italiene consi- 
deră că proiectul guvernamental 
asupra reconversiunii industriale este 
„neadecvat pentru criza actuală". Po
ziția centralelor (C.G.I.L, C.I.S.L. și 
U.I.L.) este prezentată intr-un docu
ment comun. adresat guvernului, 
partidelor și parlamentarilor, care ur
mează să discute acest proiect.

zență". majoritatea de-acum 
uzate, cu echipaje incropite. Dat 
fiind pericolul extinderii „ma- 
reelor negre", s-au formulat pro
puneri vizind sporirea securită
ții de navigație: pe de o parte, 
îmbunătățiri în construcția tan
curilor (de pildă, executarea 
unei duble carcase), pe de alta, 
înăsprirea reglementărilor pri
vind circulația cu acest tip de 
nave.

• PURIFICAREA APEI 
PE CALE BIOLOGICĂ. 
La Combinatul metalurgic din 
Vitkovice (Cehoslovacia) a fost 
elaborată o instalație de puri
ficare a apei pe cale biologică.

ORIENTUL 

MIJLOCIU
• Comunicat comun siriano- 
libanez • întrevederile secre

tarului general al O.N.U.
BEIRUT 3 — La încheierea con

vorbirilor desfășurate miercuri la 
Damasc între președintele libanez, 
Elias Sarkis, și șeful statului sirian. 
Hafez Al-Assad, a fost dat publici
tății un comunicat în care se preci
zează că cei doi conducători de stat 
au convenit asupra unei poziții co
mune în vederea restabilirii păcii și 
stabilității în șudul Libanului. Ei 
și-au exprimat, de asemenea, satis
facția in legătură cu progresele rea
lizate in direcția restabilirii secu
rității in Liban, precum și in legătură 
cu eforturile vizind aplicarea acor
dului de la Cairo din 1969. care re
glementează statutul palestinenilor de 
pe teritoriul libanez. Cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea întă
ririi solidarității arabe in contextul 
consultărilor diplomatice pentru re- 
convocarea Conferinței de la Geneva 
privind Orientul Mijlociu. Președin
tele Siriei. Hafez Al-Assad, a accep
tat invitația de a efectua o vizită 
oficială in Liban.

★
Ismail Fahmi, vicepremier și mi

nistru de externe al Egiptului, a de
clarat că în cadrul primei întrevederi 
avute cu secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a informat inter
locutorul că Egiptul dorește reluarea 
Conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Mijlociu înain
te de finele lunii martie, cu par
ticiparea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Ministrul de 
externe al Egiptului a relevat im
portanța participării O.E.P. la con
ferință cu o delegație independentă 
și pe picior de egalitate cu ceilalți 
participanți.

La rîndul său, Kurt Waldheim a 
afirmat că problema palestineană are 
o importantă hotăritoare pentru so
luționarea conflictului din regiune, 
în context, el a precizat că o impor
tantă deosebită o are, de asemenea, 
participarea reprezentanților O.E.P. 
la orice proces de negociere privind 
pacea în Orientul Mijlociu.

★
Abdel Halim Khaddam, vicepre

mier și ministru de externe al Si- > 
riei. a avut joi la Cairo convorbiri 
cu Ismail Fahmi, vicepremier și mi
nistru de externe al Egiptului, în 
probleme privind evoluția situației 
din Orientul Mijlociu. în aceeași zi, 
vicepremierul sirian a fost primit de 
președintele Egiptului, Anwar El Sa
dat, căruia i-a înmînat un mesaj din 
partea șefului statului sirian, Hafez 
Al-Assad.

Plenara C. C. al P. C. 
din Sri Lanka 

Imperativul întăririi unității 
forțelor democratice 
în vederea realizării 

programului de dezvoltare 
Independentă a țării

COLOMBO 3 (Agerpres). — La 
Colombo a avut loc Plenara C.C. al
P.C. din Sri Lanka, în cursul căreia 
a fost dezbătut și adoptat raportul 
cu privire la „Situația actuală din 
țară și sarcinile partidului", prezen
tat de Pieter Keuneman, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Sri Lanka.

