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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVI Nr. 10719 Prim.

ȘEDINȚA COMUNA 
a Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. O., a Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice si Sociale si a Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste România
In ziua de 4 februarie 1977 a avut Ioc, 

sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, ședința comuna a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a Biroului Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

în cursul ședinței a fost luat în dezba
tere raportul privind îndeplinirea planu
lui și bugetului pe 1976 și proiectul comu
nicatului cu privire la realizarea Planului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială a țării și a bugetului de stat pe 
anul 1976.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
în 1976 — primul an al cincinalului revo
luției tehnico-științifice — poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a obținut succese remarcabile în 
dezvoltarea economico-socială a țării, 
muncind cu energie și abnegație pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea, a Programului partidului.

Dezvoltarea economiei naționale în 
anul care a trecut se caracterizează prin 
creșterea, în ritmuri înalte, a producției 
materiale și venitului național, accele
rarea procesului de modernizare a struc
turii producției, îmbunătățirea repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, utili
zarea mai deplină a resurselor materiale 
și de muncă, ridicarea eficienței activității 
economice, lărgirea schimburilor comer
ciale și a colaborării economice și teh
nico-științifice cu alte state. Producția in
dustrială s-a dezvoltat într-un ritm de 
11,5 la sută față de anul anterior. în 
agricultură s-a obținut cea mai mare re
coltă de cereale din istoria țării. Sporirea 
producției bunurilor materiale, creșterea 
eficienței economice și stabilitatea prețuri-

- au asigurat o circulație bănească să- 
h-.oasa, contribuind la întărirea monedei 
naționale. De asemenea, știința, învăță- 
mîntul, cultura, întreaga viață spirituală a 
poporului au cunoscut o puternică dezvol
tare. S-a asigurat creșterea veniturilor 
populației, a bunăstării oamenilor mun
cii, înfăptuirea consecventă a prevederi
lor programului partidului de ridicare 
continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
relevat unele lipsuri și fenomene negative 
manifestate în activitatea economică în 
cursul anului trecut, criticînd cu hotărîre, 
în primul rînd, actele de încălcare a or
dinii și disciplinei în producție, mai ales 
în ce privește depășirea unor consumuri 
de materii prime, materiale și energie. Au 
fost criticate, de asemenea, unele rămî- 
neri în urmă, cu deosebire în domeniul 
investițiilor, al industriei chimice și altor 
sectoare economice, stabilindu-se măsu
rile ce trebuie luate de către ministere, 
organizațiile de partid județene, consiliile 
fiopulare și întreprinderi pentru lichidarea 
ipsurilor și perfecționarea continuă a 

producției și muncii.
Comitetul Politic Executiv subliniază cu 

profundă satisfacție că bilanțul rodnic al 
anului 1976 reflectă, o dată mai mult, jus
tețea și realismul politicii partidului nos
tru, al obiectivelor de dezvoltare econo
mico-socială a țării stabilite în actualul 
cincinal, voința cu care întregul nostru 
popor acționează pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. Tot ce s-a înfăptuit este rezul
tatul muncii entuziaste a eroicei noastre 
clase muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului 
popor, care, strîns unit în jurul partidului, 
înfăptuiește neabătut politica sa internă 
și externă, ce corespunde intereselor su
preme ale națiunii noastre, înfloririi con
tinue a României socialiste.
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Comitetul Politic Executiv adresează 
calde felicitări organelor și organizațiilor 
de partid, organelor de stat, conducerilor 
întreprinderilor, muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, țărănimii, întregului nostru 
popor, pentru munca plină de abnegație 
și rezultatele bune obținute în îndepli
nirea planului pe 1976. Totodată, Comite
tul Politic Executiv își exprimă convin
gerea că toți cetățenii patriei vor acționa 
cu aceeași hotărîre și abnegație pentru a 
înfăptui exemplar obiectivele planului de 
dezvoltare economico-socială pe 1977 — 
an hotărîtor în realizarea întregului cinci
nal — pentru a asigura progresul în ritm 
intens al industriei și agriculturii, al în
tregii economii naționale.

în centrul activității economice trebuie 
să stea permanent ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, valorificarea 
superioară a tuturor resurselor materiale 
și umane, gospodărirea judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor, a energiei și 
combustibililor, a fondurilor financiare și 
valutare, realizarea integrală a investiții
lor cu costuri cît mai reduse, folosirea in
tensivă a capacităților existente. O impor
tanță deosebită are creșterea mai accen
tuată a productivității muncii în toate ra
murile, pentru asigurarea unor sporuri 
suplimentare în dezvoltarea economiei. 
Comitetul Politic Executiv cere organelor 
și organizațiilor de partid, ministerelor, 
unităților economice, tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii să acționeze cu 
înaltă răspundere pentru înfăptuirea 
neabătută a măsurilor de reducere a con
sumurilor de materii prime și materiale, a 
cheltuielilor de producție, pentru iefti
nirea investițiilor prin aplicarea unor teh
nologii noi, modernizarea produselor, 
generalizarea progresului tehnic în toate 
domeniile. Comitetul Politic Executiv sub
liniază că transpunerea consecventă în 
viață a acestei importante acțiuni, por
nită din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, va determina în mod hotărî
tor mersul tot mai rapid înainte al econo
miei noastre naționale, înfăptuirea obiecti
velor revoluției tehnico-științifice în țara 
noastră, va asigura ridicarea permanentă 
a standardului de viață al oamenilor 
muncii, progresul continuu al patriei noas
tre pe calea civilizației socialiste.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se acționeze cu toată fermitatea pentru 
lichidarea rămînerilor în urmă manifes
tate în unele sectoare în cursul anului tre
cut, pentru ca unitățile economice care au 
restanțe în realizarea unor indicatori de 
plan să le recupereze în cel mai scurt 
timp. în acest scop trebuie să acționeze 
cu toată fermitatea și perseverența toate 
ministerele și întreprinderile, toate orga
nele de partid și de stat, toți oamenii 
muncii. în ce privește depășirea consu
mului de gaze naturale față de prevede
rile planului pe 1976, Comitetul Politic 
Executiv a trasat guvernului sarcina să ia 
măsuri energice pentru recuperarea în
tregii cantități în cursul anilor 1977—1978, 
introducîndu-se în acest scop un regim 
strict de livrare pentru toți consumatorii.

Rezultatele obținute în prima lună a 
acestui an demonstrează marile rezerve 
de care dispune economia țării noastre, 
faptul că există toate condițiile pentru 
îndeplinirea cu succes a prevederilor ac
tualului cincinal privind creșterea produc
ției industriale, a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale, ridi
carea eficienței economice.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în frunte cu 
comuniștii, își vor mobiliza toate energiile 
creatoare pentru realizarea la un nivel 
calitativ superior a tuturor prevederilor 
planului pe 1977, pentru lichidarea fermă
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a lipsurilor și neajunsurilor care se mai 
manifestă în activitatea economică, în 
vederea înfăptuirii cu succes a Progra
mului elaborat de Congresul al Xl-lea al 
partidului privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism, ridicarea 
nivelului de viață material și spiritual al 
națiunii noastre.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se dea publicității Comunicatul Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, Comitetului de Stat al Planifică
rii și Direcției Centrale de Statistică cu 
privire la îndeplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1976.

în continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a dezbătut un raport referitor 
la activitatea de cooperare economică in
ternațională desfășurată de țară noastră 
în anul 1976.

Constatînd cu satisfacție că în anul tre
cut au fost obținute rezultate pozitive în 
activitatea de cooperare economică, în 
creșterea volumului comerțului exterior al 
țării noastre, realizîndu-se, totodată, o 
balanță comercială activă, Comitetul Po
litic Executiv apreciază că toate acestea 
reflectă participarea tot mai activă și efi
cientă a României la schimbul de valori 
mondial, la diviziunea internațională a 
muncii, pe baza principiilor deplinei ega
lități în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului reci
proc.

în spiritul orientărilor stabilite de Con
gresul al Xl-lea al partidului, schimburile 
comerciale și cooperarea economică și 
tehnico-științifică cu toate țările socialiste 
au deținut și în anul trecut o pondere 
principală în ansamblul relațiilor externe 
ale României. Au continuat să se lăr
gească și să se diversifice relațiile econo
mice și cooperarea în producție cu țările 
în curs de dezvoltare, realizîndu-se în co
mun, în forme reciproc avantajoase, o 
serie de obiective Fndustrjale și agricole. 
S-au amplificat, totodată, raporturile eco
nomice ale țării noastre cu statele capita
liste dezvoltate, realizîndu-se noi acțiuni 
de cooperare în producție și în alte do
menii, inclusiv prin formarea unor socie
tăți mixte.

Pornind de la faptul că colaborarea și 
cooperarea economică constituie un fac
tor esențial al dezvoltării rapide a patriei 
noastre, ca de altfel și o tendință generală 
a vieții internaționale, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit să se intensifice activi
tatea pentru extinderea și diversificarea 
acțiunilor de cooperare cu alte țări.

Ministerul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, precum 
și celelalte ministere economice au dato
ria să urmărească permanent realizarea 
producției destinate exportului, calitatea 
acesteia, fabricarea în cele mai bune con
diții a utilajelor necesare înfăptuirii unor 
obiective economice în alte țări. S-a in
dicat să se intensifice activitatea de 
cooperare pentru asigurarea de resurse 
suplimentare de materii prime, închein- 
du-se, în acest scop, contracte de lungă 
durată cu țările partenere.

Comitetul Politic Executiv cere tuturor 
celor ce muncesc în acest important sec
tor al economiei naționale să acorde cea 
mai mare atenție îndeplinirii ireproșabile 
a obligațiilor cuprinse în acordurile și 
înțelegerile cu partenerii străini, făcînd 
totul pentru perfecționarea întregii activi
tăți de cooperare internațională a țării 
noastre.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de asemenea, proble
me curente ale activității de partid și de 
stat.

La sosire, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker își string călduros mîinile

La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, vineri 
după-amiază a sosit la București, 
într-o vizită de prietenie în tara 
noastră, tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit săr
bătorește. Pe frontispiciul aerogării 
se aflau arborate drapelele de stat 
ale României și R.D. Germane, care 
încadrau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. Pe 
mari pancarte erau înscrise urările : 
„Bun sosit în Republica Socialistă 
România tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane 1“ și „Să se 
dezvolte continuu relațiile de priete
nie frățească, solidaritate și colabo
rare multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană !“.

La scara avionului, tovarășul Erich 
Honecker a fost salutat cu căldură 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au strins îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat cu prietenie.

în întimpinare au venit, de aseme
nea, tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară. Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Râdulescu, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Ion Coman, Teo
dor Coman, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, ge
nerali.

Erau de fată ambasadorul României

la Berlin, Constantin Niță, și amba
sadorul R. D. Germane la București, 
Hans Voss.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. S-au intonat 
imnurile de stat ale Republicii De
mocrate Germane și Republicii 
Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășului Erich Honecker i-au 
fost prezentate apoi persoanele ofi
ciale române venite in întimpinare.

Un grup de pionieri a oferit bu
chete de flori tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker.

Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, care au acla
mat îndelung „Ceaușescu-Honecker". 
Cei doi conducători de partid și de 
stat au răspuns cu cordialitate mani
festărilor de simpatie ale mulțimii.

După ceremonia sosirii. în salonul 
oficial ăl aeroportului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
s-au întreținut într-o atmosferă de 
caldă prietenie ce caracterizează 
relațiile dintre statele, partidele și 
popoarele țărilor noastre.

★
în' aceeași după-amiază. tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
au plecat, la bordul unui avion spe
cial. la Timișoara.

împreună cu cei doi conducători 
de partid și de stat au plecat tova
rășii Emil Bobu, Ilie Verdet și Va
sile Patilineț, precum și persoanele 
oficiale care însoțesc pe tovarășul 
Erich Honecker în vizita sa în țara 
noastră.

Pe aeroport se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.

★
în cursul serii, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker au sosit la Timișoara.

împreună cu cei doi conducători 
de partid și de stat au sosit tova
rășii Emil Bobu, Ilie Verdeț și Vasile 
Patilineț, precum și persoanele ofi

ciale care însoțesc pe tovarășul 
Erich Honecker în vizita sa în țara 
noastră.
Erau prezenți ambasadorul Republicii 

Socialiste România in Republica 
Democrată Germană și ambasadorul 
R.D.G. la București.

Aeroportul orașului de pe Bega 
era împodobit sărbătorește. Pe fron
tispiciul clădirii, încadrate de drape
lele de stat ale României și R. D. Ger
mane, șe aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășu
lui Erich Honecker. Pe mari pancarte 
erau înscrise, în limbile română și 
germană, cuvinte de bun sosit înso
țite de urarea : „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie frățească, 
solidaritate și colaborare multilate
rală dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Germa
nia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană".

în întîmpinarea înalților oaspeți a 
venit tovarășul Mihai Telescu, mem
bru supleant al Comitetului Politia 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., care, exprimînd gîn- 
durile și sentimentele tuturor local
nicilor. a urat tovarășului Nicolaa 
Ceaușescu și tovarășului Erich 
Honecker un călduros bun sosit la 
Timișoara.

O gardă militară, constituită în 
cinstea oaspeților, a prezentat ono
rul. Cei doi conducători de partid au 
trecut apoi în revistă garda de 
onoare.

Un grup de localnici îmbrăcați în 
frumoase costume populare bănățene 
a invitat, după datină, pe distinșii 
oaspeți să guste din pîinea ospita
lității și din ploștile cu vin. 
Pionieri au oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker buchete 
de flori.

Numeroși timișoreni, aflati pe ae
roportul orașului, au făcut celor doi 
conducători de partid o primire plină 
de căldură.

După ceremonia primirii, cel doi 
șefi de stat s-au îndreptat spre reșe
dința ce le-a fost rezervată pe timpul 
șederii lor în municipiul Timișoara.

în salonul oficial al aeroportului Otopeni, cei doi conducători de partid se întrețin într-o atmosferă prietenească

începerea convorbirilor
în cursul serii, la reședința re

zervată la Timișoara înalților oaspeți, 
au inceput convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
și Erich Honecker, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdet. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R., Mihai Teles
cu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Niță, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
Republica Democrată Germană.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele care il însoțesc pe secretarul 
general al C.C. al P.S.U.G. in vizita 
sa in țara noastră, precum și Hans 
Voss, ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra ac

tivității celor două partide, a reali
zărilor obținute de oamenii muncii 
din Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român și a Partidului Socialist Unit 
din Germania, în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii, în ridicarea ni
velului de trai, în toate domeniile 
construcției socialiste.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, prietenească, ce 
caracterizează raporturile dintre cei 
doi conducători de partid.
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Cine duce pe umeri 
cerul țării

Întâmplarea de mai jos a avut loc într-o 
zi de iulie, cu 30 de grade la umbră, 
cînd, se știe, este mult mai indicat să 

te afli pe cărări de munte, sau pe malul mă
rii, decît intr-o hală de montaj. Chiar și 
membrii comisiei venite de la minister, oa
meni foarte bine intenționați și cit se poate 
de hotăriți, tot la concediu se gîndeau în 
acea zi. Dar executarea unei turbine ma
mut. pentru un obiectiv de mare importanță 
națională, avea prioritate.. Deci, în hala de 
montaj, strecurîndu-și vocea printre zgomo
tele specifice, șeful comisiei întreabă : cine 
răspunde de turbină ?... Răspunsul vine din 
partea unui ochelarist timid : Eu ! Cine ești 
dumneata ?... Eu... sint lucrător, aici... șeful 
echipei e plecat la Reșița și răspund eu... A 
fost un moment jenant. Dar, cu prezența de 
spirit necesară, șeful comisiei a salvat situa
ția. După ce ne-am retras toți cîțiva pași, 
dînsul a spus : Deci, să stabilim cine va răs
punde de executarea la timp și in cele mai 
bune condiții a turbinei... Propun : direc
torul tehnic, secreta
rul comitetului de 
partid, inginerul-șef 
și un maistru... De 
acord, toată lumea. 
Și iar ne-am apro
piat de turbină, și 
iar ne-am lovit de o- 
chelarist. „Acum, i-a 
zis directorul tehnic, 
sîntem în mîna voas
tră. Vedeți cum vă 
descurcați, succes !“. 
De astă dată, șeful 
comisiei nu și-a mai 
putut stăpîni irita
rea : Iar o luăm de 
la început 7 Parcă 
stabiliserăm niște 
răspunderi... Ochela
ristul s-a dovedit 
mai încăpățînat de- 
cit îl bănuiam : „Asa 
e cum ati auzit. A- 
cum vă aflați în mîna 
noastră...". „Nu nu
mai acum, tot timpul a precizat, zîmbind, 
directorul tehnic. „Eu răspund, a mai zis 
ochelaristul, și dînsul. și dinsul și... toti cîți 
lucrăm aici. Dacă eu greșesc nu chiar cu un 
milimetru, că e prea mult, numai cu niște 
zecimi de milimetru, degeaba mai răspunde 
direcția tehnică, s-a terminat, s-a dus ter
menul, toate s-au dus. alți bani, altă distrac
ție"...

Deci, să luăm o uzină, oricare ar fi ea. 
Cine răspunde de uzina asta 7 Una-două dăm 
răspunsul : conducerea tehnico-administra- 
tivă, comitetul de partid, consiliul oamenilor 
muncii, inginerii de sectoare etc. Obișnuit, nu
mim factori de răspundere pe cei care conduc 
și reprezintă o uzină in relațiile curente cu 
forurile superioare. Dar cum să conduci, cum 
să reprezinți dacă răspunderea -pe care o 
ai nu se transmite tuturor lucrătorilor, pină 
la cel mai tînăr dintre angajați ? De fapt, 
răspunderea aceasta pornește de jos în sus, 
de la muncitorul care trebuie să execute o 
piesă. Dacă e nepregătit profesional și poli
tic, dacă o rebutează și nici măcar nu-i pasă, 
dacă nu o dă la timp, dacă nu acceptă aju
torul și nu vrea să ajute pe alții — ce ne 
facem cu răspunderea directorului 7 O să se 
apuce directorul și ceilalți din conducere să 
lucreze piesa respectivă, să execute mon
tajul etc. 7

Să zicem că ne aflăm la „Electrotehnica", 
In atelierul de aparate Rontgen. Muncă de 
mare precizie, de complexitate sporită.

Unui strungar i se cere ca în jumătate de 
oră să anunțe în ce lună vrea să-și ia con
cediul de odihnă, întrucît se trimit listele la 
aprobare. Omul se roagă de un răgaz de 
două-trei zile, trebuie să discute cu soția, cu 
cei din atelier. „Dacă plec eu. să văd cine ră- 
mine și cam ce lucrări ar ti în perioada res
pectivă". Nu. n-are pretenția că el ar ține a- 
telierul de strungărie. Dar sint piese pe care 
le execută el mai bine, și altele......Nu avem
voie să descompletăm atelierul în perioada 
de vîrf". Cine nu le dă voie 7 Ei, din atelier 
Lipsa unuia nu trebuie să se simtă. Or. dacă 
pleacă odată toți cei cu înaltă calificare, si
tuația se schimbă. Și-acum, să vi-1 prezint pe

• Fiecare om are, în 
postul său, MUNCĂ 
DE RĂSPUNDERE

• 0 întîmplare cu va
loare de simbol

strungarul In cauză : Petru Brândușan, de la 
I.M.U.A.B., 35 de ani, de loc din Sălaj, cu 
meseria învățată la Brașov, absolvent de școa
lă profesională, de liceu, acum la școala de 
maiștri, strungar cu înaltă calificare. Părerea 
lui Brândușan despre colectivul de la 
I.M.U.A.B.: „Este un colectiv foarte bun pen
tru cine vrea să muncească". Iar munca e 
grea atunci cînd vrei să scapi de ea, într-un 
fel sau altul. Cu cine nu poate el să se îm
pace 7 Cu oamenii care muncesc și se scuză, 
muncesc și ridică din umeri, muncesc și dau 
explicații. Cum ar veni, ăștia transpiră de
geaba. nici rezultat, nici bani, nici felicitări. 
„Fac și eu ce pot !, imită Brândușan, îmi dau 
silința, dracu știe de ce nu merge... Dacă șe
ful de echipă, și maistrul, și inginerul n-o-să 
fie mulțumiți, să pună ei mîna ...eu aș vrea 
să meargă — dacă nu merge ?!“ Slabă pregă
tire. lipsă de ambiție — și părerea că doar 
„nu duce el cerul pe umeri 1“ Alții poartă 
răspunderea. Dacă lucrează prost, pe el o 
să-l mustre șeful de echipă, și cam atît. Mai 

rău e de șeful de e- 
chipă, care încape pe 
mîna maistrului, mai
strul o încasează de 
la ingineri... Și. pînă 
la urmă, omul se 
mai și amuză de cîte 
încurcături se ivesc 
dintr-o neglijență a 
lui.

Cerul nostru este 
țara aceasta cu tot 
ce vrem și trebuie 
să înălțăm pe pă- 
mîntul ei, cu tot ce 
făurim pentru viito
rul pe care-1 meri
tăm. Frumoasa meta
foră a strungarului 
Petru Brândușan. ce
rul acesta îl avea în 
vedere, desigur. Ce
rul tării se sprijină 
pe umeri puternici 
de muncitor, pe u- 
merii „timidului o- 

chelarist", pe umerii milioanelor de oameni 
ai muncii harnici și iscusiți, pe umeri • de 
țărani și intelectuali, pe umerii întregii su
flări românești.

Tot despre răspunderi, cu Nelu Petrescu, 
muncitor, șef de echipă la montaj mașini-u- 
nelte I.M.U.A.B., absolvent al școlii de mai
ștri : Acum lucrăm la AFP-180, cea mai mare 
mașină-unealtă produsă în tară. în greutate 
de 100 tone, mașina trebuie să se încadreze 
sub două sutimi de milimetru în toate direc
țiile de mișcare. O neglijență, o greșeală a 
mea sau a altuia ar da totul peste cap, pen
tru o vreme. încă nu ni s-a întîmplat una ca 
asta. Am avut noi grijă să nu se-ntîmple.

Mai demult, cîțiva s-au speriat și s-au dus 
în altă parte, duși au fost. Cîțiva dintre cei 
care nu voiau să ducă și ei cerul pe umeri. 
Unde și-or fi găsit adăpost vremelnic 7 Pe la 
alte uzine, dar : acolo nu e cer ?.! Am avut 
imaginea penibilă a unor oameni care se fu
rișează printre noi cu ochii-n pămint, cu u- 
merii căzuți, mereu temători să nu apese 
prea multă greutate pe umerii lor.

Cei care își lasă umerii in jos aduc, nu o 
dată, daune directe. Sint daunele pe care ie 
provoacă vorbăria menită să ascundă indo
lența, dezinformarea păgubitoare pentru 
toți. împotriva neglijenței, a nepăsării și lîn- 
cezelii se desfășoară o bătălie permanentă m 
toate sectoarele de activitate. Partidul nos
tru militează neabătut pentru creșterea sim
țului de răspundere al fiecărui cetățean, pen
tru înțelegerea aprofundată a unui adevăr de 
necontestat : că puterea noastră, că bunăsta
rea noastră prezentă și viitoare depind de 
noi, de puterea umerilor noștri.

