
tuni, 7 februarie a.c., președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Mali

pe Boubacar Diallo, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Mali 
în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite, în pag. a V-a).
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Duminicâ a luat sfîrșit Un bilanț însuflețitor,
VIZITA DE PRIETENIE un mobilizator îndemn

A TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER la muncă și mai spornică
— o nouă și importantă contribuție Iu dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român 

si Partidul Socialist Unit din Germania, la adîncirea colaborării••

multilaterale dintre România și R. D. Germană

încheierea
convorbirilor

oficiale
Duminică. 6 februarie, s-au În

cheiat la Timișoara convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar generai al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C R., Vasile Patilineț. membru su
pleant ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., și 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Democrată 
Germană. Constantin Niță.

Au participat, de asemenea, per
soanele care l-au insoțit pe secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania in vizita sa in țara noastră, și 
Hans Voss, ambasadorul Republicii, 
Democrate Germane la București.

Au fost abordate, cu acest prilej,’ 
probleme actuale ale vieții interna- ■ 
ționale. ale mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

Kelevind necesitatea 
cursului spre destindere pe 
tul european și in întreaga 
doi conducători de partid și de stat 
au evidențiat însemnătatea deosebită 
a luptei și acțiunilor consecvente ale 
țărilor socialiste, ale celorlalte forțe 
antiimperialiste. democratice și pro
gresiste consacrate realizării păcii și 
securității. A fost evidențiată, în a- 
eest context, însemnătatea istorică a

adincirii 
continen- 
lume, cei

Cu sentimente de legitimă mîndrie 
patriotică, oamenii muncii din întrea
ga tară au luat cunoștință de rezul
tatele înregistrate, în primul an al 
cincinalului actual, in îndeplinirea 
planului de dezvoltare economico-so- 
cială a României. In spiritul înalte
lor aprecieri făcute de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., in 
ședința comună din 4 februarie a.c., 
Comunicatul cu privire la îndeplini
rea planului național unic subliniază 
că. in anul 1976, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, poporul 
nostru a obținut succese remarcabile 
in dezvoltarea țării, muncind cu ab
negație și energie pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea, a 
Programului partidului.

Firește, nu ne propunem în acest 
comentariu pe marginea comunica
tului să intrăm în prea multe detalii, 
convinși fiind că cititorii s-au aplecat 
cu interes asupra acestui bogat 
bilanț al muncii noastre desfășu
rate de-a lungul unui an. Dorim, 
în schimb, să subliniem citeva din 
semnificațiile politice majore ale ci
frelor din‘comunicat, ale muncii des
fășurate cu dăruire și pasiune de în
tregul popor pentru progresul și 
prosperitatea patriei socialiste.

RSOliSm Tabloul realizărilor 
pe anul 1976 reliefează, cu pregnan
ță, caracterul profund științific al 
politicii partidului nostru îndreptată 
spre dezvoltarea impetuoasă a forțe
lor de producție, întărirea și moder
nizarea in ritm susținut a bazei teh- 
nico-materiale a economiei naționale 
pe baza aplicării celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane — aceasta reprezentând fac
torul decisiv, motor al progresului 
multilateral al întregii noastre socie
tăți. De asemenea, rezultatele obți
nute in 1976 demonstrează cu putere 
realismul sarcinilor stabilite in pla-

Actului final de la Helsinki, impera
tivul aplicării integrale de către toa
te statele a tuturor prevederilor sale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au reafirmat hotărî- 
rea celor două partide de a-și aduce 
contribuția și în viitor la întărirea u- 
nității și solidarității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

la dezvoltarea colaborării tuturor 
forțelor democratice in lupta pentru 
pace, securitate, pentru dezarmare și 
în primul rind dezarmarea nucleară, 
pentru cooperare și progres social. 

Convorbirile s-au desfășurat în at
mosfera caldă, prietenească, de sti
mă și înțelegere reciprocă ce a ca
racterizat, pe întregul ei parcurs,

Convorbiri rodnice,

nul anual, hotărirea și abnegația cu 
care, sub conducerea partidului, cla
sa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregul 
popor muncește pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective de dezvoltare e- 
conomică și socială a țării. In același 
timp, iși găsesc expresie în succesele 
obținute in primul an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice inalta 
conștiință și patriotismul fierbinte al 
oamenilor muncii, capacitatea lor 
creatoare și voința nestrămutată cu 
care acționează pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei. Se poate a- 
precia, astfel, că, prin amploarea re
zultatelor obținute, prin transformă
rile innoitoare înregistrate în toate 
domeniile vieții economice și so
ciale. 1976 se detașează ca un an 
deosebit de rodnic in înflorirea 
României socialiste.

PrOyfCS Desprindem, de ase
menea, din lectura comunicatului, 
ideea fundamentală de progres în 
toate domeniile activității economico- 
sociale — confirmare elocventă a 
justeții întregii politici economice a 
partidului nostru. Corespunzător ce
rințelor și exigențelor fundamentale 
ale noii etape istorice pe care o par
curgem — făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe pămin- 
tul României — dezvoltarea eco
nomiei naționale, in anul care a 
trecut se caracterizează, așa cum 
subliniază comunicatul, prin crește
rea în ritmuri inalte a producției 
materiale și a venitului național, ac
celerarea procesului de modernizare 
a structurii producției, utilizarea mai 
deplină a resurselor materiale și de 
muncă, ridicarea eficienței activității 
economice, lărgirea schimburilor eco
nomice și tehnico-științifice cu alte 
state. Este de subliniat că producția 
industrială a crescut cu 11,5 la sută

față de anul precedent — ritm supe
rior prevederilor planului și nivelu
lui stabilit de Congresul al XI-lea al 
partidului — iar in agricultură s-a 
obținut cea mai mare recoltă de ce
reale din istoria țării. Este de re
marcat, in mod deosebit, că dezvol
tarea economico-socială a României 
in anul 1976 s-a înfăptuit în condi
țiile menținerii stabilității prețurilor 
și ale unei circulații bănești sănătoa
se, asigurîndu-se întărirea in conti
nuare a monedei naționale.