Plenara a subliniat necesitatea 
unității tuturor forțelor democratice 
și de stingă în vederea realizării 
programului guvernamental pentru 
o economie independentă și înainta
rea țării spre socialism, pe calea 
dezvoltării necapitaliste. Partidul 
comunist, se spune în hotărîrea a- 
doptată de plenară, se pronunță 
pentru naționalizarea întregului sis
tem bancar, a companiilor finan
ciare, a tuturor marilor întreprinderi 
capitaliste autohtone și a filialelor 
firmelor transnaționale din Sri 
Lanka.
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Primire. Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit joi, la Kremlin, pe Saddam 
Hussein, secretar general adjunct al 
conducerii regionale a Partidului So
cialist Arab Baas, vicepreședinte al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Irak. în aceeași zi, Sad
dam Hussein și-a încheiat vizita ofi
cială în U.R.S.S.

La Hnkttra au 8vut Ioc con‘ 
sultări intre reprezentanții ministe
relor de externe din Bulgaria și Tur
cia, consacrate examinării unor pro
bleme legate de securitatea și coo
perarea în Europa și pregătirea reu
niunii, din acest an, de la Belgrad 
— informează agenția B.T.A.

Un acord comercialîntre
Argentina și R. P. Chineză a fost 
semnat la Buenos-Aires — anunță 
agenția China Nouă.

Continuarea anchetei8SU’ 
pra circumstanțelor în care au fost 
asasinați președintele John Fitzge
rald Kennedy și liderul populației de

Procesul de purificare are loc 
intr-o instalație sub forma unui 
cilindru de oțel prin care trece 
apa reziduală. Printr-o țeavă 
este pompat oxigen. Purifi
carea se realizează cu aju
torul microorganismelor care se 
hrănesc cu oxigen și compuși 
organici.

• PE „ZEBRĂ", ÎN 
PAS DE VOIE. Pietonii din 
localitățile Irlandei sint tratați 
cu generozitate de către sema
foarele serviciului de circulație. 
Luminile verzi permit celor 
care străbat „zebrele" să folo
sească pasul de plimbare: 2.4 
km/oră. în alte țări ale Pieței

BELGRAD

Convorbiri economice româno-iugoslave
.BELGRAD 3 (Agerpres). — în 

continuarea convorbirilor prilejuite 
de sesiunea a zecea a Comisiei mix
te româno-iugoslave de colaborare e- 
conomică, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, s-a întilnit 
joi cu Dușan Cikrebici, președintele 
Consiliului Executiv al R.S. Serbia, 
și cu Nikola Kmezici, președintele 
Consiliului Executiv al Provinciei 
Autonome Socialiste Voivodina.

CONGRESUL FRONTULUI Of
MAPUTO 3 (Agerpres). — La Ma

puto au inceput, la 3 februarie, lu
crările celui de-al III-lea Congres al 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic. Alocuțiunea de deschidere a fost 
rostită de Samora Machel, președin
tele FRELIMO. La lucrări participă 
37 de delegații reprezentind partide 
politice de guvernămint și alte forțe 
politice din Africa, Asia, America 
Latină și Europa, precum și repre
zentanți ai unor mișcări de elibera
re națională.

R.P.D. COREEANĂ

O declarație a C. C. al Frontului 
democratic pentru reunificarea patriei
PHENIAN 3 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.C.T.C., 
Comitetul Central al Frontului de
mocratic pentru reunificarea patriei 
a dat publicității o declarație în care 
cheamă partidele politice, organiza
țiile publice, toate păturile sociale 
din Coreea de Sud să răspundă noii 
propuneri in patru puncte elaborată 
dc Conferința comună a partidelor 
politice și organizațiilor obștești din 
R.P.D. Coreeană, care a avut loc la 
25 ianuarie la Phenian.