Ochelaristul de care vorbeam la început. în 
prezenta amintitei comisii, spunea : Eu răs
pund ! — și avea dreptate, exprimînd reali
tatea pe care o vrem generalizată : participa
rea responsabilă a fiecăruia și a tuturor la 
marele efort socialist. Cerul nostru îl ducem 
pe umeri toți, de la ucenic la ministru. Aici 
nu se admit derogări.

Nicolae TIC

„SUFLETIȘTII"
O clipă din viața 

unui om. în fond, asta 
reprezintă o fotogra
fie. Asta vă oferim și 
noi în imaginile alătu
rate, citeva clipe sur
prinse in dreptunghiul 
unor fotografii. Cîte 
o clipă dintre cele 
care dau vieții acestor 
oameni densitatea fap
tei. bucuria împlinirii 
și a demnității sociale, 
satisfacția și neliniștea 
creației.

Iat-o în Imagine pe 
muncitoarea Dumitra 
Neacșu. de la între
prinderea de sîrmă și 
produse din sirmă 
Buzău. Lucra la o în
treprindere de indus
trie locală, dar a ce
rut. acum doi ani. să 
se transfere la... trefi
lat sîrmă. Multi au 
privit-o cu zîmbete 
îngăduitoare. Dumitra 
Neacșu s-a calificat 
la noul ei loc de mun
că într-un timp re
cord. într-un timp re
cord — citeva săptâ- 
mini — a devenit nu 
numai prima femeie 
care lucra la o mașină 
de trefilat sirmă. dar

și fruntașă in munca 
ei. Pentru că au văzut 
că se poate, au ur- 
mat-o și alte femei. 
Pe care Dumitra Neac
șu le-a luat... sub ari
pa sa. Și astfel s-a 
spulberat o prejude
cată. A calificat-o și 
pe propria-i fiică (care 
a devenit, alături de 
mama ei. una dintre 
muncitoarele de nă
dejde ale secției de 
trefilare). Doar o cli
pă din viata Dumitrei 
Neacșu a surprins a- 
paratul nostru. O cli
pă din clipele de înal
tă frumusețe morală.

în fotografia de ală
turi îl vedeți pe mun
citorul Ștefan Săpuna- 
ru. din atelierul de 
autoutilări. 26 de ani. 
O vîrstă la care a avut 
timp să-și dobîndească 
un binemeritat presti
giu. După concepția 
maistrului său. Stan 
Cazan, a realizat o 
mașină de fișiat. bandă 
de aluminiu și otel. 
Treabă foarte compli
cată. pe care- unii n-au 
crezut că o va duce la 
bun sfîrșit. Ștefan Să-

punaru a muncit însă 
cu îndirjire. Trebuia 
să-și dovedească tăria 
și priceperea ! Tena
citatea sa a avut ca 
rezultat reușita acelei 
mașini complicate. Și 
o economie de valută 
care s-ar fi cheltuit 
pentru importul unei 
mașini ale cărei per
formante n-ar fi fost 
mai bune. <

Priviți apoi fotogra
fia inginerului Virgil 
Rîlea, cunoscut acum 
în toată uzina pentru 
activitatea sa de ne
obosită investigare a 
noului. A creat o mul
țime de utilaje și dis
pozitive înscrise acum 
în fluxul producției 
cu înalte performanțe 
tehnice. Ideile sale 
devin obiectul discu
țiilor zilnice ale to
varășilor săi de mun
că din atelierul de 
autoutilări. Din aceste 
idei aproape întotdea
una se naște o nouă 
mașină, o nouă per
fecționare. întreaga sa 
activitate este o con
firmare a ideii că iz- 
binda creației are un

singur secret : preocu
parea ardentă, perse
verenta. El și colabo
ratorii săi din atelier au 
fost numiți, în uzină, 
„sufletiștii". Ar părea o 
poreclă. Dar nu este. 
„Sufletiștii" este nu
mele generic de mare 
cinste pe care-1 pri
mesc numai cei care 
în tot ce fac pun mă
car o fărimă din su
fletul lor generos. Cu 
conștiința limpede 
că-și fac astfel dato
ria. „Sint suflet din 
sufletul neamului 
meu !“, spune poetul. 
Iată aici transpunerea 
concretă. în viața de 
toate zilele, a acestei 
adinei și sublime me
tafore. Cînd apare o 
nouă mașină fabricată 
in atelierul de auto
utilări oamenii o pri
vesc cu admirație : 
„A, trebuie să fie 
strașnică, e făcută de 
«sufletiștii» noștri !“ 
O marcă de fabricație 
de înaltă onoare.

Mlhal BĂZU
Foto : E. Dichiscanu

„Sâ nu-f/ tai craca de sub picioare"
Zicala vorbește de la sine: „Să nu-ți 

tai craca de sub picioare", adică să nu faci 
o treabă prost chibzuită, de-a-ndoaselea. 
să nu sfidezi legile obiective — gravita
ția propriu-zisă sau la figurat — să nu 
acționezi cu evidentă nesăbuință. Poporul, 
în înțelepciunea lui. a sancționat întot
deauna, prompt. cu ironie mușcătoare, 
aventurismul, ignorarea rațiunii sănătoa
se. Cite veacuri de cristalizare în marile 
retorte de inteligență ale folclorului tre
buie să fi asigurat apariția unei expresii 
atit de simple și de elocvente !

Diamantul e diamant. Cristalizarea i-o 
asigură timpul, dar strălucirea i-o asigu
ră lumina în care e pus. Constatăm, 
uneori, cu surprindere că o asemenea nes
temată de gîndire ca aceea amintită e fu
rișată prin bursa neagră a ideilor obscu
re. O perlă a exprimării, cu seîntei de 
aleasă ironie. e traficată cîteodată în 
montura grosolană a cîte unei idei rugi
nite. Decurgînd din morală și menită să 
întărească morala, iată zicala încercînd să 
împodobească și să dea valoare unor su
gestii evident nemorale. \

...Ședință la o unitate de comerț. Se ve

hiculează sfaturi corecte, se poartă discu
ții frumoase, dar la modul general. Se 
ridică tinăra absolventă a școlii profesio
nale și arată, cu toată buna-credință. că 
șeful ei de magazin a îndemnat-o să pro
cedeze exact invers, incorect. Scaunele 
scîrțiie toate deodată, și-apoi se lasă o

forță de convingere unor idei ofi sugestii 
altminteri găunoase. Dar nu atît plagia
tul și trunchierea de sens ne interesează, 
ci surogatele de comportament la care 
îndeamnă denaturarea zicalei.

Cine și în ce context strecoară printre 
buze zicala cu înțeles contorsionat 7 Oa
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tăcere profundă ca după trecerea unui 
trăsnet. Doar unui, cu privire de miel și 
voce de sirenă a mării, ii șoptește : „Ți-ai 
tăiat craca de sub picioare".

Nu o dată cei ce fac observații și critici 
îndreptățite, aprobate de colectiv, sint 
avertizați de vocea „binevoitoare" : „Iți 
tai craca d? sub picioare", „Iți tai 
craca...", „îți tai craca...". Așa să fie 7 
Pentru asemenea împrejurări a fost plă
mădită zicala 7 Evident, nu. Preluînd-o 
din sipetul vorbelor de duh — aflat la 
dispoziția oricui — cite unii încearcă s-o 
golească de conținutul ei adevărat, s-o 
răscroiască pe măsuri strîmbe, ca să dea

menii cu fibra morală anemiată, lipsiți 
de puterea și voința de a lua pieptiș 
greutățile, neajunsurile pe care le văd 
evident. Oamenii comozi, a căror como
ditate își are izvorul direct in egoism, in 
dorința de a nu tulbura „liniștea" altora 
pentru ca nici alții să nu le tulbure pro
pria „liniște". .

Desigur, nu e lesne să fii combativ. 
Pentru asta trebuie să ai idei, opinii, 
opțiuni ferme, conștiința împăcată, ori
zont, să te doară neimplinirile, să do
rești ardent progresul, să fii înscris în 
epocă și angajat față de viitor. Dar a- 
ceste trăsături nu aparțin unui ideal

uman abstract, ci modelului concret de 
om al societății noastre și constructor al 
celei viitoare. Este tipul uman pe care-1 
impune realitatea obiectivă și legile evo
luției. Că se mai întîmplă ca acela care 
ia atitudine^ intransigentă să aibă de su
ferit 7 Da. se întimplă, și împotriva unor 
asemenea anomalii acționează zi de zi 
colectivele, organele și organizațiile de 
partid, instituțiile competente, opinia lar
gă. Dar riscul neînțelegerii temporare nu 
scuză pasivitatea, apatia, resemnarea. Ar 
însemna să lăsăm cale liberă mediocri
tății, abuzului, necinstei. Lașitatea e 
poarta înfrîngerii, iar din abuzul tolerat 
— abuz răsare. Spiritul revoluționar, fără 
de care am fi anacronici, ne insuflă și 
datoria de a combate sloganul călduț, cu- 
mințel, ce ne îndeamnă să dormim liniș
tiți, cu capul sub aripă.

Vremea noastră e o vreme de zbor, iar 
celor ce-și păzesc prea grijulii propria 
cracă. îndemnîndu-i și pe alții să-i imite, 
e cazul să le retezăm suportul meschin, 
reamintindu-le coordonatele înțelepciunii 
și moralei.

Serqiu ANDON
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Ce să faci cu
„O SĂ FACEM, O SĂ DREGEM

Așezat la biroul său, inginerul loan 
Probsdorfer, directorul întreprinderii 
„Vidra" din Orăștie, vorbea la telefon.

„Nu. dragă tovarășe, nu I Avem ne
voie de substanță, nu de vorbe... Nu 
trimitem la export nici scuze, nici 
amînări... Și ca să nu ni se întîmple 
asta este nevoie ca și dumneavoastră 
să vă îndepliniți corect angajamen
tele... Adică să vă respectați contrac
tele... Ce să faceți 7... Faceți ce doriți, 
dar cantitățile, calitatea și termenele 
să nu fie cu nimic încălcate..."

O clipă, după ce a pus receptorul 
în furcă, a rămas pe gînduri. Medita 
la cifre 7 Făcea calcule de producție 7 
Cei care erau de față au înțeles că, 
mai exact, formula o concluzie des
pre concepțiile și comportamentul 
unora dintre partenerii de cooperare.

„Dumneavoastră ați fost vreodată la 
contractări 7 — a continuat el .pe un

ton cam aprins. îi vezi acolo pe unii 
cu atitudine de halterofili. Uite-așa își 
încordează brațele, parcă vrind să-ți 
arate mușchii, să te convingă ce per
formanțe pot să atingă ei. O să facem, 
o să dregem, se laudă la toti. Și ar 
putea, intr-adevăr, să facă, fiindcă 
prezintă niște modele sau oferă niște 
prime loturi de produse excelente. Pe 
urmă însă..., unii te potopesc cu vorbe. 
Și-s rostite așa de frumos justificările, 
atît de «argumentat», atît de «priete
nește», îneît mai-mai să-ți vină să-i 
compătimești, sărmanii. îți cade și o 
lacrimă pentru ei. Pînă te trezești și 
te întrebi : dar cu că ajută asta la re
zolvarea treburilor economice 7“

Bine, i-a replicat cineva, dar greu
tăți pot să mai apară...

„Greutăți 7 Desigur 1 Și la noi. Dar 
dacă ești corect, această posibilitate 
nedorită o iei de la început în calcul.

• • • •

înainte încă de a veni la contractare 
te întrebi : ce voi face dacă... 7 Și 
promiți cit poți, ce poți. Iar dacă tre
buie. atunci te străduiești. te organi
zezi să poți. Nu dormi, nu te plimbi, 
dar faci 1 Nu te bazezi pe scuzele ul
terioare. Pentru că nu-se-mai-poa-te... 
Azi nu mai înghite nimeni miorlăieli 
despre «greutăți». Pe masă trebuie să 
pui marfă, nu apeluri la «înțelegere». 
A trecut vremea vorbei ; a venit vre
mea faptei. Pentru toți !“

...în birou s-a lăsat, o clipă, liniștea. 
Pe un perete lumina — ca singură de
corație a încăperii — „Ordinul Muncii 
clasa 1“ acordat întreprinderii. Cîști- 
gat. desigur, tocmai pentru că aici la 
preț sint. într-adevăr. nu vorbele, ci 
angajamentele devenite fapte : canti
tate, calitate, termene...

Eugen FLORESCU
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1974. Eveniment în satul 
Gănești, comuna Cavadi- 
nești, județul Galați. Soții 
Marghioala și Ioniță Mar- 
gină își serbează nunta de 
aur. Jumătate de secol ab 
fost împreună. Și la bine 
și la greu. împreună au 
trudit și au crescut 9 co
pii, prezenți cu toții, in 
casa părintească, de ziua 
aniversară.

19 iunie 1975. Marghioa
la Margină, mama celor 9 
frați, sfîrșește secerată de 
suferinți și bătrînețe. Vin 
și o plîng toți cei cărora 
ea le-a dat viață.

6 august, același an. în
chide ochii și bătrînul tată, 
Ioniță Margină. Moartea 
neașteptată îi reunește, din 
nou. pe toți cei 9. Dar la 
coborîrea în groapă a bă- 
trînului iau parte numai 
cîțiva fii și fiice. O sămin- 
ță de sfadă aprigă încol
țise de undeva, și...

...18 decembrie 1975. în
cepe procesul fraților Mar
gină la Judecătoria din Ga
lați. Reclamanți : Costache 
Margină, Ileana Călinoiu, 
Cezar Margină, Arghira 
Ristea. Pîriți, ceilalți 5 
frați : Marghioala Margină, 
Ion Margină. Marian Mar
gină, Ștefan Margină, A- 
lexandru Margină. Motivul 
acțiunii 7 Ieșire din indivi- 
ziune. Mai pe înțelesul tu
turor : împărțirea bunuri
lor agonisite de părinții lor. 
Părinții au 'murit impăcați, 
cu gindul că nimic, nici
odată nu-i va despărți pe 
fiii și fiicele lor. Au fost 
atit de siguri că sămința 
discordiei nu va rodi intre 
copiii lor ! Bine cel puțin 
că adevărul crud n-a otră
vit ultimele clipe ale celor 
doi.

Primul termen de jude
cată. Părțile sint neîndu
plecate. Patru contra cinci.

Al doilea termen de ju
decată. Una din tabere cere 
expertiza masei succesora
le. Adică să se numere 
bob cu bob ce-au izbutit 
să adune, într-o viață de 
muncă, părinții lor, ai fra
ților deveniți tabere opuse.

Inginerului-expert îi tre
buie 15 ore pentru a nu-

0 0 0 0 0
măra ceea ce urmează a fi 
împărțit in 9 părți egale : 
250 mp teren clădit și ne
clădit, o casă cu două ca
mere pe sală și chiler, 2 
paturi (cîte o scindură și 
un sfert la fiecare, n.r.), 5 
scaune (aici treaba e și 
mai simplă : unul spătarul, 
altul picioarele, n.r.). 1 ca
napea de lemn (de fiecare 
cîte o așchie !, n.r.). 2 cear
șafuri uzate (7 1). 5 cear
șafuri foarte uzate (ne
iertătoare numărătoare !, 

Frații care și-au

n.r.), 1 față de masă (cine 
va izbuti oare să pună 
mina pe ea 7, n.r.), 4 perne 
mici. 2 perne mari (cum
plită dilemă la o astfel de 
împărțeală, n.r.). 5 scuiuri 
ață. 3 prosoape casă. 2 pro
soape de tîrg. 1 război de 
țesut. 3 cuverturi de pat 
uzate. 6 preșuri cinepă . 10 
preșuri (cîte unul și o noi
me de fiecare, n.r.), 23 far
furii mici și mari (în sfîrșit,. 
mai bine de două bucăți și 
ceva de cap 1. n.r.). 10 lin
guri. 7 furculițe (cine va 
avea neșansa de a rămine 
fără 7. iată dramatica între
bare. n.r.). 1 bonetă. 1 ba
niță. 40 de pahare. 2 joa- 
găre, 1 ferăstrău, 3 rindele, 
o coarbă. 5 borcane sticlă 
(desigur, vor fi întii pisate 
și apoi împărțite, n.r). 1 
fructieră. 1 felinar vint, 1 
roabă. 5 butoaie diferite 
mărimi (aduse în starea 
lor inițială, de doage, se 
pot împărți cu adevărat 
frățește, n.r.). 3 balerci di
ferite mărimi, 1 piuă și 1 

O □ El a O
chilug (o tabără piua, cea
laltă chilugul, e simplu, 
nu 7. n.r.)...

Și așa mai departe.
Alt termen de judecată. 

Una din tabere cere să se 
■aducă la împărțire și suma 
de 54 de lei și 40 de bani, 
reprezentînd taxa pentru 
energie electrică plătită 
pentru imobil, după dece
sul părinților. (De neadmis 
atitudinea bătrînilor : cum 
de nu și-au prevăzut moar
tea și n-au plătit anticipat 

lumina 7 !„. Iată ce în
curcături au fost în stare 
să lase... moștenire).

Alt termen de judecată. 
Confruntări aprinse. Obiec
tul disputei — departe de 
a se numi, cît de cit, fră
țească 7 Lista de inventar 
a expertului care tot nu 
mulțumește. Pîrîții cer ca 
fratele lor. Costache Mar
gină. să răspundă la între
bări de felul : „Ce sume a 
găsit pentru înmormîntare 
în lada de zestre a părin
ților ?“. „Dacă a sărit cu 
toporul la tata 7“ (cînd era 
in viață, n.r.). „De ce a re
fuzat categoric masa trata
tivelor ( 1) pentru rezolva
rea problemelor de fami
lie ?“. Martorul Dumitru 
Măcăilă (preot) să fie so
licitat să divulge nici mai 
mult, nici mai puțin decit 
spovedania mamei inainte 
de moarte. (Poate părțile 
interesate vor afla ceva 
concludent în războiul lor 
fără sorți de armistițiu).

E] O! 0 0 U
Alt termen de judecată. 

Ștefan Margină, pîrît, re
fuză interogatoriul. Acesta 
va trimite la 23 aprilie 1976 
o cerere către președintele 
Tribunalului județean Ga
lați din care extragem : 
„să analizați cu mult dis- 
cernămînt, cu o deosebită 
principialitate. și să-mi 
treceți în actul meu succe
soral ce-1 voi obține 1 (una) 
cameră din corpul casei 
părinților. Nu înțeleg de 
ce atîta tergiversare pen-

• ••
tru a elibera la cei 9 
(nouă) frați un act succe
soral .pentru niște pretenții 
ale lui Costache Margină 
care sint destul de tardi
ve ! 7“

Procesul ia amploare, 
antrenează și alți oameni. 
E audiat Costică Tincabă, 
groparul satului. Acesta 
declară : da. a săpat gro
pile părinților comuni ai 
celor două tabere adverse. 
Pentru asta a primit cite o 
sută Iei. Pentru scăldatul 
morților. cele 4 persoane 
care s-au ocupat de treaba 
asta au primit diferite o- 
biecte de la Costache Marr 
gină.

Părțile beligerante tot 
nemulțumite. E adus in 
fața instanței martorul 
Costică Enache. vecin cu 
părinții decedați. I se cere 
să spună adevărul și numai 
adevărul în legătură cu... 
meniurile de la pomeni, 
cite au fost, cîți oameni au 
venit etc... Martorului Du
mitru Marola i se cere să

dea următoarele relații! 
ciți preoți au fost angajr 
la fiecare înmormînte 
cîți cîntăreți, cine i-a plă
tit etc... Lui Măcăilă Dumi
tru i se 'cere de către una 
din părți să facă o precizare 
capitală pentru desfășurarea 
procesului pe cursul adevă
rului : cine a cumpărat lu
minările pentru înmormin- 
tarea mamei 7 Dar la în- 
mormintarea tatei, cui i-a 
revenit această povară 7 E 
cerută citarea din nou a 
groparului de la care una 
din părțile în conflict 
smulge o declarație zdrobi
toare : la ambele înmor- 
mîntări, pentru diverse 
cumpărături au fost folosi-, 
te autoturismele personale 
ale fraților Ileana Călinoiu 
și Cezar Margină. Dar mai 
mult și mai mult, zice gro
parul. „mașina Ilenei a fost 
folosită" (N-am aflat din 
dosare — că sint mai multe 
în această cabză — cită 
benzină a fost contabiliza
tă pentru a fi adusă la 
masa succesorală, n.r.). Ta
băra adversă nu se Iasă 
nici ea și-l citează ca mar
tor pe ciobanul satului, 
Manea Zamfirache, care 
declară sub jurămînt : „Am 
vîndut lui Costache Margi
nă 100 (una sută) kilogra
me caș pentru a-1 folosi la 
pomenile părinților".

Se dă prima sentință. 
Reîncepe alt proces...
Alte termene de judeca

tă. Alte înfruntări între 
frați.

Epilog: preocupați cum 
să-și împartă „pernele mari 
și pernele mici, cele 7 fur
culițe și două cearșafuri 
uzate, piua și chilugul" etc, 
frații în număr de 9 uită 
să-și mai amintească de 
cei care le-au fost mamă și 
tată. Nu știm ce au ciști- 
gat sau va cîștiga fiecare 
în această acerbă înfrun
tare. generată de un egoism 
feroce. Știm însă cu exac
titate ce pierdere a suferit 
fiecare.

O pierdere ireparabili 1 
lacrimile, omenia.

Iile TANASACHH 
Dan PLAEȘU
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...Șl IATĂ DE CE ________
Calculele întocmite de comparti

mentul de resort al ÎNTREPRINDE
RII DE ANVELOPE „VICTORIA1 
DIN FLOREȘTI, privind rezultatele 
din ianuarie, s-au finalizat în urmă
torul tablou sintetic :■ planul produc
ției globale — realizat în proporție 
de 100,1 la sută ; planul producției- 
marfă — 97,3 la sută ; planul fizic 
de producție la anvelopele din grupa 
I — 104,6 Ia sută, iar la anvelopele 
din grupele II. III și IV — în pro
porție de 86—94 la sută ; productivi
tatea muncii — depășită cu 0.6 la 
sută. în mod evident, producția a 
crescut substanțial față de anul 
trecut ; dar, așa cum arată cifrele, 
rezultatele nu au fost pe măsura 
cerințelor, a capacității reale de fa
bricație a întreprinderii. Cum se ex
plică o atare situație ? Un prim răs
puns am primit din partea conduce
rii întreprinderii.

Consecințe ale încălcării 
disciplinei de plan 

și contractuale
— Pare paradoxal, dar am contat 

pe o anumită structură de fabricație, 
izvorîtă din balanță, din contractele 
Încheiate, dar baza materială ne-a 
fost altfel asigurată — a ținut să 
precizeze, de la bun Început, ing. Ion 
Dima, directorul întreprinderii.

— Concret, despre ce anume este 
vorba ?

— Practic, ni s-a repartizat o anu
mită cantitate de cauciuc de ia Bor- 
zești, însă furnizorul refuză con
tractarea la nivelul prevăzut, din 
motiv că are dispoziție să îl livreze 
altor beneficiari. Greutăți ne pro
voacă și Centrala industrială de ce
luloză, hirtie și fibre artificiale din 
Brăila, în ce privește livrarea unor 
sortimente de cord. Mai mult, 
această unitate nici nu a asimilat 
încă două sortimente de cord pe 
care trebuia să le folosim în produc
ție, încă din luna ianuarie.

— Este vorba, prin urmare, de în
călcarea disciplinei contractuale și 
de plan din partea unor furnizori. 
Ce au întreprins forurile de resort 
în fața acestei situații ?