Considerăm — se arată In docu
ment — că, indiferent de deosebirile 
de ideologie și regim, partidele poli
tice. organizațiile publice, alte cercuri 
și pături sociale din Coreea de Sud 
trebuie să acționeze pentru realiza
rea unei mari unități a forțelor so
cialiste din Nord cu forțele demo
cratice și patriotice din Sud. Totoda
tă, se impune convocarea de urgență 
a Conferinței consultative politice

Solidaritate In lupta pentru eliberarea deplină 
de colonialism și rasism a popoarelor din Africa australă 

încheierea Conferinței de la Luanda
în capitala Republicii Populare 

Angola s-au încheiat lucrările Con
ferinței sindicale africane de solida
ritate cu muncitorii și popoarele din 
sudul Africii. Au participat reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale din 
numeroase țări africane și din alte 
continente, precum și ai Federației 
Sindicale Mondiale, ai Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Libere

R. P. BULGARIA

Succese în dezvoltarea economiei naționale
SOFIA 3 (Agerpres). — In anul 

1976 venitul național al R.P. Bul
garia a crescut cu aproximativ 7 la 
sută, față de anul 1975. se spune in 
comunicatul dat publicității la Sofia 
cu privire Ia realizarea planului de 
stat pe anul precedent. întregul spor 
a fost realizat pe seama creșterii 
productivității muncii. Producția in
dustrială, se arată în comunicat, a 
sporit cu 8 la sută, planul la acest 
indicator fiind realizat în proporție 
de 100,1 la șută. Cele mai înalte 
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culoare. Martin Luther King, a fost 
hotărîtă — cu 237 voturi pentru și 
164 contra — de Camera Reprezen
tanților a Congresului american. Co
misia parlamentară de investigații a 
fost autorizată, in baza hotărîrii, să-și 
continue ancheta pină la 31 martie.

Tentativă de lovitura de 
stat în Etiopia. Un purtător de 
cuvînt al Consiliului militar adminis
trativ provizoriu a anunțat că joi a 
fost dejucată, la Addis Abeba, o ten
tativă de lovitură de stat pusă la 
cale de elemente „contrarevoluționa
re". Ele au făcut uz de arme la ora 
11,00, ora locală, la sediul cartierului 
general al Consiliului militar admi
nistrativ provizoriu, dar. după un 
scurt schimb de focuri, „situația se 
afla sub controlul autorităților".

Trupele sudanezeau înăbu- 
șit o tentativă de capturare a aero
portului din orașul Juba, situat în 
sudul Sudanului.' Atacul avea drept 
scop „să distrugă unitatea sudanezâ", 
se menționează intr-un comunicat

comune — arată un studiu efec
tuat pe întreaga comunitate — 
ritmul impus pietonilor la tra
versarea străzilor este mult mai 
rapid. în R.F. Germania, de 
pildă, cine merge cu mai puțin 
de 6.5 km/oră e surprins de 
lumina roșie înainte de a ajunge 
pe trotuar. Excepția irlandeză a 
fost astfel explicată de poliție: 
„Comoditatea face parte din sti
lul nostru de viață".

• CONCENTRATE DE 
PROTEINE. Experții Acade
miei pentru tehnica agri
colă din Olsztyn (Polonia) 
au pus la punct o metodă 
originală de producere a unui

în timpul convorbirilor și vizitelor 
efectuate la o serie de întreprinderi 
din Serbia și Voivodina au fost 
analizate noi posibilități pentru dez
voltarea și diversificarea în continua
re a colaborării economice, a coope
rării în domeniile industriei electro
nice și telecomunicațiilor, fabricării 
de mașini-unelte grele, precum și în 
industria chimică și petrochimică.

ELIBERARE DIN MOZAMBIC
Partidul Comunist Român este re

prezentat de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Pe ordinea de zi figurează rapor
tul Comitetului Central, proiectul de 
program, statutul și directivele eco
nomice ale FRELIMO. Congresul al 
III-lea este primul ce se desfășoară 
după proclamarea independenței Re
publicii Populare Mozambic, la 25 iu
nie 1975.

Nord-Sud, în cadrul căreia reprezen
tanți ai tuturor partidelor politice și 
organizațiilor democratice să realize
ze reunificarea țării.

Declarația condamnă „manevrele 
antinaționale" ale autorităților sud- 
coreene vizind continuarea politicii 
de confruntare, prin susținerea așa- 
zisei teorii a celor două Coree.

★
După cum informează agenția 

A.C.T.C., Comitetul Central al Parti
dului revoluționar pentru reunificare 
din Coreea de Sud a dat publicității 
o declarație prin care sprijină pro
punerea în patru puncte elaborată de 
Conferința comună a partidelor poli
tice și organizațiilor obștești din 
R.P.D. Coreeană, apreciind că in pre
zent nu există o sarcină mai impor
tantă și mai urgentă pentru poporul 
coreean decît reunificarea pașnică și 
independentă a patriei.

și ai Confederației Mondiale a 
Muncii.

Conferința a subliniat necesitatea 
întăririi in continuare a solidarității 
celor ce muncesc in lupta împotriva 
imperialismului, pentru eliberarea 
deplină a Africii de sub dominația 
colonialismului și rasismului, pentru 
intensificarea sprijinului luptei po
poarelor oprimate din Namibia, Zim
babwe și Africa de Sud.

ritmuri de creștere a producției au 
fost realizate de întreprinderile mi
nisterelor electronicii și electroteh
nicii, construcției de mașini și me
talurgiei, resurselor minerale și 
transportului. A fost obținută o pro
ducție agricolă cu 3,1 la sută mai 
mare, comparativ cu 1975. Pentru 
dezvoltarea in continuare a bazei 
tehnice materiale, în 1976 s-au făcut 
investiții în valoare de 5,5 miliarde 
leva. Veniturile reale ale populației 
au crescut cu 4,4 la sută.

oficial, care precizează că toți rebelii 
au fost uciși.

„IL-86" — în zboruri ex
perimentale. Agenția T A S S. 
anunță începerea zborurilor experi
mentale ale avionului sovietic „IL- 
86". In urmă cu o lună, airbusul 
„IL-86", cu o capacitate de 350 locuri, 
s-a ridicat pentru prima oară deasu
pra Moscovei. Noul aparat, aparți- 
nind celei de-a treia generații de a- 
vioane cu reacție sovietice, dispune 
de aparatură de navigație și pilotaj 
dintre cele mai moderne, care per
mit echipajului să efectueze curse 
pe orice vreme. Un singur aparat 
„IL-86" poate înlocui trei avioane de 
tipul „IL-18" sau opt „AN-24".

Atac al trupelor rhodesiene 
împotriva teritoriului 

mozambican
Un comunicat difuzat la Maputo 

informează că trupe de infanterie 
ale regimului de la Salisbury, spri
jinite de aviație și artilerie, au pă
truns în provincia Gaza, la 20 kilo
metri de localitatea Chiqualaquala. 
Au fost uciși locuitori pașnici din re
giune și a fost aruncat în aer un 
tren. Unitățile forțelor populare de 
eliberare mozambicane au respins 
trupele agresoare de pe teritoriul 
tării.

concentrat de proteine din fa
sole destinat furajării animale
lor. Boabele de fasole, transfor
mate în granule de 0.15 mm 
intr-o instalațile de măcinat, 
sint amestecate cu apă. Soluția 
rezultată este apoi uscată și 
pulverizată. Concentratul este 
folosit în hrănirea tineretului 
bovin, economisindu-se impor
tante cantități de lapte praf.

• RIVALUL LUI NES- 
SIE. „Nessie" are un rival! 
Celebrul monstru scoțian (dacă 
există, intr-adevăr) este concu
rat de un confrate ce să
lășluiește intr-un lac din vestul 
Javei. în ceea ce privește în
fățișarea sa, părerile sint îm
părțite: unii îl văd ca pe un 
pește imens, alții ca pe o 
uriașă broască țestoasă.