— Noi am sesizat la timp centrala 
de care aparținem, dar, după cum se 
vede, lucrurile nu s-au îmbunătățit.

— Și ce măsuri ați luat în între
prindere ?

— Am acționat pentru adaptarea 
rapidă a structurii producției lunii 
ianuarie Ia posibilitățile de aprovi
zionare — bineînțeles, în funcție de 
contractele scadente în primul tri
mestru. Ne-am organizat astfel in
cit să nu pierdem capacități de pro
ducție ți, în momentul cînd proble

ÎNTREPRINDEREA „EMAILUL ROȘU“ DIN MEDIAȘ

Economii prin aplicarea rezultatelor creației tehnice proprii
Activitatea de cercetare 

și proiectare proprie a de
venit în ultimul timp prin
cipalul „motor" al creșterii 
economiilor — spune ing. 
Constantin Tatomir, direc
torul întreprinderii „Emai
lul Roșu" din Mediaș. Ca 
urmare a aplicării cercetă
rilor realizate de colectivul 
nostru de cercetare și pro
iectare s-au realizat fără 
investiții speciale pigmenții 
pentru email și decal- 
comaniile, ceea ce a per
mis realizarea unor e- 
conomii de 6 milioane lei 
valută. Același colectiv a 
trecut hotărit la lucru pen
tru găsirea unor soluții de 
reducere a consumului de 

mele ce nu depind de noi vor fi re
zolvate, să ne concentrăm asupra re
cuperării neintirziate a restanțelor.

Ritmicitatea începe 
de la sectoarele primare

De ani de zile, sectorul de prepa
rare a amestecurilor de cauciuc a 
creat cele mai mari dificultăți în 
producție. Cauzele principale : nu
mărul insuficient de cadre calificate, 
abaterile de la disciplina de produc
ție. în aceste condiții, nu se puteau 
asigura ritmic cantitățile și sorti
mentele necesare celorlalte sec
toare.

— Anul acesta, comitetul de partid 
a hotărit „să ia taurul de coarne" și 
să curme definitiv neajunsurile exis
tente în acest sector — ne-a spus 

La întreprinderea „Victoria" din Florești

tovarășul Nicolae Rada, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid. 
S-a făcut un apel comunist la orga
nizațiile de partid din celelalte 
secții de fabricație să ajute efectiv 
Ia îmbunătățirea activității în acest 
sector. Sprijinul a venit cu prompti
tudine și, încă din primele zile ale 
anului, rezultatele așteptate nu au 
întîrziat să se arate.

— Concret, în ce a constat acest 
sprijin 1

— Mai ales din secția I anvelope 
radiale de la uzina veche, dar și din 
celelalte secții, au fost repartizați 
să lucreze la sectorul de amestec co
muniști și alți oameni cu experiență 
in producție care, împreună cu ca
drele de bază din sectorul respectiv, 
au reorganizat munca, au întronat 
disciplina in producție, au introdus 
un sistem de urmărire permanentă a 
respectării graficelor de elaborare a 
amestecurilor de cauciuc. Totodată, 
unele sectoare și-au analizat temei
nic posibilitățile' de reorganizare a 
transportului intern și au cedat sec
torului de amestec unele mijloace de 
transport. Efectul acestor acțiuni a 
fost dublu : activitatea sectorului 
de amestec a intrat pe un făgaș bun, 
iar în celelalte secții s-au învins 
anumite mentalități egoiste, ceea ce 
a contribuit în mod hotărîtor la în
tărirea sudurii întregului colectiv al 
întreprinderii.

în sectorul de amestec, am căutat 
să aflăm în ce a constat revirimen
tul.

— în luna ianuarie a.c. s-au pro
dus cu 500 tone mai multe ames
tecuri de cauciuc decîț în luna pre
cedentă — ne-a informat maistrul 

materii prime, materiale, 
energie și combustibil. 
După cum am fost infor
mați. se acționează constant 
pentru extinderea folosirii 
înlocuitorilor și utilizarea 
maselor plastice în locul 
metalelor și al lemnului la 
unele repere de vehicule, 
eficiența economică fiind 
aici de peste o jumătate de 
milion iei anual. Sint in 
curs de finalizare noi teh
nici și tehnologii pentru 
producerea de vase de uz 
casnic cu accesorii din 
mase plastice, ca și a ca
roseriilor din poliester ar
mat cu fibră de sticlă. S-a 
trecut, de asemenea, la e- 
mailarea pe mașini a vase

lor mari, la executarea 
unor produse noi la prese 
cu transfer și la executa
rea mecanizată a decoră
rii vaselor, ceea ce a 
dus la importante economii 
de materiale. Pînă la sfîr- 
șitul acestui an va fi în
cheiată acțiunea de repro- 
iectare a unor utilaje în 
scopul reducerii operației 
de pastelare. Notăm, de a- 
semenea. preocupările pen
tru realizarea de paste co
lorate și emailuri artistice, 
care înlocuiesc, la rîndul 
lor. alte materiale de pri
mă necesitate și care asi
gură produselor calități 
estetice superioare. (Nico
lae Brujan).

Stelian Cristescu. Pentru ca cele
lalte sectoare de producție să nu re
simtă nici un moment lipsa semifa
bricatului, atit formația de lucru pe 
care o conduc eu, cit și celelalte con
duse de maiștrii Vasile Petrache și 
Gheorghe Barbu au lucrat și in zi
lele în care liniile de fabricație din 
celelalte sectoare nu funcționau sau 
erau oprite pentru reparații planifi
cate.

— Au fost și momente critice ?
— Da. In zilele de 22 și 29 ianuarie 

s-a ivit situația ca unele sectoare 
să-și întrerupă producția din lipsa a- 
numitor cantități de amestec de cau
ciuc. Și atunci, toți muncitorii, maiș
trii și inginerii din sectorul nostru au 
rămas neclintiți la locurile lor de 
muncă, utilizînd la maximum capaci
tatea utilajelor, pînă cînd momentul 
greu a fost depășit.

— Considerați că acum sectorul de 
amestec lucrează cu randamentul ne
cesar 1

— Deocamdată, nu. Convingerea 
noastră este că putem face și mai 
mult. De altfel, încă în această lună 
vom pune in funcțiune alte două noi 
linii de fabricație, la care lucrează 50 
de lăcătuși, electricieni și alți lucră
tori de specialitate. Dacă cu sectoa
rele din următoarele faze de fabrica
ție relațiile s-au îmbunătățit radical, 
colaborarea cu magazia de materii 
prime decurge încă nesatisfăcător. 
Nu întotdeauna ne livrează cu ritmi
citatea necesară unele materii prime, 
în special cauciucul natural.

Unii risipesc, 
alții prețuiesc minutul 

productiv
Este ora 15, momentul confluenței 

dintre schimburile I și II. în secția 
confecții-anvelope. lucrul se oprise 
cu circa un sfert de oră mai devreme 
și avea să fie reluat un sfert de oră 
mai tîrziu. Și, după cum ni s-a rela
tat, uneori așa se petrec lucrurile de 
trei ori pe zi. Deci, se irosește timp 
valoros pentru producție.

în schimb, alături — în atelierul 
de tăiere a cordului în diagonale, din 
cadrul secției de semifabricate — ac
tivitatea nu a contenit nici un mo
ment.

— Din cauza apariției unui defect 
de construcție, agregatul de calan- 
drare s-a oprit — ne-a explicat mais
trul Alexandru Piroș. din acest ate
lier. .Pentru ca sectorul de confecții 
să nu aibă de suferit din lipsa de 

semifabricate, am trecut la executa
rea manuală a o serie de operații. 
Nimeni nu a pregetat, toți am lucrat 
cu dăruire, ca să nu pierdem nici un 
minut bun de lucru.

— Abnegația și disciplina cu care 
se lucrează în acest atelier pot fi 
constatate în tot timpul, nu numai 
în momente de excepție, ne-a spus 
directorul întreprinderii. Este meri
tul maiștrilor Alexandru Piroș și Ion 
Stancu de a fi dezvoltat la toți mem
brii formațiilor spiritul de echipă, de 
răspundere colectivă pentru realiza
rea sarcinilor de producție.

în loc de concluzii
Din discuțiile avute în întreprin

dere am reținut cîteva măsuri luate 
în ultimele zile :

• îmbunătățirea programării sarci
nilor de plan pe ateliere și sectoare 
de fabricație, in sensul evitării dese
lor schimbări de sortimente pe fluxu
rile tehnologice. în acest scop s-a și 
instituit practica controlării pe schim
buri a stocurilor de semifabricate, 
pentru a se asigura funcționarea pe 
o durată cit mai mare a liniilor pen
tru fabricarea aceluiași sortiment.

• Corelarea planurilor zilnice de 
producție pe sortimente cu materiile 
prime existente în stoc, spre a se 
realiza integral și ritmic producția 
prevăzută. în acest sens, comitetul de 
partid a hotărit să-și exercite un rol 
politic activ în ședințele operative de 
producție.

• Punerea in funcțiune, in prima 
parte a lunii februarie, a unor insta
lații și utilaje cu rol important în 
îmbunătățirea ritmicității producției : 
două cazane de abur, două instalații 
de preluare și răcire a foilor de cau
ciuc de la valțurile malaxoarelor, 
precum și cele două linii din sectorul 
de amestec de la uzina nouă.

e Recuperarea cît mai grabnică 
a restanțelor la unele sortimente de 
anvelope și camere de aer.

• Intensificarea muncii politico-e
ducative, adoptarea de noi măsuri 
organizatorice in toate sectoarele de 
producție, îndeosebi pentru întărirea 
disciplinei de muncă, pentru evitarea 
irosirii neproductive a timpului de 
lucru.

Stă în puterea colectivului de la 
„Victoria“-Florești să revină cu pro
ducția la normal, încă în cursul lunii 
februarie. Străduințele sale se cer 
insă sprijinite îndeaproape de foru
rile centralei și ministerului de re
sort, chemate să reanalizeze cu ma
ximă urgentă la fața locului, îm
preună cu specialiștii ' întreprinderii, 
posibilitățile de corelare a produc
ției fizice, pe sortimente cu produc- 
ția-marfă planificată. în funcție de 
capacități și posibilitățile de apro
vizionare.

Cornellu CÂRLAN

Hidrocentrala Porțile de Fier: aspect din sala turbinelor
Foto : I. Lazăr

DIN EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ A UNITĂȚILOR AGRICOLE

Un mecanic-zootehnist 
la o sută de vaci

• Cooperatorii din Pecica-Arad demonstrează cum poate crește substan
țial productivitatea muncii în zootehnie © Mecanicul-zootehnist, o nouă 

profesie

O localitate ce a primit anul tre
cut peste două mii de vizitatori, ve- 
niți din toate zonele țării, așa cum 
este Pecica, județul Arad, a devenit 
punct de atracție datorită unui in
teresant experiment, care ține de 
domeniul ingineriei tehnologice in 
zootehnie. Aici, la cooperativa agri
colă „Steagul roșu" se aplică un sis
tem de creștere a vacilor, care, între 
altele, dă putință să' fie mulse peste 
o sută de vaci de către un singur 
om, de 4—5 ori mai mult decîț se 
realizează în fermele obișnuite. Se 
poate vorbi deci de promovarea 
unei tehnologii noi și de moderniza
rea bazei tehnico-materiale într-un 
sector — creșterea vacilor — unde 
procesul de producție are loc fără în
trerupere, în tot cursul anului, ase
meni sectoarelor cu „foc continuu" 
ale economiei.

Cîteva comparații asupra efectului 
economic obținut sint concludente : 
în fermele unde se practică mulsul 
manual un om poate îngriji 12—15 
vaci ; în fermele în care s-a introdus 
mecanizarea acestei importante ope
rațiuni cu aparate tip „Banat", mu
tate manual de la un loc la altul în 
grajduri, norma de servire este de 
20—25 de vaci ; la Pecica, un meca
nic-zootehnist mulge cite o sută de 
vaci, fără eforturi fizice mai mari, 
existînd posibilitatea ca, după intra
rea în producție a tuturor efectivelor 
de animale prevăzute, să revină pînă 
la 150 de vaci pe mulgător. Ing. Ed
gar Csiky, președintele cooperativei 
agricole, cînd ne-am documentat la 
Pecica, explica elementele acestei 
tehnologii unui grup de specialiști 
veniți din județul Olt. Iată cîteva 
noutăți. Se remarcă o cu totul altă 
amenajare interioară a grajdurilor 
față de cele obișnuite. De la un ca
păt la altul, pe plan longitudinal, 
s-au pus două rînduri de cușete indi
viduale în care vacile stau nelegate. 
Se elimină, astfel, una din operațiu
nile executate zilnic în fermele obiș
nuite — legarea și dezlegarea vacilor, 
în ceea ce privește igiena, aceasta 
se menține, pe cît de simplu pe atit 

de eficient, printr-o simplă bară me
talică cu rol de protecție a spațiului 
destinat odihnei animalelor. în afara 
cușetelor, spațiul de circulație format 
din două culoare cu o lățime de cîți- 
va metri și o ieșire pentru furaje 
constituie tot „inventarul" grajdului 
amenajat în sistemul semistabulației. 
Un șir de obloane, care înlocuiesc o 
parte a pereților de la un capăt la 
altul al grajdului, contribuie la regla
rea microclimatului interior, fiind 
coborite pînă la închiderea completă 
în timpul gerurilor iernii. Așadar, 
un sistem simplu, adaptabil condi
țiilor climatice variate ale tării 
noastre.

Un mare volum de muncă se eco
nomisește prin mecanizarea distri
buirii furajelor cu ajutorul remorcii 
tehnologice. Desigur, acest sistem de 
întreținere a vacilor poate da rezulta
te bune numai cu condiția asigurării 
furajelor la nivelul cerințelor reale. 
Fără aceasta, fără corelarea efective
lor de animale cu baza furajeră nu 
poate fi concepută aplicarea acestui 
sistem de întreținere a animalelor.

Interesante sînt, îndeosebi, soluțiile 
tehnologice și de ordin constructiv 
pentru mulsul vacilor, la elaborarea 
cărora au contribuit specialiști și pro- 
iectanți, mecanici și constructori de 
la întreprinderea mecanică pen
tru agricultură și industrie alimen
tară — Timișoara și din Institutul de 
studii și proiectări pentru construcții 
în agricultură și industria alimenta
ră. Urmărim operațiunile ce se desfă
șoară pe bază de grafice precise, .mi
nut cu minut. Fluxul tehnologic în
cepe in „sala de așteptare", unde, pe 
baza reflexelor condiționate create, 
vacile așteaptă să intre pe unul din 
standurile de muls individual. Aici 
lucrează patru mecanici-zootehniști, 
care mulg concomitent cîte 16 vaci. 
Ei și-au însușit atit elementele 
de ordin mecanic, cît și cele 
referitoare la fiziologie, la nor
mele de muls. Am putea spune că 
mulsul începe cu o apăsare pe un 
buton verde și cu deschiderea auto
mată a ușii de acces prin care intră 
prima dintre vacile care așteaptă la 

rînd ; o altă apăsare pe butonul roșu 
și ușa se închide la loc. Cu aceeași 
ușurință se manevrează manetele 
care închid sau deschid standul la 
intrarea sau la ieșirea vacilor înainte 
și după muls. Eficacitatea sistemului 
de muls în tandem se datorează, în 
mare parte, faptului că dă putința 
tratării individuale a vacilor, in 
funcție de particularitățile și cerin
țele acestora privind timpul de muls, 
crearea reflexelor necesare eliberării 
laptelui, combaterea eventualelor a- 
fecțiuni ș.a.

în calitate de consumator, fiecare 
cetățean este interesat în menținerea 
igienei laptelui, a însușirilor natu
rale ale acestui produs perisabil. Sis
temul de muls de la cooperativa din 
Pecica asigură condiții de igienă per
fectă, întregul circuit al laptelui, pină 
la tancul de răcire, făcîndu-se numai 
prin conducte. Evitarea contactului 
cu aerul, cu orice sursă de contami
nare. răcirea imediată, la temperatu
ra prescrisă, oferă certitudinea cali
tății- laptelui, la nivelul exigentelor 
superioare.

Este firesc deci să fie continuate și 
amplificate eforturile pentru per
fecționarea instalațiilor fabricate la 
I.M.A.I.A. Timișoara și pentru rațio
nalizarea fluxului tehnologic. Unele 
din acestea fac obiectul preocupări
lor specialiștilor și proiectantilor. 
Recent, I.S.P.C.A.I.A. a realizat un 
proiect de fermă de vaci în stabu- 
Iație liberă, in care se ține seama și 
de experimentul de Ia Pecica. Desi
gur, extinderea tehnologiei amintite 
impune organizarea pregătirii cadre
lor de mecanici-zootehniști cu un 
inalt grad de calificare, capabili să 
minuiască și să întrețină instalații in 
valoare de sute de mii de lei. Pe lin
gă însușirea temeinică a cunoștințe
lor de biologie specifice și de meca
nică, la fel de importante sînt întă
rirea spiritului de echipă, de ordine 
și disciplină, cultivarea pasiunii față 
de meseria aleasă, a unei atitudini 
înaintate față de muncă.

C. BORDEIANU

Adunările generale ale cooperati
velor agricole din județul Tulcea. 
care au aprobat planurile de produc
ție pe 1977, au prilejuit dezbateri 
aprofundate, urmate de măsuri me
nite să ducă la îndeplinirea sarcini
lor stabilite. Organizațiile de partid 
au urmărit ca. în cadrul adunărilor, 
membrii cooperativelor agricole — in 
dubla lor calitate de proprietari co
lectivi ai mijloacelor de producție și 
de producători — să participe activ 
la dezbateri, să-și spună răspicat 
și cu răspundere cuvîntul în proble
mele de bază ale activității din uni
tățile în care muncesc, să facă pro
puneri gospodărești bine gîndite in 
ce privește posibilitățile de sporire 
a producției agricole și a eficientei 
economice, precum și căile de valo
rificare a lor. Cu alte cuvinte, au 
urmărit ca in cadrul adunărilor să 
se afirme mai puternic, in spiritul 
democrației socialiste, capacitatea 
cooperatorilor de a influența hotărî
tor bunul mers al treburilor unită
ților agricole, astfel ca adunările ge
nerale să-și exercite realmente rolul 
de for suprem de conducere al coope
rativelor agricole.

Putem afirma că, în marea majo
ritate a cooperativelor agricole, 
dezbaterile din adunările generale 
s-au desfășurat fructuos, în spirit de 
exigentă și responsabilitate. O do
vadă în acest sens sînt cele peste 
800 de propuneri ce s-au făcut de 
membrii cooperatori, propuneri de 
certă utilitate pentru fructificarea 
unor importante resurse existente în 
unitățile agricole cooperatiste, pentru 
îmbunătățirea diferitelor laturi ale 
activității productive, pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor în acest al doilea an al 
cincinalului. Pe baza acestor propu
neri, a planurilor de măsuri adoptate, 
s-a conturat un program menit să 
pună mai deplin în valoare rezer
vele agriculturii județului. rezerve 
insuficient valorificate în trecut. Pu
tem aprecia, exprimînd voința coope
ratorilor și a mecanizatorilor, că pro
ducția globală agricolă de 1.4 mi
liarde lei. stabilită pentru anul 1977, 
va fi depășită printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii, 
prin disciplină și ordine pentru reali
zarea la timp și de calitate a tuturor 
lucrărilor agricole.

în lumina exigentelor și sarcinilor 
formulate de conducerea partidului, 
a prevederilor planului economic pe 
acest an, în centrul dezbaterilor s-au 
aflat problemele privind folosirea

integrală și cu randament spo
rit a pămîntului, repartizarea cultu
rilor și animalelor în funcție de 
condițiile specifice fiecărei unități, 
exploatarea eficientă a sistemelor de 
irigații — toate avind drept scop ob
ținerea unei producții-marfă superi
oare și cu o eficiență mai ridicată. Cu 
spirit de exigență și răspundere, nu
meroși parti cipanți la discuții au 
pus in evidentă resursele mari ne
fructificate încă pe deplin in fiecare 
unitate agricolă, posibilitățile reale 
de îndeplinire și depășire a olanu-

lor care s-au manifestat in organi
zarea și retribuirea muncii, s-au făcut 
propuneri vizînd îndeosebi dimensio
narea rațională a echipelor mixte, le
garea directă a retribuirii mecaniza
torilor de rezultatele obținute pe par
celele lucrate de fiecare în parte. în 
acest context, cooperatorii au propus 
ca sectoarele de mecanizare să fie 
dotate cu diferite mașini necesare, 
în cooperativele agricole din lelița 
Nufăru, Valea Teilor și altele au fost 
solicitate tractoare mici pe șenile 
pentru mecanizarea lucrărilor în

econdmico-financiare, cum sînt cele 
situate în zona consiliului in- 
tercooperatist Baia, repartizarea 
culturilor s-a făcut ținîndu-se sea
ma de prevederile din programul 
de redresare aprobat de comitetul 
județean de partid. Totodată, unită
țile din această zonă beneficiază de 
cantități mai mari de îngrășăminte 
la hectar. Cu aceeași exigență s-a 
acționat în toate coooperativele agri
cole. S-a avut în vedere ca. prin 
modul de amplasare a culturilor și 
de repartizare a speciilor de ani-

în adunările generale ale cooperativelor agricole din județul Tulcea

Dezbateri aprofundate, pătrunse de răspunderea 
pentru sporirea producției agricole in acest an 
ESENȚIALĂ ESTE ACUM MUNCA PENTRU APLICAREA MĂSURILOR STABILITE

lui pe 1977. Astfel, cooperatorii din 
Topolog, Iazurile, Sîmbăta, Luncăvița, 
Murighiol, Enisala, Niculițel ș.a. — 
răspunzind la chemarea adresată de 
Comitetul județean Olt al P.C.R. 
tuturor comitetelor județene de 
partid, tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, precum și a cooperatori
lor din Salonta-Bihor — au hotărit. 
în cadrul actualei runde a adunărilor 
generale, să-și suplimenteze angaja
mentele asumate prin planurile de 
măsuri. Nu puține au fost interven
țiile combative față de neajunsurile 
care mai stăruie în activitatea unor 
cooperative agricole, față de mani
festările de indisciplină în muncă ale 
unor cooperatori, criticile cu privire 
la greutățile ce se mai intîmpină în 
procurarea îngrășămintelor chimice 
și pieselor de schimb. în exploatarea 
sistemelor de irigații etc.

O atenție deosebită s-a acordat 
organizării producției si a muncii, 
stabilindu-se ca în acest an numărul 
fermelor sa sporească cu incă 66 față 
de anul 1976. S-a insistat, totodată, 
asupra necesității înlăturării Upsuri-

viticultură, mai ales datorită faptului 
că viile județului nostru sînt așezate 
pe terenuri cu pante mari. De ase
menea. într-un număr important de 
cooperative agricole, printre care 
Dunavăț, Sarmasauf și Frecătei. au 
fost solicitate mașini pentru recolta
tul cartofilor. La cooperativele agri
cole Ostrov. Traianu și Mirc-ea Vodă, 
cooperatorii au criticat lipsurile din 
activitatea secțiilor de mecanizare, 
care nu întotdeauna au realizat lu
crările la timp și de calitate. Coope
ratorii din Baia. Lunca. Enisala si 
■Turilovca au solicitat mai multă 
promptitudine din partea l.E.L.I.F 
în remedierea defecțiunilor la siste
mele de irigații, cerind ca apa să se 
asigure conform graficelor întocmite.

Sarcina trasată de conducerea 
partidului organelor agricole jude
țene, organizațiilor de partid de la 
sate, consiliilor de conducere din 
cooperativele agricole, de a se asigura 
în fiecare unitate o echilibrare a 
balanței de venituri și cheltuieli, a 
fost realizată. în acest scop, in 
cooperativele agricole cu greutăți

male, să se pună bazele procesului 
de concentrare și specializare a pro
ducției. proces ce trebuie să-l defi
nitivăm pină la finele acestui cinci
nal. Astfel, în unitățile din zonele 
irigate, cum ar fi cele din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Valea 
Nucarilor. Babadag. Mahmudia ș.a.. 
ponderea in producția vegetală o de
ține porumbul, cunoscând faptul că 
această cultură corespunde cel mai 
bine condițiilor de aici in sectorul 
creșterii animalelor, la repartizarea 
oilor s-a ținut seama, in mod deose
bit, de tradiția existenta, cit si de 
baza materială din fiecare unitate. 
Ovinele au fost concentrate mai ales 
în podișul Casimcei. Cooperativele 
agricole din Dealu. Dăeni. Casimcea 
și Rahmanu cresc intre 6 000—10 000 
ovine, cu rezultate foarte bune. De 
asemenea, taurinele au fost cohcen- 
trate in zonele irigate, in vederea 
asigurării de grosiere și suculente în 
cantități suficiente.

Actuala rundă a adunărilor gene
rale din cooperativele agricole va

marca, fără îndoială, un nou progres 
în afirmarea răspunderii și inițiati
vei cooperatorilor din județul Tulcea. 
va aduce o contribuție de preț la 
perfecționarea activității economice, 
la asigurarea condițiilor necesare 
realizării planului pe 1977. Pornmd 
de la sarcinile ce revin organelor și 
organizațiilor de partid in vederea 
desfășurării Cît mai fructuoase a 
acestor adunări, comitetul județean 
de partid a luat măsurile corespun
zătoare pentru ca dările de seamă ce 
sînt prezentate de consiliile de con
ducere să informeze cuprinzător pe 
participanți, să înfățișeze realist atit 
rezultatele bune obținute in activi
tatea economică pe 1976, cît și de
ficientele ce s-au manifestat, numind 
pe cei ce se fac vinovați de perpe
tuarea lor, pentru ca dezbaterile să 
se desfășoare în cunoștință de cauză, 
cu exigență și răspundere. Cu prile
jul adunărilor de dare de seamă pri
vind analiza activității pe anul tre
cut acționăm, de asemenea, pentru^ 
Întărirea consiliilor de conducere, 
pentru completarea locurilor vacante 
în aceste consilii, acolo unde este ca
zul. Cu toată stăruința vom urmări 
ca noii membri care vor fi aleși in 
organele de conducere colectivă să 
fie oameni cu experiență, buni orga
nizatori, oameni care au obținut re
zultate deosebite in muncă, participă 
activ la procesul de producție și se 
bucură de prestigiu în rindul coope
ratorilor.

în prezent, consiliile de conducere 
și specialiștii din cooperativele agri
cole. cu sprijinul si sub indrumarea 
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, acționează cu toate 
forțele pentru îndeplinirea sarcinilor 
dih zootehnie, fertilizarea cu îngră
șăminte organice a ogoarelor, pregă
tirea condițiilor pentru oblineiea re
coltei timpurii de legume in solarii 
și organizarea temeinică a campaniei 
agricole de primăvară. Prin tot ceea 
ce întreprinde acum, in plină iarnă, 
țărănimea cooperatistă din județul 
nostru este hotărită să transpună 
perseverent in viață programele de 
măsuri adoptate in adunările gene
rale, să creeze condițiile pentru rea
lizarea in mod exemplar a sarcinilor 
mari ce-i revin in acest al doilea an 
al cincinalului.

Vasile GEANA
secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R., 
președinte al ll.J.C.A.P.

CONTRASTE
Sugestie pentru o schimbare de inițiale

Pentru sporirea ran
damentului pămintu- 
lui, cooperatorii din 
Dobrovăț, județul Iași, 
au hotărit pentru anul 
în curs să fertilizeze 
cu îngrășăminte na
turale și chimice su
prafețe mult mai în
tinse ca pină acum, 
să extind^ moderni
zarea viei ș:a. Au fă
cut și comenzile ne
cesare de îngrășămin
te chimice, de spalieri 
și celelalte materiale. 
Acestea s-au și livrat 
de către furnizori. 
Dar ce folos ? Atit 
ingrășămintele chi
mice, circa 40 tone in 
saci și 20 tone în 
vrac, cît și cei peste

2 000 spalieri zac pe 
rampa gării din co
muna Scînteia (cea 
mai apropiată de co
muna Dobrovăț, la 
circa 12 km distanță). 
„Cooperatorii noștri 
sint pregătiți să trans
porte imediat aceste 
materiale la Dobro- 
văț și să le utilizeze 
— ne-a spus ing. Ion < 
Marțafoi, președintele 1 
cooperativei. Dar nu ' 
pot, pentru că I.T.A. 
Iași nu ne trimite 
mașinile solicitate. 
Am ajuns pină la 
urmă la o înțelegere : 
noi să asigurăm zil
nic 12 pînă la 24 oa
meni în gară pentru a 
încărca operativ cele

cinci autocamioane 
promise de I.T.A. 
Conducerea întreprin
derii nu s-a ținut insă 
nici pînă azi de cu- 
vint. Oamenii noștri 
s-au aflat în gară și 
in ziua de 31 ianuarie, 
și în primele trei zile 
din februarie, dar 
mașinile n-au sosit". 
Așa stînd lucrurile, 
cooperatorii din Do- 
brovăț propun condu
cerii acestei unități 
să-și schimbe iniția
lele : în loc de I.T.A. 
(întreprinderea de 
Transporturi Auto), să 
i se spună I.L.A. (a- 
dică încurcă Lumea 
Alandala) 1

De la o miime de secundă la 10 ore
Timpul are o mare 

valoare și el trebuie 
bine utilizat și bine 
măsurat. Cu ce ? Cu 
noul tip de cronome
tru realizat de un co
lectiv din cadrul In
stitutului național de 
metrologie. Acest cro
nometru digital per
mite măsurarea inter
valelor de timp cu
prinse între o miime 
de secundă și 10 ore.

Rezultatul măsurării 
se afișează în ore, mi
nute, secunde și frac
țiuni zecimale de se
cundă. Pornirea și o- 
prirea cronometrului 
pot fi efectuate ma
nual sau electric. A- 
cest aparat miniaturi
zat (14 cm lungime și 
10 cm lățime) poate fi 
alimentat de la re
țeaua electrică sau cu 
ajutorul bateriilor.

Baza de timp a crono
metrului este un osci
lator cu cuarț termo- 
stat, iar afișarea cifre
lor se face cu diode 
fotoluminiscente. Noul 
instrument poate fi 
utilizat și în industrie, 
dar performantele sale 
iși vor găsi o largă 
confirmare în dome
niul sportului. Deci, 
atenție sportivi !

Lung e drumul de la angajament la faptă
Intenționînd să ac

ționeze pe multiple 
planuri pentru crește
rea eficientei econo
mice. factorii de răs
pundere din întreprin
derile județului Har
ghita s-au angajat să 
ridice indicele de uti
lizare a mașinilor-u- 
nelte. pentru a obține 
importante sporuri de 
producție. Dintre cele 
mai deosebite angaja
mente le cităm pe cele 
asumate de întreprin
derea de fier Vlăhița, 
întreprinderea jude

țeană de industrie lo
cală Harghita, între
prinderea mecanică 
din Gheorgheni. Ce 
bază au avut angaja
mentele asumate ? Se 
pare că nu prea soli
dă. Aprecierea nu este 
hazardată, din moment 
ce. consultind graficul 
realizărilor, constatăm 
că întreprinderea din 
Vlăhița a realizat, in 
ianuarie, un indice de 
utilizare a ntasinilor- 
unelte sub cel planifi
cat. că I.J.I.L. Harghi
ta a consemnat un

minus de citeva pro
cente in acest dome
niu. că. în fine, la în
treprinderea mecanică 
din Gheorgheni indi
cele realizat este încă 
departe de cota stabi
lită. Căutînd motivele 
discrepanței dintre an
gajamente și propor
țiile realizării lor, 
ne-a fost dat să au
zim tot felul de jus
tificări. Din toate am 
desprins o singură 
concluzie : lung e — 
pentru unii — drumul 
între a spune și a face.
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încă de la începuturile sale, teatrul 
românesc a participat la toate eve
nimentele unei istorii în care domi
nantă a fost lupta poporului pentru 
independență națională și socială. A 
fost acesta un lucru firesc pentru un 
teatru care n-a descins din splendoa
rea spectacolelor de curte și nici din 
pompa catedralelor, ci din rivna unor 
cărturari luminați, care și-au dat sea
ma cit ar putea fi de folos teatrul, 
alături de școală. în strădaniile pen
tru trezirea conștiinței naționale, 
pentru dezvoltarea limbii, principa
lul instrument al unei culturi na
ționale.

Dar o țară care nu era indepen
dentă, neatimată, nu putea avea un 
teatru liber. Așa cum spunea C. A. 
Rosetti, însăși denumirea de Tea
tru National era 
subversivă pentru - ■ ■ -----------
„puterile protec
toare", ca și pen
tru cercurile in
terne reacționare. 
Numai așa se 
poate explica fap
tul că teatrul sta
tului din Bucu
rești, cel inaugu
rat în 1852, a pur
tat un timp, titu
latura de Teatrul 
cel Mare, aceasta 
pină ce Alexan*  
dru Odobescu. 
scurt timp direc
tor al acestui tea
tru, a dispus, în 
1875, să se însem
ne cu litere de 
bronz, pe fron
tispiciul clădirii 
care împodobea 
una din piețele Capitalei, adevărata 
denumire de Teatrul National, nume 
care, deși răspundea unei realități, 
nu era încă oficial.

în această situație, 
omul politic și scriitorul 
luat inițiativa întocmirii 
pe baza căreia teatrul 
devenea o instituție
națională. Și astfel în ziua de 6/18 
aprilie 1877 a apărut în Monitorul 
Oficial „Legea pentru organizarea și 
administrarea teatrelor din Româ
nia". Coincidentă semnificativă: 
aceeași zi se publica și decretul 
mobilizare a armatei române.

Așadar, este de subliniat că printre 
măsurile premergătoare care anun
țau apropiata scuturare. pe calea 
armelor, a jugului secular a fost, in 
strînsă legătură cu acest eveniment 
epocal pentru istoria românilor, și 
crearea unui teatru care, fără teamă, 
își putea spune Teatrul National.

Legea din 1877, rod al cîștigării 
Independenței de stat, a marcat o 
cotitură hotărâtoare pentru propă
șirea teatrului românesc, pentru dez
voltarea dramaturgiei românești, a 
artei actorului român. Organizat sub 
forma unei societăți dramatice. Tea
trul Național nu a mai fost conce
sionat. și-a avut subvenția înscrisă 
în bugetul statului, actorul si-a avut, 
de bine, de rău, un statut al lui. iar 
în întocmirea repertoriului a trebuit 
să se țină seama și de criteriul cul
tural și artistic. Bineînțeles că lu
crurile n-au mers deloc lin, că în 
această nouă „perioadă eroică" de 
organizare a fost nevoie de muncă

aprigă și chiar de sacrificii. Și tea
trul a avut sacrificații lui I

încă înaintea deschiderii primei 
stagiuni a Teatrului Național, nu
meroși actori și muzicanți doritori să 
contribuie la cauza victoriei prin 
subscripții pentru cumpărarea de 
arme, alimente. îmbrăcăminte și, tot
odată, să mobilizeze entuziasmul na
țional legat de o cauză care era a în
tregului popor, au organizat numeroa
se reprezentații și concerte. Astfel. Ia 
31 mai 1877 a avut loc în sala Teatru- 

- lui Național o reprezentație ..în be
neficiul soldaților răniți", la care 
și-au dat concursul printre cei mai 
de seamă actori și muzicieni ai vre
mii — Eufrosina Popescu, Costache 
Demetriade, Grigore Manoliu. Ludo
vic Wiest, C. Dimitresa, dansatorul

terpretate de Eufrosina Popescu șl 
Maria Vasilescu, ambele nu numai 
actrițe, dar și cintărețe.

Constantin Nottara, viitorul mare 
actor, în acest timp elev în cor, își 
va aminti de ge reprezentație cind a 
apărut pe scemr eroul de la Grivita, 
Grigore loan, cuceritorul steagului 
turcesc. însoțit de doi soldați : „Spec
tatorii, cînd l-au văzut, s-au ridicat 
ca un singur om și atit l-au aplau
dat și l-au ovaționat, îneît n-a mai 
fost chip să urmeze mai departe 
poemul și regizorul a lăsat cortina 
pe momentul de entuziasm al pu
blicului, care a chemat la rampă pe 
Grigore loan cu nesfîrșite aplauze".

Bineînțeles că și actorii moldoveni 
și-au djit contribuția, în forme spe
cifice, la sprijinirea Războiului în

Teatrul epocii- 
la înălțimea

idealurilor naționale
Ion Ghica, 

patriot, a 
unei legi 
românesc 

de cultură

in 
de

Moceanu ; un alt spectacol s-a dat 
„în folosul 
cind un cor 
acompaniat 
Marșul 1877 
ței ; „elevii Conservatorului de mu
zică și declamație" au dat o repre
zentație „în folosul familiilor solda
ților români și ruși răniți". Mihail 
Pascaly, unul dintre ctitorii teatru
lui românesc, „cu simțămintele da 
patriotism si generozitate cunoscute", 
a jucat la grădina Guichard (ce se 
afla pe un loc în Piața Palatului da 
astăzi) piesa Orfanii regimentului. 
Tot pentru crearea unor fonduri 
a avut loc un spectacol la .„Gră
dina hotelului Dacia" (Hanul lui 
Manuc), cu care prilej Grigore 
Manolescu, în uniforma de dorobanț, 
purtînd tricolorul, a recitat, în uralele 
mulțimii. Sergentul de Vasile Alec- 
sandri ; popularul actor și cupletist 
I.D. Ionescu a organizat la Teatrul- 
Circ din Piața Sfintul Constantin 
(astăzi piața dominată de Muzeul de 
istorie al României) o reprezentație 
„in folosul înzestrării spitalelor".

în programul deschiderii primei 
stagiuni a Teatrului National în 
noua lui organizare, sub direcția lui 
Ion Ghica (el n-a ezitat să primească 
postul, deși fusese înainte în cinci 
rinduri prim-ministru), a figurat în 
seara de 9 octombrie 1877 și Visul 
Dochiei, „poemă dramatică în ver
suri" de publicistul de origine fran
ceză Frederic Dame, tradusă de poe
tul și dramaturgul D. Ollănescu-As- 
canio și poetul-ofițer Theodor Șer- 
bănescu. Cele două roluri principale 
— Dbchia și România — au fost in-

ambulanțelor ■ române", 
de șaizeci de persoane 
de orchestră a cîntat 
și Marșul Independen-

dependenței. La 30 mai 1877, într-o 
grădină-teatru din strada Golia din 
Iași, actori și amatori au dat o re
prezentație „in folosul ostașilor 
români răniți", cu care prilej Eliza 
Conta a recitat „Hodja Murad-Pașa" 
de Vasile Alecsandri. în ziua de 21 au
gust, spectacolul dat de Matei Millo, 
„în folosul răniților", s-a sfirșit în
tr-o atmosferă de mare entuziasm, 
cînd Millo, luînd cuvîntul, a mulțu
mit publicului „pentru larga parti
cipare în folosul oștenilor români, 
care după atita amar erau chemați 
din nou să-și apere patria si s-o eli
bereze". Emoția a fost și mai mare 
cînd Millo a anunțat că „o telegramă 
sosită în acel moment a adus știrea 
că românii de la Plevna s-au și bo
tezat în singe".

în ziua de 4 
ocaziunea fericitei 
Plevna", s-a jucat 
dramă într-un act 
Sion, cu Elena Evolschi 
Manolescu, cind acesta a „declamat' 
România independentă, iar întreaga 
trupă a cîntat Marșul la Grivița, cu
vintele de D. Guști, muzica de 
G. Muzicescu ; la o reprezentație „în 
onoarea eroicului Regiment al 13-lea 
de dorobanți", cu garnizoana la Iași, 
Grigore Manolescu. îh costum de 
dorobanț, a recitat Peneș Curcanul.

în acest timp, românii din Tran
silvania și-au manifestat entuziasmul 
față de lupta pornită de cei „din 
țară" pentru scuturarea jugului oto
man, legînd victoria în acest război 
al neatîmării de lupta pe care o 
duceau împotriva oprimării de către 
imperiul austro-ungar. în ziua de 4/16

iunie 1877 „Reuniunea de cintări și 
gimnastică din Brașov" a organizat o 
serbare „în favoarea soldaților răniți 
în România", în program figurînd 
Balcanul și Carpatul, Vivandiera, 
Bălcescu murind de Vasile Alecsan- 
dri — „bucăți care au stors publicu
lui aplauzele cele mai entuziaste".

Dar acela care s-a arătat dornic 
să vestească pe scenele din Transil
vania și Banat „eroismul românesc 
trecut prin botezul de sînge la Gri
vita" a fost actorul (el fusese în 
adolescentă ucenic și apoi calfă de 
cizmărie) E. Augustin Petculescu. 
Aflat în fruntea unei formații de 
actori care învățaseră să biruie hăr
țuielile și opreliștile autorităților, 
Petculescu a compus „drama război
nică" Luarea Griviței de către armata 

română, cu care 
--------------------- a cutreierat, stîr- 

nind „entuziasmul 
poporului dornic 
de libertate", cen
tre transilvănene 
și bănățene.

în răstimp, Ion 
Ghica. directo
rul Teatrului Na
țional, era in 
căutarea unei 
„piese mari", in
spirate . din eve
nimentele în curs 
de desfășurare 
(Alecsandri, prie
tenul său, lucra 
la Fintina Blan- 
duziei). Aflînd că 
la Galați se re
prezintă cu mare 
succes de public 
piesa Curcanii de 
Grigore Ventura, 

solicite autoru- 
la

I

Din peisajul bucureștean. Strada Academiei
Foto : Gh. Vințili
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JRAL tv

de cembrie. „cu 
învingeri de la 

la Iași La Plevna, 
în versuri de Gh. 

și Grigore

el n-a ezitat s-o 
lui piesei, ba chiar să plece _
Galați, să vadă spectacolul jucat de 
trupa condusă de Fany Tardini : 
Curcanii, „dramă națională", s-a re
prezentat la București cu un imens 
succes de public. în momentul cînd 
curcanii — dorobanții, soldați cu pe
nele de curcan la căciulile de forma 
celei pe care o purta Mihaj Viteazul 
și care, acoperindu-se de glorie pe 
cimpul de luptă, și-au schimbat, așa 
cum s-a spus. ..porecla în renume" — 
și-au făcut apariția pe scenă, aplau
zele au fost furtunoase, iar execu
tarea Horei Griviței, cu textul de 
Alecsandri și muzica de Ventura, a 
„tresăltat sentimentul national".

Fără a fi „piesa mare" pe care o 
aștepta Ion Ghica, Curcanii a făcut 
parte, ani în șir. din repertoriul o- 
bișnuit al teatrelor din tară și s-a 
reprezentat, prin tradiție. în ziua cînd 
se comemora, fiind sărbătoare națio
nală. „luarea Plevnei".

Astăzi, cînd poporul care con
struiește socialismul preaslăvește 
opera patriotică a înaintașilor, se cu
vine ca repertoriul teatrului româ
nesc. învestit cu o nobilă misiune 
cultural-educativă, să includă. piese 
în care — cum spunea Ion Ghica la 
deschiderea Teatrului Național 
reamintește noilor generații faptele 
mărețe ale glorioșilor străbuni și 
unde junimea poate găsi tipuri de 
eroi gata să se jertfească pentru 
apărarea patriei".

colectiv al 
Academiei 
Socialiste 

informează

de Vladimir Streinu, 
Vasile Gherasim (care 
a și tradus din el in 
germană), Marcu Be- 
za, loan Guția. Gheor
ghe Bulgăr, Marin 
Bucur. Mircea Ange- 

mulți alții 
mod lnex- 
deși aici le 
Asta face ca

15.00

15,30
15.55

„se

Ioan MASSOFF

Dintre lucrările a- 
părute în ultima vre
me în legătură cu 
viața și opera lui Emi
nescu, două atrag cu 
deosebire atenția : vo
lumul I al Bibliogra
fiei Mihai Eminescu, 
în care un 
Bibliotecii 
Republicii 
România
despre amploarea ope
rei marelui scriitor, 
precum și despre edi
tarea, răspîndirea și 
ecoul ei in conștiința 
publică in perioada 
1866—1970. și Dicționa
rul de rime al poetului, 
apărut sub îngrijirea 
lui Marin Bucur și 
Victoria Ana Tăușan.

par- 
Bi- 

cele 
biblio- 
citilo- 

utile 
româ-

întocmită pe 
cursul a 10 ani. 
bliografia, prin 
4 612 indicații 
grafice, aduce 
rului cunoștințe 
despre edițiile 
nești și străine din 
poeziile lui Eminescu, 
despre poeziile și pro
za din periodice, des
pre teatrul, corespon
dența, rapoartele șco
lare, documentele, 
deverințele, aforisme
le și traducerile 
despre melodiile 
se pe versurile 
etc.

Tinînd seama 
importanta lucrării, se 

subli- 
„scă- 

o ciu- 
înțra 

tip a-

a-
lui, 

scri- 
sale

de

lescu și 
lipsesc în 
plicabil, 
era locul, 
bibliografia să nu con
semneze diverse pro
puneri de cronologiza- 
re a operei lui Emi
nescu. să scape o sea
mă de versiuni ger
mane. engleze, italie
ne etc. ale acesteia, 
dind cititorului o ima-

DE LECTURĂ

operei ma
un apen- 
tehnic de 
putem dis- 

sentimen-fără 
am pierde mare 
Chiar dacă.

Marin Bucur,
de monumenta- 

originalita- 
de

u-

iFAPTUL] 
'DIVERS; 
I-------- -— I

| în luptă | 
. cu gheața 
I Din cauza înghețului puternic

din ultimele zile, păstrăvăriile , 
Ide pe văile Slănieului și Cași-

nului, din județul Bacău, erau I 
amenințate să rămină fără apă.

ISe impuneau intervenții opera- I 
tive. Sus. la punctul „înțărca- | 
toarea", din inima munților 
Oituz, tehnicianul C. Bordeianu ■ 

I împreună cu Georgeta si Con
stantin Dănculea au început ■ 
lupta cu ghețurile. O noapte in- 

Itreagă au tăiat gheata de pe 
piriu, in amonte de păstrăvării, 
au desfundat canalele de aduc- 

Ițiune și au dat astfel cale liberă 
apei spre bazinele cu pește. In 
aceeași noapte, o altă echipă de 
pădurari, in frunte -cu M. Racz 

Ide la Slănic Moldova, făcea o 
operație asemănătoare pentru 
păstrăvăria de la poalele Nemi- 

Irei. Operația s-a repetat citeva 
nopți la rind. Păstrăvii au fost 
salvați.