Sub semnul dezvoltării continue 
a prieteniei si colaborării 

multilaterale româno-sovietice
Se împlinesc astăzi 29 de ani de la 

încheierea primului Tratat de priete
nie. colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
eveniment marcant, care a exercitat 
profunde inriuriri pozitive asupra 
relațiilor de colaborare multilaterală 
dintre țările și popoarele noastre. 
Documentul semnat la 4 februarie 
1948 a dus 'mai departe tradițiile 
unei prietenii cu adinei rădăcini 
în trecutul istoric, în desfășurarea 
luptei pentru democrație și progres 
purtată de forțele înaintate ale celor 
două popoare, prietenie care a fost 
pentru totdeauna pecetluită în anii 
războiului antifascist, prin sîngele 
vărsat în comun de ostașii români și 
sovietici, marcind, în același timp, 
în anii construcției» socialiste, ridi
carea raporturilor româno-sovietice 
pe o treaptă nouă, calitativ supe
rioară.

Așa cum se știe, dezvoltarea con
tinuă a relațiilor româno-sovietice 
s-a înscris constant și organic în po
litica externă a partidului și statului 
nostru, care, manifestînd o preocu
pare de prim ordin pentru adincirea 
prieteniei și conlucrării cu toate ță
rile socialiste, acordă o deosebită 
atenție și înaltă prețuire prieteniei 
și conlucrării multilaterale cu Uniu
nea Sovietică.

Beneficiind de cadrul politico-juri
dic optim creat de tratat, întemeiate 
pe principiile marxism-leninismului 
și solidarității internaționale, ale 
deplinei egalități în drepturi, res
pectării independentei și suveranității 
naționale. nea
mestecului în tre
burile interne, a- 
vantajului re
ciproc și întraju
torării tovără
șești, pe comuni
tatea orînduirii 
sociale și a telu
rilor socialismu
lui și comunis
mului, aceste re
lații au cunoscut, 
în decursul dece
niilor, o dezvol
tare viguroasă, ascendentă, pe cele 
mai diferite planuri — politic, eco
nomic. tehnico-științific și cultural. 
Semnarea, la 7 iulie 1970, a noului 
Tratat româno-sovietic, care continuă 
și dezvoltă prevederile primului tra
tat, a creat noi premise și a deschis 
orizonturi și mai largi amplificării 
și adîncirii conlucrării fructuoase. în
tăririi continue a prieteniei și alian
ței dintre România și Uniunea Sovie
tică.

Viața însăși confirmă rolul deter
minant pe care îl exercită în dez
voltarea relațiilor româno-sovietice 
pe toate planurile raporturile de so
lidaritate și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, importanta contactelor dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, a întîlhirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii - Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev. Aceste 
convorbiri au marcat contribuții ho- 
târitoare la stimularea colaborării 
prietenești dintre cele două partide, 
țări și popoare.

După cum se știe, în cursul anului 
trecut, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev s-au întilnit la Ber
lin cu prilejul Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din Euro
pa, în Crimeea, cu prilejul vizitei de 
prietenie a secretarului general al 
partidului nostru în U.R.S.S., și apoi 
la București, in cadrul vizitei de 
prietenie efectuate de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. in România.

Prin amploarea schimbului de 
păreri, prin înțelegerile privind 
întărirea in continuare a conlu
crării multilaterale, prin docu
mentele încheiate și măsurile conve
nite, convorbirile la nivel inalt de 
la București au deschis o etapă 
nouă, au marcat un eveniment de 
Însemnătate istorică în bogata cro
nică a relațiilor româno-sovietice. 
Declarația comună semnată cu a- 
cest prilej, reafirmind principiile de 
bază ale raporturilor reciproce în
scrise în Tratatul de prietenie, con
sacră voința comună de a acționa în 
continuare și mai intens pentru ex
tinderea colaborării pe cele mai di
ferite tărimuri dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S., 
dintre popoarele român și sovietic. 
Subliniind în acest sens cu satisfac
ție evoluția ascendentă a colaboră
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă
dea expresie convingerii că, prin re
zultatele lor, convorbirile de la Bucu
rești „vor marca un moment nou in 
întărirea prieteniei româno-sovietice, 
vor impulsiona și mai mult coopera
rea noastră multilaterală, atit in in
teresul partidelor și popoarelor celor 
două țări, cit și al cauzei generale a 
socialismului". In aceeași ordine de 
idei, tovarășul Leonid Brejnev rele
va : „Bucurîndu-ne sincer de colabo
rarea popoarelor noastre astăzi, sîn- 
tem ferm hotăriți să muncim mai 
departe pentru ca prietenia sovieto- 
română să se întărească și să înflo
rească".