I Casa-muzeu

• SALAJ. Sălajul găzduiește, in 
această lună, sub genericul „Silua- 
nia ’77", manifestări cultural-edu
cative de o amploare deosebită. 
Această „Lună a culturii și educa
ției socialiste", aflată Ia a șasea 
ediție, se desfășoară în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României". Programul manifestări
lor antrenează zilnic, pe scenele 
caselor de cultură și căminelor 
culturale, sute de artiști amatori, 
creatori și interpreți din orașele și 
satele județului. • BACAU. Pe 
afișul Teatrului dramatic „Bacovia" 
a fost înscrisă o nouă premieră cu 
piesa lui Mihail Roșcin „Tineri 
căsătoriți caută cameră", în regia 
artistică a lui Gheorghe Jora. Sub 
genericul „în lume nu-s mai multe 
Românii", la clubul petroliștilor 
din Moinești a avut loc un amplu 
spectacol al 
agitație din 
Tazlăului.
„Alfa" ale
Arad găzduiesc o amplă expoziție 
de artă plastică — pictură și grafi
că — dedicată aniversării a 70 de 
ani de la răscoalele țărănești din 
1907. La Bocsig, Vărădia de Mureș, 
Săvîrșin, Șiria, Zimandul Nou, 
Curtici și în alte peste 20 de locali
tăți din județ, 250 de formații artis
tice de amatori s-au prezentat la 
etapa de masă a Festivalului națio
nal „Cintarea României". Cenaclul 
literar artistic „Foc viu" al Casei 
pionierilor din Arad a prezentat, in 
sala palatului cultural din localitate, 
spectacolul intitulat „Cind se naște 
un copil in România", la care și-a 
dat concursul și actorul Florin 
Piersic de la Teatrul Național din 
București, o DOLJ. La școala in
terjudețeană de partid s-a desfă
șurat un simpozion științific sub 
genericul „70 de ani de la răscoala 
din 1907". Cineclubul „Dacia" din 
Băilești a început realizarea unui 
documentar „Flăcări în câmpia 
Băileștiului — 1907". în orașul Fi- 
liași s-a inaugurat un club al tine
retului. Prima manifestare organi
zată aici, cu prilejul etapei orășe
nești a Festivalului „Cintarea 
României", a fost un amplu spec
tacol care a reunit peste 300 de 
tineri din școli și unități industria
le. La filiala Arhivelor Statului din 
Craiova a fost deschisă expoziția 
omagială „100 de ani de la cucerirea 
Independenței de stat a României". 
• BRAȘOV. „Momente din istoria 
patriei si partidului" se intitulează 
concursul „Cine știe cîștigă" care 
a avut loc la clubul „Rulmentul". 
Casa de știință și tehnică pentru 
tineret și comitetul municipal 
U.T.C. au organizat o dezbatere pe 
tema „Familia — celulă de bază a 
societății noastre". „Noi dimen
siuni ale înaintării țării noastre pe 
culmile progresului și civilizației" 
s-a intitulat simpozionul găzduit la 
Casa de cultură din Predeal. La 
Casa armatei din Brașov s-a des-

brigăzilor artistice de 
unitățile de pe valea 
• ARAD. Galeriile 
Fondului plastic din

chis. o expoziție pe tema „Armata 
română reprezentată in filatelie". 
• TIMIȘ. Sub genericul „Artiști 
profesioniști și artiști amatori pe 
aceeași scenă", în sala Liceului de 
muzică din Timișoara a avut loc un 
spectacol susținut de actori 
ai Teatrului Național, balerini 
de la Opera Română, cîntâreți și 
dansatori din ansamblul profesio
nist. „Banatul". împreună cu presti
gioase colective artistice de ama
tori din județ. La căminul cultural 
din Făget, în cadrul etapei de masă 
a Festivalului național „Cintarea 
României", s-a deschis o expoziție 
cuprinzînd lucrări de artă populară 
și lucrări de pictură, grafică, sculp
tură realizate de artiști amatori din 
comună. • GOR.I. în cinci din 
cursurile universității cultural-ști- 
ințifice din Tg. Jiu se prezintă. în- 
cepînd cu luna februarie, un ciclu 
de expuneri pe tema „Ideea de 
independentă la români". • GA
LAȚI. La cinematograful „Repu
blica" din Galați s-a desfășurat 
concursul de cunoștințe istorice cu 
tema „Eroismul dorobanților ro
mâni în fața redutelor". Un alt 
concurs a fost găzduit de Casa oră
șenească de cultură din Berești. 
Titlul său : „Lupta pentru liberta
te națională și independentă statală 
— permanentă sursă de inspirație 
pentru poeții și prozatorii noștri". 
Muzeul de artă contemporană 
românească din Galați a deschis în 
comuna Liești expoziția de grafică 
intitulată „Femeia de azi reflec
tată în artă". • MEHEDINȚI. în 
cadrul amplelor manifestări pri
lejuite de împlinirea a 70 de ani de 
la răscoalele din 1907, în 15 locali
tăți din județ s-au organizat ex
poziții retrospective : „De la o 
primăvară fierbinte la o primă
vară înfloritoare". „Educația tine
retului în spiritul dragostei față de 
muncă, al normelor moralei comu
niste. al eticii și echității socialis
te" a fost tema unei dezbateri 
organizate la căminele culturale din 
Balta, Rogova. Vlădaia, Breznița de 
Ocol și Șimian. „E viață nouă in 
satul nostru" — sub acest generic 
brigăzi artistice de agitație au pre
zentat programe pe scenele cămi
nelor culturale din Gîrla Mare. 
Gruia. Pristol, Cujmir, Pătulele și 
Vînători. La toate bibliotecile din 
județ au avut loc seri de poezie cu 
tema „Răscoala din 1907 oglindită 
în lirica românească". • IALOMI
ȚA. La așezămintele culturale din 
localitățile Lupșanu și Căzănești a 
avut loc dezbaterea ..Dovezi arheo
logice ale continuității populației 
autohtone în Cîmpia Bărăganului", 
la care au luat parte cercetători de 
la muzeul județean de etnografie : 
tot aici s-a desfășurat simpozionul 
„România în conștiința lumii", or
ganizat de secția de propagandă a 
comitetului județean de partid.

Corespondenții „Scînteli"

11,00 O viață pentru o idee : 
Benetato

11.30 Telecinemateca : „Salariul 
zel"

13,25 Telex
13.30 Formații și artiști amatori 

dețul Maramureș
Socloterapie — documentar
Pagini muzicale. In program : 
Simfonia nr. 41 ,,Jupiter" în do 
major KV 551 de W. A. Mozart 
România pitorească.

Grigore

groa-

din ju-

17,35

18.40
18,50

Biblioteca pentru toți : N. D. Co
cea
Reportaj pe glob : Cycladele 
Rugbi : Franța — Tara Galilor tn 
..Turneul celor 5 națiuni". Trans
misiune directă de 
Antologia filmului 
și topii : „Tarzan 
glei" 
Muzică ușoară 
Săptămlna politică 
ternațlonală
Eroi îndrăgiți de copii : Heidl 
Telejurnal

la Paris 
pentru tineret
— omul jun-

internă și in-

13.45
14,05

14,30

19.05
19,30
20,00 Teleenclclopedla
21,00 Film serial : Kojak
21.55 Intîlnire cu satira și umorul
22.55 Telejurnal
23,10 Seară de romanțe

E
Nu dimineața, ci cu noaptea-n 
— ne răspunde Iulian Oprea, 
obicei, -la ora cinci. De ani

a apărut „Revista economică" nr. 5/1977
Din sumar : „întrecerea socialistă 

și exigentele realizării planului" ; 
„Piloni ai creșterii eficientei : spori
rea productivității muncii și reduce
rea cheltuielilor materiale" : „Măsuri 
pentru organizarea și functionarea 
Institutului central de cercetări e- 
conomice" ; „în ajutorul candidate
lor la examenul de admitere în in- 
vătămîntul economic superior. Re-

tribuirea după cantitatea și calitatea 
muncii" ; „Premise economice și so- 
cial-politice ale marii răscoale țără
nești din 1907“ ; „Om-tehmcă-mediu. 
Protecția mediului înconjurător și 
analiza sistematică" ; „Școli-curente- 
economiști. Introspecție în gîndirea 
economică marxistă din America La
tină (I)“ ; „Dimensiunea istorică a 
progresului într-o abordare multi- 
disciplinară".

cap 
De 
de zile nu mai pun ceasul să sune, 
dar niciodată nu mi s-a întîmplat să 
nu mă trezesc, oricît de tîrziu mi-aș 
fi terminat munca.

—Și cînd vă terminați munca ?
— Seara tîrziu. Uneori, aproape de 

miezul nopții și după. Astăzi a tre
buit să mă scol ceva mai devreme, 
pentru ca la ora patru să încep să 
fac mîncare. Știind că bucătarul șef, 
Ion Berindei a avut o petrecere 
în familie, am 
locuiesc. Dar cînd

1 cătărie, 
că, deși 
cîteva 
pină la 
deschiderii, 
putut să-i servim 
pe cei 
de șoferi nu 
cu cîte un 
cum ne-au 
ei, ci și cu 
de burtă și 

Ba, mai 
cei douăzeci 
șoferi, de1 pe 
atîtea 
cu care efectuau, 
pe un ger aspru, 
un transport de 
materiale undeva 
în Bărăgan, au 
avut plăcuta sur
priză să con
state că, în timp ce ei se os
pătau. personalul terasei „Privighe
toarea" (unitate a cooperației de 
consum, amplasată pe malul Ialo- 
miței, la marginea Sloboziei) le în
călzise, din proprie inițiativă, cîteva 
găleți cu apă, pentru a-i ajuta Ia 
pornirea motoarelor.

— în afară de mîncare, ce altceva 
mal știți să faceți, in calitate de res
ponsabil al unității ?

— Cum adică', ce mai știu să fac ? 
Știu să fac de toate. Tocmai pentru 
că sînt responsabilul unității. Știu, 
cum v-am spus, să fac mincare, știu 
să servesc la mese ca oricare ospă
tar, să pun .murături, mă duc să des
carc marfa și să incșrc navetele cu 
sticle goale, știu să spăl, să debara
sez mesele...

— Dar cu aprovizionarea, cine se 
ocupă ?

— Eu și cu bucătarul. Aici, rolu
rile se cam schimbă : bucătarul po
runcește și responsabilul aleargă. 
Trebuie să alergi, să te zbați, să 
cauți și să procuri mărfuri diverse, 
bune, după trebuințele unei alimen
tații raționale, diversificate, de cea 
mai bună calitate prin toate sursele 
pe care ți Ie permite legea. Și legea 
permite, numai inițiativă să ai. în 
ce mă privește, am legături directe

el era la 
mai erau 

minute 
șase, ora 

am

venit eu să-I în- 
am intrat in bu- 
post. Așa se face

cu furnizorii — cu foarte mulți fur
nizori, atit unități de stat, cit și coo
peratiste din Ialomița și din alte ju
dețe.

— Ce înseamnă aceste „legături 
directe" ?

— în nici un caz telefoane, adre
se sau mai știu eu ce, deși sînt bune 
și ele_ și le mai folosim. Dar una 
este cînd te duci tu, responsabil, la 
furnizor să discuți, să tratezi direct, 
să vezi ce și cum, și alta e să stai 
și să aștepți ce „pică" în depozitele 
și magaziile cooperației de care apar
ținem. Se mai întîmplă să nu găsesc 
totdeauna tot ce ne trebuie, dar de 
pe unde mă duc nu mă întorc nici-

douăzeci 
numai 

ceai, 
rugat 

ciorbă 
cafea, 
mult, 

de 
tot 

camioane,

cuvine însă să 
niem și unele 
pări“. Mai intîi, 
dată pendulare 
bibliografia de 
nalitic și cea de tip 
sintetic. Apoi, o sea
mă de informații bi
bliografice gata lu
crate. publicate etc. se 
cuveneau verificate și 
incluse în lucrarea de 
față, cum sînt cele pu
blicate de Gratian Ju- 
can și de Elena Piru, 
de Samuel Dopiokos, 
Erich Becx, folosite in 
mai mare măsură de- 
cît se spune (dacă se 
spune !). dar cu o 
inexplicabilă parțiali
tate și cu „subterfu
gii" păgubitoare ima
ginii lui Eminescu în
suși. în fata căreia 
orice subiectivism se 
cuvenea să cadă.

Referințe la opera 
lui Eminescu făcute

gine incompletă a- 
supra creației celui
mai mare poet român. 
Chiar periodicele ce
se anunță a fi fost 
consultate conțin pe 
anii respectivi încă 
destule materiale ce 
n-au fost menționate 
(a se vedea. între al
tele, „Revista de isto
rie literară" nr. 2, 
3—4/1964 și 1/1965, o 
seamă de numere feș- 

■ tive din 
nească", 
rară", 
etc.).

Fără a
de dimensiunea 
rîvnite de 
„Bibliografiei",
Bucur și Victoria Ana 
Tăușan au izbutit 
pună în circulație 
nouă față a operei 
Mihai Eminescu. 
condiții de 
remarcabile.
are astăzi pentru în- 
tîia dată la îndemînă 
nu numai tot ce 
tea fi subsumat 
de Dicționar de 
în manuscrisele 
Eminescu, ci și 
lămuririle necesare în 
legătură cu acest sec
tor al scrisului său. 
Cea mai importantă 
este aceea că Dicțio
narul de rime nu con
stituie o

nr.

„Viata româ-
„Gazeta lite-

Luceafărul'*
nutri ambiții 

celor 
autorii 
Marin

să 
o 

lui 
în 

acuratețe 
Cititorul

pu- 
ideii 
rime 

lui 
toate

parte întim-

croitor sau frizer. Dar, pe moment, 
Mitică lipsea. Cind a revenit în uni
tate, ne-a spus că fusese la casieria 
U.J.C.C., unde a achitat o amendă 
de o sută de lei.

— Dacă, nu-i aduceam responsabi
lului chitanța că am plătit amenda, 
nu mai aveam ce căuta la „Privi
ghetoarea". De amendat, m-a amen
dat pe drept. Cu puțin timp înainte, 
la careul de dimineață, cînd ni se 
împart sarcinile, în funcție de cerin
țele zilei, responsabilul ne-a pus in 
vedere că pe cel care-1 prinde că nu 
prezintă clientului la masă lista de 
bucate îl amendează imediat. „în 
loc să-l lăsăm pe client să-și aleagă

la ce ora vă începeți munca,
tovarășe responsabil?

plătoare a 
relui poet, 
dice strict 
care să ne 
pensa 
tul că 
lucru, 
neori, 
furat
litatea și 
tea Dicționarului, 
forța expresivă a lim
bii noastre pe care o 
relevă prin el Emi- 
nescu, accentuează u- 
nilateral valoarea ar
tistică a acestei opere 
(care avea și un rost 
tehnic, de atelier etc.). 
Afirmația Iui finală 
că „limba românească, 
prin Dicționarul de 
rime al lui Eminescu, 
intră într-o 
spectaculară 
lui", este cu 
drcptățită.

Meritul
este acela de a ne fi 
dat imaginea „inte
grală a manuscriselor 
eminesciene de rime", 
de a le fi publicat pe 
acestea așa cum sînt, 
stabilindu-le cronolo
gia, comentîndu-le 
competent, în perspec
tiva întregii opere 
a poetului și a deve
nirii limbii române, 
respectînd punctuația 
și ordinea 
la autor, 
bliografie

aventură 
a geniu- 
totul in-
editorilor

rămase de 
dînd o bi- 
a rimelor, 

preeminesciene (deși 
n-ar fi stricat să se 
adauge și lucrările te
oretice privind rima 
și versificația emines
ciană) și mai ales fă- 
cînd o admirabilă o- 
peră de identificare 
și notare a rimelor 
din dicționar în scrie
rile înaintașilor și ale 
contemporanilor, pînă 
la Macedonski, ca și 
în întregul scris al lui 
Eminescu. Astfel, prin 
publicarea științifică 
a Dicționarului de rime 
se realizează „o im
perioasă obligație cul
turală contemporană", 
aceea de a tipări în
tregul fond de ma
nuscrise ale lui Emi
nescu. lucrare pentru 
a cărei realizare orice 
eforturi sînt bineve
nite.
George MUNTEANT

Responsabilul unei unități de alimentație publică ne demonstrează 
că întrebarea din titlu are o strînsă legătură cu bunul mers al 

activității în acest important sector social

odată cu mina goală, astfel că nu
mărul de sortimente de mîncare 
este de cel puțin 30—40 pe zi.

— Concret, ce*  mîncăruri oferiți 
astăzi ?

— Un moment, să iau lista de bu
cate. Poftiți. Dacă cineva ar dori o 
mîncare ușoară, consistentă, gustoa
să și. fără să ne lăudăm, servită cum 
trebuie, ar alșge sau i s-ar recoman
da supe și ciorbe de legume, cartofi 
sau tâiței de casă, ghiveci sau săr
măluțe de post, iar dacă preferă 
preparate de pește, găsește la noi de 
toate felurile, de la cel oceanic pînă 
la morun. După cum se poate vedea, 
lista oferă și alte mîncăruri pe bază 
de orez, fasole și carne de pasăre, 
pînă la specialități de grătar, fructe, 
plăcinta casei, dulciuri...

— De vreme ce știați pe de rost 
bucatele pe care le oferiți astăzi, de 
ce a trebuit să ni le citiți din listă ?

— Ar fi însemnat să încalc pro
pria mea dispoziție, și asta mă costa 
o sută de lei.

Această replică a responsabilului 
Iulian Oprea am înțeles-o mai bine, 
după ce am discutat cu ospătarul 
Mitică Bala. Tocmai venise un con
sumator. care ținea morțiș să fie 
servit de Mitică, așa cum mulți din
tre noi țin să se ducă la un anume

ce poftește — ne spunea el — noi 
îi recomandăm mereu și mereu ace
leași fripturi la grătar". Cum m-a 
prins fără listă, cum m-a amendat. 
Așa e la noi : nu se trece nimic cu 
vederea. Cînd o bufetieră a fost 
prinsă dînd lipsă la gramaj, a tre
buit să...........
și unul 
Ultimul 
nuarie, 
trebuie 
generală, 
nici n-o 
cine nu muncește, închide ușa pe din
afară.

— Nici cu mine nu se poartă cu 
mănuși responsabilul — ne spune 
sora mai mare a acestuia, Maria 
Fadei. După cinci ani, cit am fost 
bucătar șef, m-am pomenit deodată 
pe post de ajutor al unui băiat 
țînăr. Pe moment nu prea mi-a ve
nit la îndemină, dar am înțeles că 
pretențiile și cerințele unității erau 
tot mai mari. O soră a mea n-a în
țeles să-1 asculte pe responsabil, și 
acum lucrează în altă parte.

— Fără muncă, fără ordine și dis
ciplină exemplare, colectivul de la 
„Privighetoarea" n-ar obține aseme
nea rezultate care îl situează în 
fruntea unităților cooperației ialomi-

închidă ușa pe dinafară, ca 
care încărca notele de plată, 

caz s-a petrecut în ia- 
cînd o colegă, deși știa că 
să facem cu toții curățenie 

n-a venit la treabă, dar 
să mai vină. Repet, aici

tene — ne spune președintele 
U.J.C.C., tovarășul Ion Petcu. O cifră 
vorbește de la sine : față de planul 
pe 1976 de 7 milioane lei, s-au rea
lizat 10,5 milioane lei, adică o depă
șire de 50 la sută. Și aceasta, în 
condițiile in care peste 60 la sută din 
încasări reprezintă mîncărurile, ju
mătate din producție proprie, iar o 
bună parte din ponderea băuturi
lor o reprezintă răcoritoarele, dat 
fiind faptul că printre dienți se 
află foarte multi șoferi în tran
zit pe șoseaua de mare circula
ție București — Constanța. După o- 
pinia mea, „secretul" acestei unităti- 
etalon a cooperației noastre se nu

mește muncă. O 
muncă făcută cu 
dragoste de me
serie, cu pasiune 
și dăruire, înce- 
pînd de la apro
vizionare pînă la 
curățenia 1 
lului, care, 
nu este o 
strucție prea 
rătoasă, este 
te solicitat, 
lizările de 
sînt cu atit 
merituoase, cu cit 
diversitatea mîn- 
cărurilor și pre
pararea lor riva
lizează cu cel mai 
înalt nivel din 
marile restauran

te, iar serviqiul este ireproșabil (nici 
o reclamatie în condică) și... fără 
remiză !...

Pentru a spori posibilitățile ' de 
aprovizionare, pe un teren din in
cinta unității se cultivă legume și 
zarzavaturi, care sînt îngrijite, prin 
rotație, pe bază de grafic, de lucră
torii localului. După cum am aflat 
de Ia Stela Vasile, Georgeta Gorciu, 
Gheorghe Alexe, Ion Berindei și alți 
lucrători ai unității, aici fiecare știe 
— și face — orice muncă i s-ar în
credința. Ca și responsabilul. Dacă 
se creează un „loc îngust." la bu
cătărie, merge să ajute ospătarul 
mai puțin solicitat la ora respec
tivă. iar dacă e aglomerație în local, 
apar ca din pămînt alți doi-trei care 
preiau sarcinile în chipul cel mai fi
resc cu putință.

Am prezentat cîteva aspecte din 
activitatea terasei „Privighetoarea" 
și a responsabilului ei, pe care o so
cotim valoroasă și care, prin ea în
săși. se constituie într-o replică dată 
lipsei de inițiativă ce mai persistă, 
din păcate, în multe unități de ali
mentație publică.

loca- 
deși 
con- 

i a- 
foar- 
Rea- 
aici 
mai

Petre POPA 
Lucian CIUBOTARU

IBătrînul Ion Luput din Cizer,' 
județul Sălaj, a trecut de 75 de 
ani. Casa în care locuiește o știe 

Itot așa de cind era copil : cu 
vatră și cuptor, cu lavițe și masă 
din lemn masiv, cu pereții din 
bîrne. Așa a știut-o și tatăl său, I moștenind-o de la părinți, iar 
părinții — de la părinții lor. 
Construită cu peste 20Q de ani în 

Iurmă, casa lui badea Ion a re
zistat ca o fortăreață, devenind 
o adevărată piesă de muzeu. 
După unii cercetători, aici și-ar 

Ifi aflat adesea găzduire însuși 
Horia, singur sau împreună cu 
alti conducători ai răscoalelor

I țărănești de la 1784. Zilele aces
tea. badea Ion și-a zis : „Dacă 
vechimea și importanta căsuței

Isint atit de mari, cum se zice, 
apăi o las moștenire muzeului 
județean".

| „Obez“
| de voie

Cind a venit, ca de obicei, la

I lucru, Ion Apucăloaie. docher in 
portul Constanța, era suplu și 
sprinten, ca o zvirlugă. Mare

Ile-a fost insă mirarea celor din 
jur văzîndu-l la ieșirea din 
schimb nefiresc de rotofei, că

I părea mai mult lat decît lung.
— Ce-ai mincat, măi Apucă

loaie, de te-ai îngrășat așa ? — 
l-au întrebat oamenii.

I— Cred că m-am umflat, ca 
oile care mănincă lucernă după 
ploaie. Așa pățesc eu citeodată,

Idar îmi trece, n-aveți grijă.
Totuși, paznicii de la poartă 

s-au gîndit că n-ar strica să aibă 
„grijă" de el: au început să-i 

I mingiie... obezitatea și să-i scoa
tă de sub haină tot felul de pa
chete și pachetele cu mărfuri 

I sustrase. Odată „dezumflat",
Apucăloaie a devenit iar sprin
ten ca o zvirlugă, numai bun sd 
răspundă la întrebări.

‘ După
I două zile
IAtît : numai două zile Mihai 

Ișfan a fost și el în rînd cu toa
tă lumea. După două zile și-a 

Idat iar in petic. Cina este Mihai 
Ișfan ? E un om în puterea 
vîrstei, are 34 de ani, dar n-are 
nici un chef să muncească. Ba, 

Imai mult : nici pe alții nu-i lasă 
în pace. Deunăzi, după ce fusese 
eliberat din detenție, cei care 

Il-au intîlnit și-au zis : „Măcar 
de data asta (că mai fusese în
chis) i-o fi venit mintea la cap".

. Dar nu-i venise. După numai 
două zile de la ieșirea de „aco-

I lo". Ișfan s-a îmbătat zdravăn, 
a provocat un scandal de pomină 

Iîn stafia C.F.R. Arad, după care 
s-a întors, pentru șase luni, tot 
„acolo".

i Ăcum știe
♦

I tot satul...
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Și cu ce zici că te ocupi, 
nepoate ?

— Mă ocup cu meseria. Lu
crez la oraș — răspundea Ion 
Velcu din satul Scăpău (Me
hedinți). Am o meserie frumoa
să și bănoasă.

întrebarea nu era lipsită de 
temei. Din cind in cind. Velcu 
apărea prin satul natal, zăbovea 
citeva zile, după care iar dispă- ■ 
rea. Deunăzi, aflînd că tracto
ristul Ion Drăghici. de la S.M.A. I 
Prunișor, primise retribuția, Vel
cu s-a ținut de el ca o umbră. 
La ceas de seară, in loc mai fe
rit. Velcu a furat banii din bu
zunarul omului și s-a făcut ■ 
nevăzut. Dar nu atit irtc.it să de- I 
vină invizibil și pentru miliție. • 
Acum știe tot satul care era a- , 
devărata lui „ocupație".

Bunico, 
cînd vine 
mămica ?

Doi copii — unul în vîrstă de 
doi ani și altul de 4 ani — din 
Bacău, strada Tazlăului nr. 3, își , 
așteaptă mama. De vreo trei 
săptămini. . mama lor. Ioana ! 
Vintu, in vîrstă de 23 de ani, a 
plecat in oraș după cumpărături 1 
și nu s-a mai intors acasă. Mi- | 
cuții au rămas numai in grija 
bunicii, o femeie bătrînă. sufe- ■ 
rindă. „Bunico, cind vine mămi
ca 7“ — întreabă ei mereu, la • 
care bunica le răspunde invaria
bil : „O să vină, acuș o să vină". | 
Dacă totuși mai are de gind să j 
intirzie pe undeva, cititorii care 
o cunosc sau știu unde se află I 
sînt rugați să-i îndrepte pașii 
spre casă. Cu cit mai repede, cu • 
atit mai bine.

Rubricâ realizată 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

irtc.it
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele firmei americane 

„Atalanta Corporation"
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri diminea
ța, pe George Gellert, președintele 
firmei „Atalanta Corporation" din 
S.U.A., vicepreședinte al Consiliului 
economic româno-american, care face 
o vizită în tara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

Semnarea unui plan de colaborare in domeniul sănătății 
publice si științelor medicale între România si R. D. Germană r » » • •

Ședința Grupei de lucru românu-cehuslovace pentru colaborare 
economică și toknico-științifică în domeniul metalurgiei

Vineri dimineața s-a semnat la 
București planul de colaborare în 
domeniul sănătății publice și științe
lor medicale pe anii 1977—1980, între 
ministerele de resort din Republica 
Socialistă România și R. D. Germană.

Documentul prevede intensificarea, 
în continuare, a colaborării între 
cele două ministere, a schimburilor 
de experiență și de specialiști, dez
voltarea conlucrării între institutele

Plecarea directorului general al UNESCO
’/inert dimineața a părăsit Capitala 

directorul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow, care a făcut 
o vizită oficială in tara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Petre Constan
tin, adjunct al ministrului educației 
și învătămîntului, Jean Livescu, pre

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
probleme privind colaborarea între 
întreprinderile specializate românești 
și firma americană „Atalanta" în 
domeniul produselor agroalimentare. 
Schimbul de vederi a reliefat rezul
tatele pozitive ale conlucrării de pînă 
acum și posibilitățile sporite ce exis
tă în domeniul dezvoltării colaborării 
și cooperării în producție între cele 

științifice de cercetări medicale din 
cele două țări.

Planul a fost' semnat, din partea 
română, de Mihai Aldea, adjunct al 
ministrului sănătății, iar din partea 
R.D. Germane de Konstantin Spies, 
adjunct al ministrului sănătății.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei R.D. Germane la București.

• (Agerpres)

ședintele Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Thomas Keller, 
directorul Centrului european pentru 
învățămîntul superior al UNESCO, și 
A.S. Dajanl, directorul Centrului de 
informare al Organizației Națiunilor 
Unite la București.

(Agerpres) 

două țări, precum și pe terte piețe. 
A fost evidențiat, totodată, interesul 
comun pentru extinderea și diversi
ficarea în continuare a schimburilor 
comerciale pe baze reciproc avanta
joase, în contextul general al bunelor 
relații existente între România și 
S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

La București a avut loc. în pe
rioada 1—4 februarie, ședința Grupei 
de lucru româno-cehoslovace pentru 
colaborare economică și tehnico- 
științifică în domeniul metalurgiei. 
Vineri, Ștefan Constantinescu. adjunct 
al ministrului industriei metalurgice, 
și Adolf Hynek, adjunct al minis
trului metalurgiei și construcțiilor de

Expoziția „Cîntarea României în imagini"
La sediul Asociației artiștilor fo

tografi din Capitală s-a deschis, vi
neri după-amiază, expoziția „Cîn
tarea României în imagini". Sînt 
prezentate aici peste 120 de fotografii 
artistice alb-negru și color. Autorii 
lor sînt profesori, cercetători, stu- 
denti. muncitori din colectivele In
stitutului de geologie și geofizică. 
Chemați prin însăși profesiunea lor 
să cunoască bine tainele naturii, 
adîncurile pămîntului, pe oamenii 
minelor, autorii au surprins în o- 
biectivul aparatului de fotografiat

Cronica zilei
Vineri dimineața, tovarășul Mihai 

Dalea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.Ș., a primit delegația 
Asociației de prietenie sovieto- 
română (A.P.S.R.), condusă de to
varășul A.F. Rumeanțev, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., redactor-șef al revistei 
„Ekonomiceskaia Gazeta", care, la in
vitația Consiliului General A.R.L.U.S., 
participă la festivitățile organizate în 
tara noastră cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a semnării primului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

mașini grele din R.S. Cehoslovacă, au 
semnat un protocol, care prevede 
lărgirea acțiunilor de cooperare și 
specializare in producție, de dezvol
tare a schimburilor de mărfuri, pre
cum și adîncirea colaborării in cerce
tare dintre întreprinderile specializate 
din cele două țări.

(Agerpres)

ceea ce i-a impresionat mai mult, 
ceea ce a avut o rezonantă mai pro
fundă în inima și gindul lor. Rezul
tatele au fost imaginile fotografice 
care redau frumusețea atit de diver
să a priveliștilor naturale, a unei na
turi văzute uneori de foarte aproape, 
fotoreportaje și compoziții cu aspec
te din viața și munca acelora ce 
scormonesc adîncurile pămîntului, 
spre a descoperi și pune în valoare 
minereul atît de util economiei noas
tre. pentru a face să sporească, ast
fel, zestrea minerală a tării.

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 29 de ani de la semnarea primului

Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală

dintre Romania și Uniunea Sovietică

ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA
La Casa prieteniei româno-sovie- 

tice din Capitală a avut loc, vineri 
după-amiază, o adunare festivă, or
ganizată de Consiliul General al 
A.R.L.U.S. și Comitetul municipal 
București al P.C.R., cu prilejul îm
plinirii a 29 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Apărării Naționale. Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te. reprezentanți ai Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., ai Con
siliului General al A.R.L.U.S. și ai 
unor organizații de masă și obștești, 
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, studenti.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, condusă de A. F. Rumeanțev, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie- a P.C.U.S., redactor-șef la re
vista „Ekonomiceskaia Gazeta", care 
se află în țara noastră, precum 
și membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General al A.R.L.U.S.

Despre semnificația momentului a- 
niversat a vorbit Nicolae Enea, prim- 
adjunct al ministrului industriei u- 
șoare, membru al Biroului Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., care, evo- 
cînd legăturile de prietenie cu boga
te tradiții dintre poporul român și 
popoarele sovietice, a relevat impor
tanta tratatului semnat la 4 februa
rie 1948 pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a relațiilor de conlu
crare frățească româno-sovietice, re
lații ce s-au intensificat și amplifi
cat în cele mai diverse domenii, pe 
baza rezultatelor remarcabile obținu

te de ambele țări, sub conducerea 
partidelor lor comuniste. O nouă ex
presie a năzuinței comune a țărilor 
și popoarelor noastre de a conferi va
lențe superioare colaborării reciproc- 
avantajoase a constituit-o semnarea, 
la 7 iulie 1970, a noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și U.R.S.S.

Vorbitorul a subliniat rolul deci
siv al întîlniirilor și convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Bnejnev, al înțelegerilor 
și documentelor semnate cu aceste 
prilejuri pentru evoluția ascendentă 
a raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre. El s-a referit apoi 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, la preocupă
rile poporului român pentru îndepli
nirea sarcinilor izvorâte din hotărîri- 
le Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a obiectivelor actualului plan cinci
nal în opera de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism. Evidențiind succesele repur
tate de Uniunea Sovietică, vorbi
torul a arătat că poporul român, ani
mat de profunde sentimente inter
naționaliste, se bucură din toată ini
ma și dă o înaltă apreciere remarca
bilelor realizări ale popoarelor so
vietice în înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, a evidențiat importanta 
tratatului semnat cu 29 de ani în 
urmă pentru consolidarea continuă 
a relațiilor de prietenie dintre țările 
noastre, subliniind însemnătatea 
deosebită a întîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și L. I. Brejnev, pentru continua 
dezvoltare a conlucrării frățești din
tre P.C.U.S. și P.C.R., dintre U.R.S.S. 
și România. P.C.U.S. și statul sovie

tic — a spus ambasadorul — urmea
ză ferm și neabătut această linie în 
practica relațiilor multilaterale so- 
vieto-române.

Ambasadorul sovietic s-a referit 
apoi la realizările obținute de tara 
sa în opera de construire a socialis
mului și comunismului. Popoarele 
sovietice — a spus el — au pășit în 
anul 1977, anul celei de-a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, cu un uriaș avînt 
politic, cu noi forțe creatoare. în- 
timpinind cu profund interes șl 
însuflețire hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
cu privire la această aniversare, ho- 
tărîre în care este subliniată impor
tanța istorico-mondială a acestei re
voluții, ca eveniment esențial al se- » 
colului al XX-lea, care a schimbat 
radical mersul dezvoltării omenirii, 
oamenii muncii își iau angajamente 
sporite, muncesc cu avînt pentru în
deplinirea sarcinilor puse de cel 
de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S.

în încheiere, ambasadorul Uniunii 
Sovietice a urat poporului român noi 
succese în opera de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului ai XI-lea al P.C.R.

★
La Casa prieteniei româno-sovieti

ce din Capitală a fost deschisă o ex
poziție de fotografii înfățișînd aspec
te ale relațiilor româno-sovietice.

★
Adunări consacrate aniversării a 

29 de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre România șl 
Uniunea Sovietică au avut loc și la 
Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Constan
ta și Timișoara. în numeroase loca
lități din tară au fost organizate seri 
literare și prezentări de filme.

(Agerpres)
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handbal : £« Ploiești, 
meciuri în campionatul masculin

ATLETISM :

Concursul de la Budapesta
Campionatul diviziei A la handbal 

masculin continuă cu trei etape pro
gramate începînd de astăzi și pînă 
luni, 7 februarie, în sala „Victoria" 
din Ploiești.

Astăzi, cu începere de la ora 14, 
se vor disputa următoarele partide : 
Relonul Săvinești — Universitatea 
București ; Dinamo București — 
C.S.M. Borzești ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Știința Bacău ; Politeh
nica Timișoara — Dinamo Brașov ; 
C.S.U. Galați — Minaur Baia Mare. 
Meciul Steaua — Gloria Arad a fost 
amînat și se va juca marți, 8 fe
bruarie. Duminică, în cea mai inte
resantă partidă a zilei. Steaua va în-*  
tilni pe Dinamo Brașov. înaintea 
acestui meci, intercalată în progra
mul etapei de campionat de la ora

• în optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
Dayton (Ohio), campionul sovietic 
Aleksandr Metreveli l-a învins cu 
6—4, 6—3, pe americanul Trey 

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• întrecerile Dinamoviadei de schi 

alpin desfășurate în stațiunea mon
tană Slavskoe (în apropiere de Lvov 
— U.R.S.S.) au prilejuit citeva vic
torii ale reprezentanților români. 
Astfel, Dan Cristea a cîștigat probele 
de slalom special și coborire, situîn- 
du-se pe locul secund la slalom 
uriaș. Printre fruntașele probei fe
minine de slalom special s-a situat 
și schioara româncă Daniela Ungrop.

• Echipajul R.D. Germane pilotat 
de Meinhard Nehmer a doborit in 
două curse consecutive recordul 
pirtiei de la Saint Moritz, în cadrul 
probelor de antrenament pentru 
campionatele mondiale de bob 4 per
soane, ce vor avea loc sîmbătă și 
duminică. Bobul condus de Nehmer 
a realizat l’09”53/100 și respectiv 
l’09”32/100, vechiul record al elveția
nului Schaerer fiind de l’09”81/100.

• Jucătoarea româncă Florența 
Mihai s-a calificat în semifinalele

■rneului internațional feminin de 
.nis care se desfășoară în aceste zile 

la Port Chester (S.U.A.). în „sferturi". 
Florența Mihai a obținut o victorie 
clară, cu 6—1, 6—2, în partida dispu
tată cu americana Caroline Stoll. 
Alte rezultate : Betsy Nagelsen 
(S.U.A.) — Chris Penn (S.U.A.) 6—0, 
6—3 : Kate Latham (S.U.A.) — Lind
say Beaven (Anglia) 7—5, 6—2.

• în sferturile de finală ale probei 
de dublu din cadrul turneului inter
național feminin de tenis de la 
Seatle (Washington), cuplul Virginia 
Ruzici (România) — Mima Jauso- 
vec (Iugoslavia) a învins cu 7—5, 6—1 
perechea * Linky Boshoff — liana 
Kloss.

• Primele două partide din cadrul 
sferturilor de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Richmond 
(Virginia) s-au încheiat cu surprize, 
favoriții fiind eliminați. Jucătorul 
român Ilie Năstase a pierdut cu 4—6, 
3—6 în fața australianului Tony 
Roche, iar spaniolul Manuel Orantes 
a cedat cu 6—7, 2—6 partida susți
nută cu olandezul Tom Okker. 

18, se va juca o partidă între echi
pele de junioare ale României și 
Cehoslovaciei.

în clasamentul campionatului, 
după 14 etape, conduce neînvinsă 
echipa Steaua, cu 28 puncte, urmată 
de formațiile Dinamo București — 
25 puncte, Minaur Baia Mare — 17 
puncte și Dinamo Brașov — 16 
puncte.

★
în Sala sporturilor Floreasca din 

Capitală s-a jucat aseară ■ meciul 
amical de handbal dintre selecționa
tele de junioare ale României și 
Cehoslovaciei. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 24—20 (11—9) în favoa
rea sportivelor românce.

Waltke, iar Jeff Borowiak (S.U.A.) a 
dispus cu 1—6, 7—6, 7—5 de Roger 
Taylor (Anglia).

Alte rezultate : Buster Mottram 
(Anglia) — John Feaver (Anglia) 
6—2, 6—4; Sherwood Stewart (S.U.A.) 
— Tim Gullikison (S.U.A.) 7—5, 7—5; 
Frank Gebert (R.F. Germania) — 
Teimuraz Kakulia (U.R.S.S.) 7—6,
6—4.

• Motociclistul Mario Lado a 
efectuat o tentativă de escaladare a 
virfulul Aconcagua (6 959 m) din 
munții Cordilieri, reușind să atingă, 
pe o motocicletă de 350 cmc. altitu
dinea de 6 800 m. O puternică fur
tună de zăpadă l-a împiedicat pe te
merarul sportiv să parcurgă cei 159 
m care-1 mai despărțeau de vîrf, dar 
și așa performanta sa reprezintă un 
record in materie.

• Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă. Marele premiu 
automobilistic al Japoniei, programat 
la 17 aprilie, va fi amînat din cauza 
dificultăților financiare prin , care 
trece federația niponă de specia
litate.

Valoarea terapeutică ă nămolului 
din lacul Balta Albă, județul Bu
zău, a fost stabilită în urmă cu 
cîțiva ani după o amănunțită cer
cetare in laboratoarele medicale de 
specialitate. încă din anul 1972, în 
colaborare cu Ministerul Turismu
lui, organele locale au pus la punct 
un program de valorificare a nă
molului aflat aici prin înființarea 
unei stațiuni balneare și prin pu
nerea bazelor exploatării indus
triale a rezervelor.

— Constituirea unei stații de ex
tracție a nămolului din lacul Balta 
Albă — spunea Vasile Teleanu, di
rectorul Oficiului județean de tu
rism — care a intrat în funcțiune în 
anul 1976, a favorizat prelucrarea sa 
industrială pentru obținerea unor 
produse cosmetice și medicamente, 
precum și pentru livrarea unor 
mari cantități de nămol îmbuteliat

S-au încheiat întrecerile concursu
lui internațional de atletism desfă
șurat pe teren acoperit la Budapesta.

în ziua a doua de concurs, sprin
tera româncă Veronica Buia a cîști- 
gat proba de 60 m plat, în care a 
realizat timpul de 7”29/100. Pe locul 
secund s-a clasat atleta maghiară 
Erdelyne — 7”34/100. Ia proba mas
culină de 400 m plat, cîștigată de

BASCHET:
------------------- - <
în Capitală, primele jocuri din returul campionatelor
Astăzi se desfășoară primele me

ciuri din cadrul returului campiona
telor diviziei A la baschet.

Simbătă, în sala Floreasca din Ca
pitală, cu începere de la ora 16, se 
vor disputa următoarele meciuri:

Curs de perfecționare 
a cadrelor sportive sindicale

în aceste zile, la Academia „Ște
fan Gheorghiu" se desfășoară, in or
ganizarea Comisiei sport și turism a 
Consiliului Central al U.G.S.R. și a 
Școlii centrale a sindicatelor din 
cadrul Academiei, un curs de per
fecționare a cunoștințelor la care 
participă 107 președinți și secretari 
de asociații și cluburi sportive din 
întreprinderi și instituții din toate 
județele țări și din București. Sînt 
predate cunoștințe teoretice și prac
tice din domeniul organizării și 
conținutului educației fizice, turis
mului, sportului de masă și de per
formantă ; stilului și metodelor de 

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 4 FEBRUARIE 1977

Extragerea I : 16 35 57 26 18 68 73 13 11
Extragerea a Il-a : 36 70 43 39 64 65 27 89 58

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 086 834 lei, din care 198 015 lei report.

Invitație în stațiunea Balta Albă
în ambalaje din materiale plastice 
în vederea folosirii lui la trata
mente medicale. Totodată, pe baza 
extractului de nămol de la Balta 
Albă se obțin creme, spumant de 
baie, șampon, loțiuni tonice cu
noscute sub denumirea de „Pell 
Amar", realizate. de întreprin
derea „Miraj" București, sub supra
vegherea doctorului Ionescu-Căli- 
nești, autorul brevetelor produselor 
amintite. Nu de mult, extractul de 
nămol a fost prelucrat și în labora
toarele întreprinderii de antibiotice 
din Iași, realizîndu-se cașete anti- 
reumatismale.

După cum am fost informați, pa
ralel cu dezvoltarea exploatării in
dustriale a nămolului sapropelic 
din lacul Balta Albă. Oficiul jude
țean de turism a extins capacita
tea de tratament în stațiunea bal
neară. Punerea în funcțiune în vara 

Viljulis (U.R.S.S.) — 48”60/100, spor
tivul român Horia Toboc a ocupat 
locul doi, cu timpul de 48”68/100. în 
proba masculină de săritură în lun
gime, victoria a revenit lui Salma 
(Ungaria), cu 7,81 m, urmat de 
coechipierul său Nemet — 7,72 m. 
Dumitru Iordache (România) și Ze- 
nek (Cehoslovacia) — ambii cu 
7,59 m.

Olimpia — Crișul Oradea (fem.) ; 
Rapid — I.E.F.S. (fem.) și I.C.E.D. — 
Steaua (mase.).

Duminică, tot în sala Floreasca, cu 
începere de la ora 8,00, sînt progra
mate, în aceeași ordine, partidele-re- 
vanșă.

muncă ; organizării muncii de educa
ție moral-politică și patriotică a 
sportivilor și cadrelor tehnice ; folo
sirii și întreținerii bazelor sportive ; 
formării și perfecționării cadrelor 
sportive obștești ș.a.

Un accent deosebit se pune pe 
dezbaterea măsurilor ce trebuie 
luate de sindicate, asociații și clu
buri sportive sindicale pentru tra
ducerea în viață a prevederilor 
Programului de . dezvoltare a activi
tății de educați^ fizică și sport pe 
perioada 1977—1980, aprobat de 
conducerea partidului nostru.

anului trecut a unui nou pavilion 
pentru cazare asigură în stațiune 
200 locuri pentru fiecare din cele 
12 serii de tratament. în stațiunea 
Balta Albă se pot efectua trata
mente pentru afecțiuni reumatice, 
maladii abarticulare, inflamatorii, 
posttraumatice și periferice ale 
aparatului locomotor, ca și afecțiuni 
respiratorii, dermatologice și gine
cologice. Tratamentele se asigură 
prin împachetări cu nămol, băi 
la cadă cu spumant „Pell A- 
mar“, băi galvanice, raze ultra
scurte și infraroșii, inhalații.

Bilete de tratament pentru sta
țiunea Balta Albă se pot procura la 
fiecare oficiu județean de turism, 
în perioada 1 martie — 1 mai. pe 
lingă reduceri la transportul pe 
C.F.R. și I.T.A., cei sosiți la trata
ment beneficiază și de reducerea 
cu 40 la sută a costului cazării și 
mesei. (Mihai Bâzu).

Intîlnire prietenească la Ambasada U. R. S. S.
Cu prilejul împlinirii a 29 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România și Uniunea So
vietică, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, V.I. Drozdenko, a organi
zat, vineri, la ambasadă, o întîlnire 
prietenească.