Sînt cuvinte ce oglindesc deosebit 
de expresiv sentimentele împărtășite 
de poporul român și de popoarele

29 de ani de la semnarea 
primului Tratat 

de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală 

dintre România 
și Uniunea Sovietică

Adunări festive la
MOSCOVA 3 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Sub auspiciile U- 
niunii Asociațiilor Sovietice de Prie
tenie și Legături Culturale cu Străi
nătatea și Asociației de Prietenie So- 
vieto-Română (A.P.S.R.). la Casa de 
cultură a tipografiei „Krasnîi prole
tarii" din Moscova a fost organizată 
joi o adunare festivă, consacrată îm
plinirii a 29 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între Româ
nia și U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de A. T. 
Lavrentieva, adjunct al ministrului 
industriei ușoare al U.R.S.S., vice
președinte al Conducerii centrale a 
A.P.S.R.

La adunare au participat V.I. Ko- 
notop, membru al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Conducerii centrale a 
A.P.S.R., vicepreședinți și alți mem
bri ai conducerii centrale a asociației, 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., funcțio
nari superiori din M.A.E. al U.R.S.S., 
precum și delegația A.R.L.U.S., con
dusă de Iuliu Fejes, membru al C.C. 
al P.C.R., membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S.

Cu acest prilej, au luat cuvintul 
S.M. Kolomin, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sovietului 

sovietice, care consideră, pe bună 
dreptate, că amplificarea și adincirea 
relațiilor reciproce corespund pe de
plin intereselor și năzuințelor lor, 
cauzei construirii noii orinduiri in 
cele două țări. întăririi unității țări-» 
lor socialiste, consolidării păcii.

Spre satisfacția ambelor popoare; 
raporturile româno-sovietice oferă 
imaginea unui vast și multilate
ral tablou ce se îmbogățește an de 
an prin noi și noi elemente. în do
meniul economic, acest curs își gă
sește materializarea în creșterea con
tinuă a volumului schimburilor re
ciproce. Uniunea Sovietică fiind cel 
mai important partener comercial al 
României. Grăitor este faptul că în 
cursul actualului cincinal volumul 
schimburilor urmează să crească cu 
70 la sută în raport cu cincinalul pre
cedent. țările noastre exprimindu-și 
voința de a acționa pentru depășirea 
substanțială a acestei prevederi. Pa
ralel cu creșterea schimburilor, au 
avut loc o evoluție tot mai accentuată 
a colaborării în forme superioare, o 
dezvoltare a cooperării și speciali
zării în producție, în construirea 
în comun a unor importante obiec
tive — ca, de pildă, nodul hidroteh
nic Stînca-Costești de pe Prut, 
Combinatul minier de preparare a 
azbestului de la Kiembai, Fabrica d» 
celuloză de la Ust-Ilim și altele.

Paleta conlucrării pe tărîm eco
nomic s-a îmbogățit, în ultimul timp,' 
cu noi și numeroase acorduri, con
venții și alte documente, prevăzînd 
intensificarea cooperării în domenii 

de mare însem
nătate pentru re
alizarea progra
melor de dezvol
tare economică, 
elaborate de Con
gresul al XI-lea 
al P.C.R. și, res
pectiv, de Con
gresul al XXV- 
lea al P.C.U.S. 
Dezvoltînd amplu 
colaborarea pe 
plan bilateral, cele 
două țări coope

rează, totodată, rodnic pentru în
făptuirea prevederilor Programului 
complex al C.A.E.R.