Au luat parte tovarășii Mihai Da
lea, membru supleant al Comitetului 
Politic Exfecutiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General al 
A.R.L.U.S.. Gheorghe Necula. șef de 
sectie la C.C. al P.C.R., Tamara Bo

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ"

nr. 3/1977
în deschidere, revista publică ar

ticolele „întrecerea socialistă — ex
presie â conștiinței înaintate a ma
selor", „Preocuparea organizațiilor 
de partid pentru sporirea eficienței 
în producție" și „Controlul obștesc 
— parte integrantă a democrației 
noastre socialiste". La rubrica 
„1907—1977 : țărănimea și progresul 
social" sînt inserate articolele „Sem
nificații social-politice ale democra
ției cooperatiste", „1907 — mișcarea 
socialistă și problema agrară" și

GALAȚI: Se extinde rețeaua comercială

. între preocupările constante ale 
edililor județului Galați se numără 
extinderea și diversificarea rețelei 
de unități comerciale. Numai în 
decursul anului trecut s-au. înfiin
țat peste 40 unități în noile car
tiere de locuințe, la parterul unor 
blocuri. Notăm, de asenîenea, ame
najarea și modernizarea în aceeași 
perioadă a zece magazine, înființa
rea altor 12 în foste vaduri comer
ciale, trecerea în rețeaua comer
cială a unor birouri, magazii etc.

vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să 

se răcească. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros, îndeosebi în sudul și sud- 
estul Transilvaniei, în Muntenia, Do- 
brogea. sudul și centrul Moldovei unde, 
local, a nins. în rest, nu s-au semna
lat ninsori. Vîntul a prezentat intensi
ficări de 40—50 km la oră în Bărăgan, 
Dobrogea și sudul Moldovei. Tempera

brin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Aneta Spornic, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Suzana Gâdea și Vasile Bum- 
băcea, miniștri, Vasile Șanidru și 
Alexandru Szabo, adjuncti de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oanoea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-maior Gheor
ghe Gomoiu, adjunct ai ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
reprezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale, activiști de partid și

„Luptele țărănimii evocate în arta 
plastică". Rubrica „Festivalul națio
nal «Cîntarea României»" Cuprinde 
articolul „Tradiție și spirit contem
poran". La rubrica „Consultații" este 
publicat articolul „Cultura și civili
zația socialistă". Articolul „Indepen
dența națională în conștiința româ
nească a secolului al XIX-lea“ ( este 
inserat la rubrica „Centenarul inde
pendenței de stat a României". In 
continuare, revista cuprinde rubricile 
„Dezbateri", „Știință-învătâmînt", 
„Cărți și semnificații".

din perimetrul piețelor. în majori
tatea cartierelor din Galați și Te
cuci au fost înființate micropiețe, 
cu o suprafață totală de circa 6 000 
mp, precum și un mare număr de 
puncte de vînzare. între cele mai 
noi magazine gălățene amintim 
unitatea de desfacere a legumelor 
și fructelor, din piața „30 Decem
brie", magazin ce realizează vîn- 
zarea produselor amintite prin 
autoservire. Complet modernizată 
și extinsă este unitatea alimentară

tura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre minus 5 grade la Avrămeni și Apa 
Neagră și plus 5 grade la POlovragi 
și Curtea de Argeș. Pe alocuri s-a pro
dus ceață în Banat, Oltenia, Crișana și 
Transilvania, tn București : Cerul a 
fost mai mult acoperit. Dimineața s-a 
produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
și 8 februarie. în țară : Vreme rece la 
începutul intervalului, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros în jumătatea nord-vestică a țării, 
unde local vor cădea precipitații, atît 
sub formă de ninsoare, cit și sub formă 

de stat, ai A.R.L.U.S., academicieni, 
alți oameni de știință, ziariști.

A luat parte delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă de 
Aleksei Feodorovici Rumeanțev, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.U.S., redactor-șef la re
vista „Ekonomiceskaia Gazeta", care 
se află în vizită în tara noastră la 
invitația Consiliului General al 
A.R.L.U.S.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Da la Direcția generală 
a drumurilor

Direcția generală a drumurilor din 
Ministerul Transporturilor si Tele
comunicațiilor informează că din 
cauza ninsorii circulația pentru toate 
categoriile de autovehicule a fost 
îngreunată temporar pe unele sec
toare ale drumurilor naționale, și a- 
nu.me : Bacău — Vaslui, km. 45—54; 
Birlad — Murge-ni, km 12—17 ; Huși 
— Albita, km 37—41 ; Birlad — Te
cuci, km 30—43 ; Topologu — Tulcea, 
km 58—64 ; Isaccea — Tulcea, km 
148—155 ; Hîrșova — localitatea Ni
colae Bălcescu, km 118—137.

Pentru restabilirea cit ,mai grabni
că a traficului sînt mobilizate toate 
unitățile teritoriale de profil ale mi
nisterului. precum și zeci de utilaje 
de mare randament. (Agerpres) 

nr. 34 de pe bulevardul G. Coșbuc, 
ce asigură aprovizionarea cu măr
furi specifice a locuitorilor dintr-o 
importantă zonă a cartierului Ți- 
glina II. Amintim, de asemenea, 
noile magazine de la parterul 
blocurilor recent date în folosință 
pe strada Brăilei (cartierul Maze
pa), pe strada Nicolae Bălcescu ș.a. 
(Dan Plăeșu).

în imagine : unul din noile com
plexe comerciale din Galați. (Foto : 
Ion Lazăr).

de lapoviță și ploaie. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului va fi cu
prinsă ziua între minus 4 șl plus 6 
grade, Iar noaptea Intre minus 12 șl 
minus 14 grade, în primele nopți in 
nordul țării, și între minus 8 și plus 2 
grade în restul intervalului în toate 
regiunile țării. Dimineața și seara, lo
cal, se va produce ceață, iar în vestul 
țării, la începutul intervalului, condi
țiile meteorologice sînt favorabile pro
ducerii poleiului. în București : Cerul 
va fi temporar noros. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura în 
creștere treptată. Dimineața și seara 
ceață.

• „CRUCIADĂ ÎM
POTRIVA FUMATULUI*'.  
Societatea americană împotriva 
cancerului a anunțat că va ini
ția o adevărată „cruciadă împo
triva tutunulții" în opt mari 
orașe ale țării. O asemenea ac
țiune — organizată de o comisie 
națională alcătuită din 25 de 
membri, dintre care trei laureați 
ai Premiului Nobel — este me
nită, în concepția inițiatorilor 
ei, să sensibilizeze publicul față 
de pericolele reale ale fumatu
lui. Măsurile preconizate includ 
suspendarea subvențiilor acor
date cultivatorilor de tutun, un 
control strict al publicității fă
cute de fabricanții de țigarete, 
o mai bună informare a publi
cului privind riscurile fumatu
lui. Statisticile relevă că în 
Statele Unite există 50 milioane 
fumători; anual mor de cancer

pulmonar aproximativ 100 000 
persoane.

• MIJLOACE NATU
RALE DE COMBATERE A 
POLUĂRII. Apele golfului 
Tokio, denumit de japonezi „Ma
rea Moartă", au devenit in ulti
mul timp ceva mai curate. A- 
cest eveniment s-a datorat unor 
condiții naturale, și nicidecum 
marilor concerne industriale 
care, în continuare. poluează 
apele de coastă. Mijlocul de pu
rificare l-a constituit curentul 
cald Kuroshivo, care atinge par
tea de sud-vest și centrală a 
insulei Honshuo. In vara anului 
trecut, Kuroshivo a deviat de 
la cursul său normal, deversînd 
în golful Tokio o masă impor
tantă de apă curată. Profesorul 
japonez D. Konno a propus fo

losirea permanentă a apelor cu
rentului pentru curățirea golfu
lui de reziduuri industriale. 
Proiectul său prevede captarea 
apei curate prin două conducte 
avînd un diametru de 10 metri 
fiecare, instalate în apropierea 
țărmului, unde va fi construită 
o puternică stație de pompare. 
Prin aceste conducte, în golf ur
mează a fi deversate 400 mi
lioane litri de apă intr-un inter
val de 24 de ore.

© IPOTEZE CLIMATE
RICE. în contradicție cu o se
rie de ipoteze emise recent, me
teorologul canadian Morley 
Thomas apreciază că Terra nu 
este amenințată de o nouă epocă 
glaciară, dar că anii ’80 vor fi re
lativ reci. El anticipează, de ase
menea, fluctuații meteorologice 
mai frecvente in perioada imediat

următoare, comparativ cu situa
ția actuală. în ceea ce privește 
Canada, temperaturile au scăzut 
cu o jumătate de grad în ulti
mele trei decenii. Thomas con
sideră că este prea devreme să 
se poată aprecia dacă este vor
ba de o evoluție susceptibilă să 
continue în viitor.

© DEPLASĂRI TEC
TONICE. Explorările geolo
gice realizate în ultimii ani in 
Polonia, precum și măsurătorile 
geodezice de mare precizie au 
permis oamenilor de știință po
lonezi să aprecieze că unele re
giuni ale țării își sporesc sau, 
dimpotrivă, își reduc altitudinea

față de nivelul mării intr-un 
ritm de 0,5—1,5 milimetri pe an. 
S-a constatat astfel ' coborirea 
regiunilor baltice, ca și a unor 
regiuni interioare, simultan cu 
creșterea altitudinii unor re
giuni centrale și estice ale țării. 
Cercetătorii manifestă un inte
res deosebit față de zona car- 
pato-sudetă. In regiunea 
Przemysl s-au observat ușoare 
mișcări tectonice locale sub in
fluența presiunii pe care o exer
cită Carpatii pe direcția nord.

© PROCENTAJUL 
POPULAȚIEI INACTIVE. 
In cursul utimilor 25 de ani. 
populația inactivă în lume a

crescut mai rapid decît cea ac
tivă. Și aceasta în pofida spo
ririi importante a numărului fe
meilor salariate: populația mas
culină activă a crescut cu 42 
la sută, iar cea feminină cu 67 
la sută. în 1950 existau 128 de 
inactivi la 100 de activi, în timp 
ce în 1975 numărul inactivilor a 
crescut la 142. In America de 
Nord, Europa (cu excepția țări
lor socialiste) și Asia orientală 
numărul persoanelor inactive la 
100 de indivizi care lucrează este 
intre 115—125. In Africa și Asia 
meridională este 165, iar in 
America Latină — 220.

© CONTRABANDA 
DE STUPEFIANTE IA 
AMPLOARE. Geneva a 
fost dat publicității raportul a- 
nual al Organizației internațio

nale pentru controlul stupefian
telor a Națiunilor Unite, în care 
se arată că o tendință deosebit 
de îngrijorătoare o constituie 
creșterea constantă a cantităților 
de heroină și alte stupefiante 
care circulă pe piața neagră din 
Europa occidentală. în anul 1976, 
precizează raportul, a crescut, 
de asemenea, contrabanda cu 
cocaină. Iau proporții abuzul de 
halucinogene și consumul de 
hașiș. Oficiul adresează un apel 
guvernelor de a continua și in
tensifica eforturile de comba
tere a acestei tendințe, pentru 
ca situația să nu se înrăută
țească în continuare.

© DEZINFECTANTE 
INCORPORATE ÎN ȚE
SĂTURI. Trei cercetători ame
ricani au descoperit o metodă

de a impregna în țesăturile de 
bumbac substanțe deodorizante 
și dezinfectante. Aceste substanțe 
rămîn active chiar și după 50 
de spălări. Țesăturile astfel tra
tate vor găsi o largă aplicare 
în spitale.

© PRIMELE ANIMALE 
DOMESTICE. Primul animal 
domesticit a fost cu siguranță 
clinele, scrie „Sciente et vie". 
Potrivit indiciilor descoperite In 
cavernele de la Palegawra, din 
Asia Mică, capturarea și apoi 
domesticirea strămoșului cîinelui 
a avut loc în urmă cu 12 000 
de ani î.e.n. între anii 
7500—6750 î.e.n. au fost prinși 
și domesticiți strămoșii bovi
nelor, cabalinelor, ovinelor, 
porcinelor de astăzi — relevă 
vestigiile descoperite la Aii 
Kash în Iran.
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ÎNCHEIEREA sesiunii comisiei mixte 
RQMÂNO-IUGOSLAVE DE COLABORARE ECONOMICĂ 
Importante înțelegeri pe linia adîncirii cooperării reciproc 

avantajoase
BELGRAD 4 (Agerpres). — To

varășul Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului român, s-a întîlnit cu tova
rășul Dobroslav Ciulafici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu un cald 
mesaj de prietenie, urări de sănătate 
pentru tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele U.C.I., și pentru tovarășa 
Iovanka Broz, de prosperitate po
poarelor Iugoslaviei.

Mulțumind cordial pentru mesa
jul primit, Dobroslav Ciulafici a 
rugat să fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea tovarășului 
Iosip Broz Tito și a tovarășei lo- 
vanka Broz, cele mai călduroase sa
lutări și urări de sănătate și feri
cire, de prosperitate pentru poporul 
român.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru cursul ascendent 
al dezvoltării raporturilor de colabo
rare și cooperare româno-iugoslave, 
în spiritul înțelegerilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

La întrevedere au fost prezenți 
Milorad Birovliev, membru al Con
siliului Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, și Virgil Cazacu, ambasado
rul României la Belgrad.

★

în perioada 31 ianuarie — 4 fe
bruarie au avut loc la Belgrad lu
crările celei de-a X-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică.

Cele două părți au apreciat că re
lațiile economice româno-iugoslave 
se dezvoltă continuu, pe o linie me
reu ascendentă, în spiritul indicații
lor și orientărilor conducătorilor de 
partid și de stat ai României și Iu-

ITALIA

Măsuri 
de combatere 

a inflației
ROMA. — La Roma s-a desfășurat 

joi o reuniune la care au participat 
reprezentanți ai guvernului italian, 
experți în economie, precum și șefii 
grupurilor parlamentare ale partide
lor care sprijină direct sau indirect 
actualul cabinet.

în intervenția sa, Giorgio Napoli
tano, deputat comunist, a declarat că 
recentul acord încheiat între . federa
ția celor trei centrale sindicale și 
Confindustria (patronatul) reprezintă 
o contribuție pozitivă la lupta 
contra inflației, precum și la creș
terea productivității industriei ita
liene — relatează agenția A.N.S.A. 
în prezent, a continuat Napolitano, 
guvernului, formațiunilor politice și 
parlamentului le revine sarcina de a 
lua și alte decizii și de a continua 
acțiunea de combatere a inflației.

Referindu-se la rezultatele reuniu
nii, agenția A.N.S.A. relevă că deși 
nu s-a publicat un comunicat după 
dezbateri, s-a ajuns, totuși, la o 
apropiere a pozițiilor diferitelor for
mațiuni politice. Acordul, mențio
nează agenția, a fost realizat mai 
ales in ce privește posibilitatea asu
mării de către stat a unor sarcini 
sociale ale întreprinderilor.

Institutul Națiunilor Unite pentru 
Cercetare și Formarea Cadrelor 
(U.N.I.T.A.R.) a publicat recent la 
New York o lucrare, în două volu
me, intitulată „A NEW INTERNA
TIONAL ECONOMIC ORDER : SE
LECTED DOCUMENTS 1945—1975“. 
Lucrarea cuprinde o culegere de do
cumente (rezoluții, rapoarte, studii) 
elaborate în cadrul diverselor organi
zații internaționale — atît din. siste
mul O.N.U., cît și din afara lui — in
clusiv Declarația și Programul de 
acțiune în vederea instituirii unei 
noi ordini economice mondiale, adop
tate de Adunarea Generală. în mai 
1974.

Referindu-se la lucrarea amintită, 
directorul general al U.N.I.T.A.R., 
Nicol Davidson, releva că ea apare 
într-un moment cind „situația econo
mică în lume a devenit de-a dreptul 
critică, depășirea ei reclamând. mai 
mult ca oricind, restructurarea actua
lului sistem de relații intre state". La 
rîndul lor, redactorii culegerii — doi 
specialiști ai institutului, Alfred Moss 
și Harry Winton — atrag atenția, în 
capitolul introductiv, asupra faptului 
că. după trei decenii de la încheierea 
celui de-al doilea război mondial, 
„persistă și se accentuează antago
nismul între o lume bogată, dar 
confruntată cu grave probleme eco
nomice și sociale (recesiune, inflație, 
șomaj), și o lume săracă, ce are ne
voie de un ajutor substanțial, ade
sea numai pentru a asigura 
lației sale minimul necesar 
tentei".

După opinia specialiștilor 
țările în curs de dezvoltare 
să facă față, în prezent, la două pro
bleme fundamentale. Pe de o

popu- 
subzis-
O.N.U., 
trebuie

parte, problemele conjuncturale, a 
căror soluționare necesită un trans
fer imediat de resurse financiare din 
zonele dezvoltate spre cele subdez
voltate ; pe de altă parte, probleme
le pe termen lung, care reclamă re
forme de structură în domeniul eco
nomic și social pe planul fiecărei 
țări în curs de dezvoltare, și mai 
ales schimbări radicale în relațiile 
dintre țările bogate și cele sărace.

Cele aproape cinci secole de do
minație colonială — se arată în 
documentele respective ale O.N.U. 
— au dus la concentrarea puterii 
economice în cadrul unui mic grup de 
state. Peste trei sferturi din venitul 
mondial și o mare parte din tehnolo

goslaviei, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

în cadrul lucrărilor actualei se
siuni a comisiei au fost parafate 
proiectele documentelor pentru pu
nerea in aplicare a acordului între 
România și Iugoslavia privind extin
derea colaborării în scopul utilizării 
potențialului hidroenergetic al Du
nării, semnat la Belgrad la 10 sep
tembrie 1976.

în baza rezultatelor obținute și a 
analizei efectuate, la sesiune s-au 
convenit măsurile necesare pentru 
finalizarea, de către organele și orga
nizațiile economice de resort din 
cele două țări, de noi acțiuni de coo
perare și specializare in producție, 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
chimiei și petrochimiei, metalurgiei 
și în alte domenii de interes reci
proc.

A fost examinată activitatea de 
colaborare economică în terțe țări, 
fiind convenite domeniile și formele 
principale de colaborare, precum și 
programul concret de lucru pentru 
etapa următoare.

O atenție deosebită a fost acordată 
examinării schimburilor reciproce de 
mărfuri, care au înregistrat un ritm 
continuu de creștere. în scopul asi
gurării unui volum sporit al schim
burilor de mărfuri, atît pe anul 1977 
cit și în perioada pînă î-n anul 1980, 
s-au convenit măsuri care să condu
că la perfectarea de noi contracte 
comerciale, îndeosebi pe termen 
lung, în domeniul construcțiilor de 
mașini, industriei chimice și petro
chimice.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Gheorghe Oprea și Milorad 
Birovliev.

agențiile
*

Secretarul general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane. Erich 
Honecker, l-a primit, joi, pe minis
trul afacerilor externe al R. P. Po
lone, Emil Wojtaszek, aflat într-o 
vizită oficială în R.D.G. Au fost dis
cutate probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări, precum și unele chestiuni in
ternaționale.

La Hanoi, Xuan Thuy’ vice- 
președinte și secretar general al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. S. Vietnam, membru 
al Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, a primit delega
ția unui comitet american de priete
nie cu Vietnamul. Oaspeții ameri
cani au declarat că forțele progre
siste din țară vor continua să ac
ționeze în vederea normalizării rela
țiilor dintre S.U.A. și R. S. Vietnam.

Alegeri generale pentru 
consiliile și tribunalele populare vor 
avea loc la 3 aprilie, în Republica 
Populară Socialistă Albania. Consi
liul general al Frontului Democratic 
a dat publicității un apel în care 
cheamă întregul popor să-și mobili
zeze forțele pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate de cel de-al 
VH-lea Congres al Partidului Muncii 
din Albania.

Negociatorul britanic în 
problema rhodesiană, Ivor 
Richard, își va prelua postul de amba
sador al Marii Britanii la O.N.U. El 
și-a exprimat regretul în legătură cu 
eșecul negocierilor privind viitorul 
constituțional al Rhodesiei. Pe de 
altă parte, guvernul britanic nu a 
exclus posibilitatea ca Ivor Richard 
să fie rechemat pentru a-și reîncepe 
activitatea de negociator, dacă situa
ția va evolua într-un sens pozitiv.

gia modernă se află în mîinile unui 
sfert din populația globului.. O 
altă idee fundamentală pusă în e- 
vidență de documente este aceea că 
o mare parte a omenirii — circa două 
treimi din populația globului — con
tinuă să suporte sechelele dominației 
coloniale : foamete, boli, analfabe
tism. Problemele subdezvoltării, ale 
decalajelor economice dintre state nu 
își pot găsi o soluționare adecvată în 

Edificarea noii ordini economice mondiale - 
cerință obiectivă a dezvoltării contemporane

Pe marginea unei culegeri de documente și studii editate de O.N.U.
• Date care pun în evidență adîncirea continuă a decalajelor : peste trei sferturi din venitul 
mondial și o mare parte din tehnologia modernă se află în mîinile unui sfert din populația 
globului • „Foarfecă prețurilor" în plină acțiune • Depășirea situației economice critice reclamă 
restructurarea actualului sistem de relații între state • Poziția României — în conformitate cu 

cerințele dezvoltării contemporane

cadrul vechilor rînduieli economice — 
părere ce își găsește pe larg reflecta
rea și în documentele amintite. Așa 
cum a dovedit-o practica relații
lor internaționale, și cum re
iese cu prisosință din datele cu
prinse în culegere, în cadrul actua
lei ordini economice internaționale, 
țările capitaliste industriale își 
procură materiile prime la prețuri 
ieftine din țările în curs de dezvol
tare și vînd acestora produse finite 
Ia prețuri de monopol. Costul scăzut 
al materiilor prime a încurajat ță
rile capitaliste să risipească impor
tante resurse naturale. în schimb, ță
rile sărace sînt. în ultimă instanță, 
împiedicate să aibă acces la resur
sele necesare dezvoltării lor.

Nimic nu ilustrează mai elocvent 
necesitatea restructurării actualei or
dini economice decît criza care se

MOSCOVA Intilnire prietenească cu prilejul
aniversării primului Tratat româno-sovietic

MOSCOVA 4 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Ambasadorul Re
publicii Socialiste România in Uniu
nea Sovietică, Gheorghe Badrus, a 
organizat vineri, la ambasadă, o în- 
tilnire prietenească cu prilejul îm
plinirii a 29 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală dintre 
România și U.R.S.S.

Au participat V. I. Konotop, mem-

„P. C. DIN SPANIA PROPUNE CREAREA 
UNUI GUVERN DE SALVARE NAȚIONALĂ" a

Un interviu al tovarășului Santiago Carrillo
MADRID — într-un interviu acor

dat trimișilor speciali la Madrid al 
unui număr de patru cotidiane italie
ne, secretarul general al Partidului 
Comunist din. Spania, Santiago 
Carrillo, referindu-se la situația din 
țară, marcată recent de o serie de 
acte de violență și atentate, a rele
vat necesitatea menținerii vigilenței 
față de aceste provocări ale grupă
rilor teroriste. P.C. din Spania 
sprijină guvernul, a arătat Carrillo, 
dar acest sprijin este condiționat de 
adoptarea de către guvern a măsu
rilor necesare pentru a pedepsi ex
trema dreaptă. Noi considerăm, a 
apreciat el, că cea mai bună soluție 
ar constitui-o crearea unui guvern 
de salvare națională.

Secretarul general al P.C.S. a 
subliniat apoi că unitatea opoziției 
în negocierile cu guvernul și faptul 
că președintele acestuia s-a declarat 
dispus să meargă pe linia schimbă
rilor, avîrid ca scop restituirea către 
popor a suveranității sale — deși co
muniștii apreciază că ritmul acestor 
schimbări este prea lent — au 
determinat extrema dreaptă să 
urzească un complot. încercînd să
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de presă transmit:
în comunicatul comunpu- 

blicat la încheierea vizitei în U.R.S.S. 
a lui Saddam Hussein, secretar ge
neral'adjurict al conducerii regionala 
a Partidului Socialist Arab Baas, 
vicepreședinte al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak, se 
arată că părțile au discutat probleme 
ale situației internaționale actuale și, 
în special, a celei din Orientul Mij
lociu. Ele și-au exprimat convinge
rea că o pace echitabilă și trainică 
în Orientul Mijlociu poate fi reali
zată numai în condițiile eliberării 
tuturor teritoriilor arabe ocupate și 
satisfacerii depline a drepturilor na
ționale legitime și inalienabile ale 
poporului arab palestinean. U.R.S.S. 
și Irakul relevă necesitatea de a se 
depune eforturi intense în vederea 
dezarmării. Ele sprijină lupta state
lor nealiniate împotriva amestecului 
imperialist în treburile interne și 
împărtășesc năzuința ‘țărilor în curs 
de dezvoltare spre stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale.

Reuniunea economică la 
nivel înalt a princiPalelor state 
occidentale industrializate va avea 
loc la 3 mai, la Londra, a anunțat 
la Paris purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, Armin Grii- 
newald, în urma convorbirilor dintre 
președintele Valery Giscard d’Estaing 
și cancelarul Helmut Schmidt.

Recolta mondială de ce
reale a anu'ui 1976 a f°st c'e 
miliarde tone, se arată într-un do
cument al Ministerului Agriculturii 
al S.U.A. Previziunile experților a- 
mericani pentru acest an sînt, de a- 
semenea, favorabile, apreciindu-se 
că recolta mondială se va situa din 
nou la un nivel record.

manifestă pe plan mondial în ultimii 
ani. Creșterea de cîteva ori a pre
țului la alimente, îngrășăminte și 
produse manufacturate, datorită in
flației din țările capitaliste, a lovit 
cel mai dur — se demonstrează fără 
putință de tăgadă în culegerea de 
documente — țările în curs de dez
voltare. în această iarnă, riscul unei 
slabe aprovizionări cu produse ali
mentare amenință viata a milioane 

de oameni din lumea a treia. Și a- 
ceasta în pofida faptului că recoltele 
bune și chiar foarte bune de anul 
trecut au ameliorat simțitor situația 
alimentară mondială. Cu alte cuvin
te, cereale există, dar ele sînt con
sumate de cei bine hrăniți. Ce poa
te fi mai grăitor în ce privește deca
lajele pe plan alimentar decît datele 
— relevate în documente — potrivit 
cărora în țările industrializate revin 
cite 1 000 kg cereale pe locuitor. în 
timp-ce în țările în curs de dezvol
tare — sub 200 kg pe locuitor ? Re
zultă că ar fi suficient un modest 
transfer din supraconsumul celor 
bine hrăniți pentru a evita perspec
tiva subalimentarii pe . întinse re
giuni ale globului.

Edificarea unui nou sistem de re
lații economice între state menit să 
asigure rezolvarea problemei deca
lajelor. cu toate componentele ei. 

bru al C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
N. N. Rodionov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, primi âd- 
juncți și adjuncți de miniștri, mem
bri ai conducerii centrale a A.P.S.R., 
generali, oameni de cultură, ziariști.

A luat parte delegația A.R.L.U.S. 
care vizitează Uniunea Sovietică la 
invitația A.P.S.R.

îi opună pe comuniști forțelor de po
liție și ale armatei și pe acestea îm
potriva comuniștilor, extremiștii de 
dreapta doresc să creeze haos și te
roare — a relevat el.

în ce privește posibilitățile gu
vernului Suarez de a adopta măsuri 
pentru frînarea strategiei tensiunii, 
Carrillo a precizat că sînt necesare 
reforme profunde în sectoarele ma
gistraturii și politiei, pentru ca pla
nurile extremei drepte să fie anihi
late. Pentru ca Spania să trăiască 
într-un climat de securitate — a 
menționat el — sînt necesare măsuri 
politice, eliberarea tuturor deținuți- 
lor, legalizarea tuturor partidelor

★
Reprezentanți ai formațiunilor opo

ziției democratice din Spania au ho- 
tărît, în cadrul unei reuniuni desfă
șurate la sediul partidului comunist, 
crearea a trei comisii pentru a ne
gocia cu guvernul probleme privind 
democratizarea societății spaniole — 
informează agenția France Presse. 
Din prima comisie, care se va ocupa 
de problemele autonomiei unor re
giuni ale țării, face parte și Santiago 
Carrillo.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Huan 
Hua, a avut o convorbire cu delega
ția guvernamentală a R.D.P. a Yeme
nului, condusă de ministrul de ex
terne al acestei țări, Mohammad Sa
leh Mutie.

Jamaica a obținut con
trolul asuPra acțiunilor deținute de 
întreprinderea transnațională „Kai
ser Aluminium Chemical Corpora
tion". Intr-o conferință de presă, 
primul ministru Michael Manley a 
declarat că se impunea cu stringență 
asigurarea de către stat a unui con
trol asupra resurselor naturale pro
prii și asupra ramurilor-cheie ale e- 
conomiei naționale, astfel încit aces
tea să se poată dezvolta în conformi
tate cu interesele poporului jamaican.

Fostul ministru israelian 
de externe, Abba Eban’și_a re_ 
tras candidatura de la funcția de șef 
al guvermilui, anunțînd că-1 va spri- 
jini, în acest an, pe Shimon Peres,

Bilanțul misiunii „Saliut-4“

După cum s-a anunțat, stația orbitală sovietică „Saliut-4“, plasată In 
spațiul extraterestru la 26 decembrie 1974, și-a încetat existența la 3 
februarie.

După cum relatează agenția T.A.S.S., cu ajutorul aparatelor și sistemelor 
de la bordul stației au fost realizate experiențe tehnice legate de dezvol
tarea în continuare a aparatelor cosmice. La bordul stației a fost realizat 
un amplu program de cercetări medico-biologice. în ansamblu, stația a 
servit pentru un număr de aproximativ 300 de experiențe tehnico-știin- 
țifice.

Partea principală a programului de lucru s-a realizat în perioada cît la 
bordul ei au lucrat cele două echipaje de cosmonauți sovietici, primul o 
lună, iar al doilea, timp de două luni. în ambele cazuri, cosmonauții au 
efectuat cercetări solare, au studiat Pămîntul din Cosmos.

Rezultatele științifice și practice obținute prin folosirea stației orbitale 
„Saliut-4“ au o mare însemnătate.

Manifestări dedicate 
centenarului 

independenței de stat 
a României

La Muzeul pedagogic din Ciudad 
de Mexico a fost deschisă expoziția 
de. fotografii „România la primul 
centenar al independenței". Expoziția 
— patronată de Comitetul mexican 
pentru sărbătorirea centenarului In
dependenței României și ambasada 
țării noastre — prezintă publicului 
imagini din istoria poporului român 
și din realizările României contem
porane. Au fost prezenți Maria Emi
lia Tellez, adjunct al ministrului me
xican de externe, deputatul Victor 
Manzanilla Schaffer, președintele 
Comisiei pentru relații externe a Ca
merei Deputaților, senatorul Luis 
Cabrera Munoz Ledo, ambasadorul 
român, Dumitru Mihail.

★
La Stockholm a avut loc o seară 

culturală organizată de Asociația 
suedezo-română. Au fost evocate 
momente importante din lupta po
porului român pentru înfăptuirea 
statului național, cucerirea inde
pendenței de stat și desăvirșirea u- 
nității sale naționale. Au fost prezen
tate, de asemenea, un documentar și 
filmul artistic „Dincolo de pod".

Criza siderurgiei 
vest-europene

Siderurgia vest-europeană a in
trat în cel de-al treilea an de criză, 
se arată într-un comunicat publicat 
la sfârșitul reuniunii Consiliului de 
administrație al Europei Occidentale 
— organism al Pieței comune însărci
nat cu problemele siderurgice. în 
comunicat se exprimă pesimismul în 
legătură cu eficiența măsurilor între
prinse de Comisia C.E.E. pentru ie
șirea din această criză, arătîndu-se 
că eforturile întreprinse pînă acum 
nu au dus la nici un rezultat.
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ministrul apărării. Hotărîrea a fost 
anunțată în cursul unei reuniuni a 
liderilor Partidului Muncii.

Partidul Avangarda Popu
lară din Costa Rica (comunist) 
va participa la viitoarele alegeri ge
nerale ce vor avea loc în această 
tară, în 1978, ca urmare a aprobării 
înscrierii sale legale de către Tribu
nalul suprem electoral.

Comitetul eliberării al 
0.0. (Organizația Unității Afri
cane), reunit la Lusaka pentru a exa
mina situația din Africa australă, a 
adoptat o rezoluție în care arată că 
O.U.A. își va canaliza asistența și 
sprijinul pentru luptătorii mișcării 
de eliberare națională din Rhodesia 
prin intermediul Frontului Patriotic. 
Totodată, documentul subliniază ne
cesitatea unirii forțelor în cadrul 
Frontului Patriotic.

„Africa de Sud, disecție 
pe Viu”. Sub acest cunoscu
tul chirurg Christian Barnard a pu
blicat de curînd o carte în care își 
exprimă ideile cu privire la realită
țile politice sud-africane. Autorul 
preconizează ca modalitate de solu
ționare a actualelor probleme insta
larea unui regim din care să facă 
parte reprezentanți ai populației 
albe, africane și metise.

boli", prin „crearea unei ordini 
mondiale stabile, juste și pașnice".

Stringerița cu care se impune cău
tarea unor soluții unanim acceptabile 
este relevată și de recentele declara
ții ale președintelui Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție și Dez
voltare (B.I.R.D.), Robert McNamara, 
care, în vederea scoaterii din impas 
a dialogului dintre țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare, a pro
pus crearea unei comisii internațio
nale neguvernamentale, menită să 
formuleze recomandări pentru apro
pierea punctelor de vedere ale ne
gociatorilor.

După cum este bine știut, România 
socialistă este un factor activ al luptei 
pentru crearea unei noi ordini eco
nomice mondiale, care să ducă la dis
pariția definitivă a politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste 
de dominație și asuprire, de inegali
tate și nedreptate, la eliminarea pră- 
pastiei dintre țările bogate și cele să
race, la înflorirea tuturor națiunilor, 
într-un climat de destindere, secu
ritate și colaborare internațională. în 
acest domeniu, partidul și statul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au meritul de a fi adus 
o contribuție substanțială, larg recu
noscută și pe plan internațional, la 
elucidarea conceptului noii ordini, la 
cristalizarea cerințelor și direcțiilor 
de acțiune pentru traducerea în viață 
a acestui obiectiv istoric. Punctul de 
vedere și propunerile țării noastre 
in aceste probleme și-au găsit mate
rializarea în documentul prezentat la 
O.N.U. intitulat „Poziția României 
cu privire la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale", ale 
cărui idei și sugestii se regăsesc în
tr-un șir de materiale integrate in 
ampla culegere, apărută sub îngriji
rea U.N.I.T.A.R. — ceea ce denotă 
caracterul lor realist și constructiv, 
faptul că ele vin în întîmpinarea 
unor cerințe obiective ale dezvoltării 
contemporane.

Militind ferm pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
care să asigure progresul și bună
starea întregii omeniri. România ac
ționează în deplină conformitate cu 
cerințele majore ale contemporanei
tății, cu aspirațiile tuturor popoare
lor lumii.

Gh. CERCELESCU

CONGRESUL FRONTULUI DE ELIBERARE 
DIN MOZAMBIC

• FRELIMO va fi transformat într-un partid marxist-leninist
• Scopul final : construirea unei societăți bazate pe principiile

socialiste
MAPUTO 4 (Agerpres). — Samora 

Moises Machel, președintele Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și președintele Repu
blicii Populare Mozambic, a prezen
tat, joi, la cel de-al III-lea congres 
al FRELIMO, care se desfășoară 
la Maputo, raportul Comitetului 
Central al Frontului. După cum s-a 
anunțat, Partidul Comunist Român 
este reprezentat la acest congres de 
tovarășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Raportorul a dat o înaltă aprecie
re solidarității și sprijinului pe care 
numeroase state africane. Organiza
ția Unității Africane, țările socialiste 
și alte forțe democratice le-au acor
dat poporului mozambican în lupta 
sa armată împotriva colonialismului.

Samora Machel a propus transfor
marea Frontului de Eliberare din Mo
zambic într-un partid marxist- 
leninist — propunere întîmpinată cu 
puternice ovații de participanții la 
congres. Totodată,' el a declarat că 
în Mozambic va fi edificată o socie
tate bazată pe principiile socialis
mului științific. „Odată cu construi
rea democrației populare _ în țara 
noastră, pășim într-o etapă comple
xă". a subliniat raportorul, relevînd 
că noua societate va avea drept o- 
biectiv binele omului.

„începem astăzi o bătălie nouă, 
care reclamă de la noi abnegație și 
sacrificii. Am cîștigat bătălia pentru 
independența națională. Acum am 
început bătălia pentru reconstrucția

încheierea Congresului Frontului Național 
Unit din Vietnam

HANOI — Vineri s-au încheiat în 
Orașul Ho Și Min lucrările Congre
sului Frontului Național Unit din 
Vietnam. în ultima sa ședință, con
gresul a consfințit unirea Frontului 
Patriei din Vietnam, Frontului Na
țional de Eliberare a Vietnamului de 
Sud, Alianței forțelor, naționale, de
mocratice și pașnice din Vietnam, în
tr-un organism unic al națiunii, care 
se va numi Frontul Patriei din Viet
nam. '

Congresul a adoptat statutul și pro
gramul politic ale noului front, a ales 
Comitetul Central al Frontului Pa

Rolul crescînd al O.N.U. în promovarea 
progresului și păcii în lume 

Ședința specială a Comisiei dezvoltării sociale
GENEVA — Comisia dezvoltării 

sociale a consacrat o ședință spe
cială pentru comemorarea a treizeci 
de ani de'existență și aniversarea ce
lei de-a XXV-a sesiuni a acestui 
important organism al O.N.U.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat un mesaj des
tinat sărbătoririi celor două eveni
mente. în mesaj se relevă eforturile 
Națiunilor Unite pentru aplicarea 
strategiei internaționale a dezvoltării 
și statornicirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în continuare, Heilvi Sîpila. secretar 
general adjunct al O.N.U., a reliefat 
rolul sporit ce revine în condițiile ac
tuale instituțiilor ce compun siste
mul O.N.U. în promovarea dezvoltă
rii multilaterale a națiunilor. în cris
talizarea conceptului de nouă ordine 
mondială. Vorbitorul a arătat că se 
impune o reevaluare a activităților 
întreprinse de către întregul sistem 
al Națiunilor Unite în lumina înfăp
tuirii aspirațiilor vitale, de astăzi și

Precizări în legătură cu evenimentele din Etiopia
ADDIS ABEBA. — După cum re

latează agențiile internaționale de 
presă, Consiliul-Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei a dat publici
tății o declarație prin care a anunțat 
că un grup de șapte membri ai con
siliului, în frunte cu generalul de 
brigadă Teferi Bante, președintele 
consiliului, lt. col. Asrat Desta, cpt. 
Alemayehu Haile și cpt. Moges 
Wolde Michael au fost executați. 
Declarația precizează că cei șapte au 
încercat să organizeze o lovitură de 
stat și că execuțiile au avut loc după 
un schirpb de focuri .la cartierul ge
neral al Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu.

în declarație se subliniază că 
Mengistu Haile Mariam, prim-vice- 
președinte al consiliului, Atnafu 
Abate, al doilea vicepreședinte al 
consiliului, toți membrii consiliului 
sînt „ferm hotărîți să continue efor
turile pentru consolidarea regimului 
progresist din Etiopia".

FRANȚA

FEMEILE - PRIMELE VICTIME 
ALE RECESIUNII

în ultimul timp, si
tuația femeilor munci
toare din Franța for
mează obiectul - unor 
largi dezbateri pe 
plan intern. Acest lu
cru nu este întîmplă- 
tor. Statisticile arată 
că 53 la sută din fe
meile franceze apte 
de muncă sînt salaria
te, ceea ce reprezintă 
de trei ori mai mult 
decît la începutul se
colului nostru. în 
schimb, potrivit acelo
rași statistici, în or
ganele reprezentative 
— de la parlament 
pînă la consiliile co
munale — numărul 
femeilor aproape că 
nu s-a schimbat in 
comparație cu primul 
an postbelic — 1946. 
Doar 2 la sută din de
putății Adunării Na
ționale și mai puțin 
de 1,5 la sută din cei 
ai consiliilor comunale 
sînt femei. 

Circa 60 la sută din 
femeile care lucrează 
în industrie nu au nici 
o calificare, iar peste 
40 la sută din cele care 
au o calificare nu pot 
găsi un loc de muncă 
corespunzător cu pre
gătirea lor. Acest lu
cru se referă și la fe
meile cu studii superi
oare. După cum se a- 
rată într-un recent 
Studiu al C.G.T. (Con
federația Generală a 
Muncii). în Franța a- 
nual ies de pe băncile 
institutelor de învăță- 
mînt . superior circa 
8 500 de ingineri, din 
care. în medie, 380 sînt 
femei ; or, cel puțin 
două treimi din ele nu 
pot găsi de lucru în 
specialitatea lor.

Pe de altă parte, fe
meile sint primele con
cediate. Deși alcătuiesc 
doar 37 la sută din to
talul forței de muncă, 
circa 60 Ia sută din to

națională". La acest al treilea con-4 
greș al nostru, a declarat președin
tele Samora Machel, congresul vic
toriei, vom decide asupra căilor de
plinei eliberări a omului.

Samora Machel a anunțat că, în 
termen de un an, în Mozambic vor 
avea loc alegeri generale pentru de
semnarea organului suprem în stat. 
Adunarea Poporului. într-o fază ul
terioară. vor fi alese adunări pro" 
vinciale. districtuale și sătești. Adu
narea Poporului va fi organul legis
lativ suprem al țării și va determina 
politica economică națională in inte
resul oamenilor muncii.

Abordînd probleme de polițică 
externă, raportorul a reafirmat par
ticiparea Mozambicului la grupul ță
rilor nealiniate. „Liniile fundamenta
le ale politicii externe a Mozambi
cului — a spus el — sînt unitatea 
popoarelor și statelor africane, alian
ța firească cu țările socialiste, spri
jinul și solidaritatea cu lupta de eli
berare a popoarelor, cu lupta împo
triva colonialismului, neocolonialis- 
mului, cu lupta pentru pace și 
dezarmare generală".

în încheierea raportului. Samora 
Machel a subliniat convingerea că 
un popor hotărît își atinge întotdea
una telurile. „Poporul nostru esta 
un popor curajos, care se pronunță 
pentru pace și progres. Unit de la 
Rovuma pînă la Maputo și condus 
de FRELIMO, poporul nostru va 
cîștiga bătălia pe care o începem 
astăzi".

triei din Vietnam, desemnlnd pe Ton 
Duc Thang în funcția de președinta 
de onoare al acestuia. Prezidiul Co
mitetului Central cuprinde 45 de 
membri, președinte al Prezidiului 
fiind ales Hoang Quoc Viet ; de a» 
semenea, a fost ales Secretariatul 
— constituit din. șapte membri — și 
avînd ca secretar general pe Nguyen 
Van Tien. Congresul a adresat tu
turor vietnamezilor din țară și din 
străinătate apelul de a-și întări uni
tatea și de a se consacra construirii 
unui Vietnam socialist, puternic și 
prosper.

de mîine, ale popoarelor de pretu
tindeni, angajate într-o luptă comu
nă pentru un viitor mai bun.

Reprezentantul egiptean a scos în 
evidență intereșul major pe care 
„grupul celor 77“ l-au manifestat șî 
îl manifestă față de problematica 
dezvoltării sociale și față de coope
rarea internațională multilaterală, 
pentru identificarea celor mai adec
vate soluții vizînd asigurarea progre
sului social, bunăstarea omului

Luînd cuvîntul în încheiere, pre
ședintele comisiei, reprezentantul 
român, a relevat necesitatea obiectivă 
a întăririi colaborării internaționale, 
în scopul promovării dezvoltării, în 
general, și a celei a statelor mai pu
țin avansate, în mod special. El s-a 
referit la responsabilitățile ce revin 
O.N.U. în statornicirea unei noi. or
dini mondiale, la necesitatea crește
rii rolului O.N.U. în viața internațio
nală, în înfăptuirea înaltei misiuni 
de edificare a unei lumi mai bune și 
mai drepte.

La Addis Abeba a avut loc, vineri, 
un miting de masă organizat în spri
jinul Consiliului Militar Administra
tiv Provizoriu al Etiopiei. La miting 
a luat cuvîntul Mengistu Haite Ma
riam, unul dintre conducătorii con
siliului, care a condamnat uneltirile 
reacțiunii interne și externe, subli
niind că revoluția etiopiană va fi 
dusă pînă la capăt. El a spus că li
chidarea complotului din cadrul 
Consiliului Militar Administrativ ț 
Provizoriu constituie un nou pas pe 
calea adîncirii procesului revoluțio
nar. Cuceririle revoluției etiopiene 
pot fi menținute și consolidate doar 
prin crearea în țară a unui partid al 
clasei muncitoare și pe baza unității 
tuturor forțelor progresiste.

La miting și la demonstrațiile or
ganizate vineri în sprijinul Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu 
au participat cîteva sute de mii de 
persoane.

talitatea celor aflați în 
căutarea unui loc de 
muncă sînt femei.

Dar și femeile care 
găsesc pînă la urmă un 
post, primesc un sala
riu mai mic decît co
legii lor de sex mas
culin. O muncitoare 
calificată din industrie 
primește, în medie, 
doar 80 la sută din sa
lariul unui bărbat care 
execută aceeași mun
că: o lucrătoare neca- 
lificată — 70 la sută; 
în comerț, unde for
mează majoritatea sa- 
lariaților. femeile pri
mesc doar 58 la sută 
din retribuția bărba
ților.

Prost retribuite, pri
mele concediate — re
marca nu de mult o 
revistă franceză — fe
meile continuă să ră- 
mînă „primele victime 
ale recesiunii".

G. DASCALU
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nu este însă deloc — așa cum o ara
tă faptele — un proces care se des
fășoară lin, fără confruntări. Deși pe 
plan mondial există deja un consens 
asupra necesității instituirii unei noi 
ordini economice internaționale, în 
calea negocierilor menite să ducă la 
realizarea acestui deziderat major al 
lumii contemporane sînt ridicate nu
meroase obstacole. O arătă așa-nu- 
mitul „dialog Nord-Sud“ de la Paris, 

care se află în impas datorită opozi
ției țărilor dezvoltate participante de 
a acționa pentru măsuri practice pe 
linia cerințelor noii* ordini, deși — 
așa cum recunosc oamenii realiști 
din aceste țări — ele sînt nu mai puțin 
interesate decît țările nedezvoltate 
într-o colaborare rodnică. Chiar și 
în declarațiile unor reprezentanți ai 
statelor avansate din punct de vedere 
industrial își fac loc recunoașteri 
asupra însemnătății pe care o repre
zintă angajarea unui dialog mondial 
pentru rezolvarea echitabilă a pro
blemelor economice ale lumii. Așa, 
de pildă, președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing. vorbea despre ne
cesitatea „unor măsuri noi, concrete 
in favoarea țărilor in curs de dez
voltare", iar președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, sublinia „dreptul 
fundamental al fiecărei ființe umane 
de a fi eliberată de sărăcie, foamete,