O fructuoasă colaborare se desfă
șoară și în domeniul tehnico-științi
fic, prin dezvoltarea schimburilor 
de documentații, prin cercetări co
mune și elaborarea de tehnologii da 
mare eficiență economică pentru di
verse domenii ale industriei. Se ex
tinde continuu colaborarea pe tări- 
mul artei și culturii între uniunile 
de creație din cele două țări, schim
burile de tipărituri, organizarea re
ciprocă de expoziții culturale, de 
săptămîni și festivaluri ale filmului, 
muzicii, dramaturgiei, turnee ale for
mațiilor artistice etc. Au cunoscut șl 
cunosc o continuă multiplicare vizi
tele reciproce ale activiștilor de par
tid, ale reprezentanților,,, diferitelor 
organizații obștești pentru schimb de 
experiență în construcția socialismu
lui și comunismului ț în același timp, 
se dezvoltă turismul — toate acestea 
contribuind la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele noastre.

Colaborarea rodnică bilaterală este 
completată în mod fericit de con
lucrarea în sfera vieții internațio
nale, România și Uniunea Sovie
tică militînd hotărît pentru continua 
întărire a forțelor socialismului, îm
potriva politicii imperialiste de do
minație, forță și dictat, lichidarea 
ultimelor vestigii ale colonialismului, 
eradicarea neocolonialismului și ra
sismului. Țările noastre desfășoară 
o amplă și susținută activitate pen
tru edificarea securității europene, 
pentru înfăptuirea prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, consolida
rea procesului de destindere pe con
tinentul european și în Întreaga 
lume, promovarea unui climat de în
țelegere și colaborare internațională, 
pe bază de egalitate deplină și res
pect intre toate națiunile, asigurarea 
participării tuturor statelor la solu
ționarea problemelor vieții interna
ționale, pentru realizarea unei noi 
ordini economice și politice, pentru 
afirmarea idealurilor de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Toate acestea sint realități ce 
demonstrează elocvent conținutul 
profund și bogat, diversitatea sfe
relor colaborării, căreia documentul 
semnat acum 29 de ani și, apoi, 
noul Tratat de prietenie i-au creat 
condiții fecunde de dezvoltare. Hotă- 
rit să-și aducă și în viitor întrea
ga contribuție și să acționeze cu a- 
ceeași statornicie pentru extinderea 
multilaterală a relațiilor de colabo
rare și prietenie cu marea țară' so
cialistă vecină, în interesul con
strucției socialiste și comuniste, âl 
marii cauze a întăririi unității și so
lidarității tuturor țărilor care edifică 
noua orînduire, poporul român 
adresează calde felicitări popoarelor 
sovietice cu prilejul aniversării de 
astăzi, le urează noi și noi izbînzi 
în înflorirea patriei lor, în lupta 
pentru triumful țelurilor nobile ale 
păcii și progresului în întreaga 
lume.

Moscova și Kiev
Orășenesc Moscova, vicepreședinte al 
Conducerii centrale a A.P.S.R., și 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică.

★

Cu același prilej, în holul Casei de 
cultură a tipografiei a fost organiza
tă o expoziție documentară, infăți- 
șind imagini din timpul întilnirilor și 
convorbirilor româno-sovietice la ni
velul cel mai inalt de la București, 
alte aspecte din bogata cronică a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țara noastră și U.R.S.S.

★

La întreprinderea „A 50-a aniver
sare a Ucrainei Sovietice" din Kiev 
a avut loc o adunare festivă. Au par
ticipat O. I. Kasianenko, ministrul 
industriei ușoare al Ucrainei, pre
ședintele Filialei republicane ucrai
nene a Asociației de prietenie sovie- 
to-română. Despre semnificația eve
nimentului au vorbit O. G. Pavsciu- 
kova, prim-adjunct al ministrului 
justiției al Ucrainei, vicepreședinte 
al filialei republicane a A.P.S.R., și 
Alexandru Ungur, consulul general 
al României la Kiev.
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