Mai sintetic, primul an al cinci
nalului actual poate fi definit ca un 
an al înaltului dinamism al econo
miei, an al modernizării producției și 
al creșterii eficienței economice. Cu 
atit mai revelatoare sînt succesele 
obținute de poporul român sub con
ducerea partidului, dacă avem în ve
dere că, in etapa actuală, o serie de 
state ale lumii capitaliste se confrun
tă cu fenomene de stagnare său de 
recesiune în economie. Realizările 
remarcabile din anul 1976 — care 
marchează un progres susținut în în
treaga economie — atestă. încă o 
dată, caracterul științific al politicii 
partidului nostru de dezvoltare eco
nomico-socială a țârii și sint semni
ficative pentru condițiile tot mai 
bune în care se desfășoară activita
tea în toate domeniile, ca urmare a 
preocupării susținute a partidului și 
statului nostru pentru transpunerea 
în viață a măsurilor de perfecționare 
a conducerii și organizării economiei, 
a vieții sociale, de adîncire a demo
crației socialiste.

UmanlSITI cuvine subliniat, 
!n mod deosebit, că, reflectind con
secvența neabătută cu care se înfăp
tuiesc hotăririle Congresului al

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a Hl-a)

“DINAMICA VENITURILOR 
BĂNEȘTI ALE POPULAȚIEI 

DE LA SECTORUL SOCIALIST

• COMUNICAT
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Nicolae 
Honecker, 

in cursul dimineții de 
o partidă de vînătoare, 
Chevereș, din județul

DINAMICA PRODUCȚIEI

1907 la primavara agriculturii românești

noua întilnire dintre cei doi con
ducători de partid și de stat.

★
La invitația tovarășului 

Ceaușescu, tovarășul Erich 
a participat, 
duminică, la 
în pădurea 
Timiș.

• PLECAREA 
SPRE PATRIEnoi și ample perspective

colaborării prietenești
Cronica relațiilor de colaborare 

frățească dintre România 'și Repu
blica Democrată Germană s-a îmbo
gățit cu o nouă filă, de o însemnă
tate deosebită, prin vizita de priete
nie pe care a efectuat-o, in țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele 
al R.D.G.

Deși de scurtă 
dovedit deosebit 
pregnant in evidență 
profunzimea legăturilor de prietenie 
dintre cele două popoare construc
toare ale noii orinduiri. Convorbiri
le la nivel înalt care au avut loc cu 
acest prilej — desfășurate in am
bianța de caldă cordialitate. înțele
gere și respect reciproc caracteris
tică relațiilor dintre țările noastre 
— s-au soldat ou un bilanț bogat, 
deschizător de noi și ample orizon
turi conlucrării frățești 
edificare socialistă, 
tatului de 
și asistență 
1972. Prin 
problemelor 
nificația

Consiliului de Stat

durată, vizita s-a 
de rodnică, punind 

trăinicia și

in opera de 
spiritul- Tra- 

colaborare 
semnat în 
diversitatea 

prin sem- 
orien țărilor 

in continua- 
România și

in 
prietenie, 
mutuală 

bogăția și 
examinate, 

profundă a 
date pentru dezvoltarea 
re a colaborării dintre 
R.D. Germană pe multiple planuri, 
această nouă întîlnire prietenească 
marchează un eveniment de seamă 
în relațiile dintre partidele, popoare
le și țările noastre, dovedind, încă 
o dată, rolul determinant pe care il 
exercită raporturile de solidaritate și 
colaborare dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
importanta contactelor și intilnirilor 
directe dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker.

în acest spirit, exprimind satisfac
ția pentru dezvoltarea multilaterală 
a colaborării dintre România și 
R.D.G.. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Avem tot temeiul să a- 
preciem că discuțiile pe care le-am 
avut in aceste zile au creat noi ele
mente pentru extinderea colaborării

dintre partidele și popoarele noastre. 
Această colaborare corespunde fără 
nici o indoială intereselor țărilor 
•noastre, care construiesc socialismul, 
și, in același timp, intereselor gene
rale ale țărilor socialiste, ale forțelor 
progresiste din întreaga lume, cau
zei păcii și colaborării”. In a- 
celași sens, tovarășul Erich Ho
necker declara : „Sint convins că în
tâlnirea noastră va da noi impulsuri 
relațiilor frățești dintre țările noas
tre. în acest sens, un rol deosebit îl 
are dorința noastră de a asigura un 
nou și însemnat avînt în toate do
meniile colaborării".

Primirea deosebit de călduroasă 
rezervată înaltului oaspete încă de 
la sosirea la București, manifestările 
însuflețite de stimă și înaltă conside
rație cu care au fost întâmpinați to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker de miile de oameni ai mun
cii din municipiul Timișoara și ju
dețul Timiș au dat o elocventă ilus
trare sentimentelor întregului nostru 
popor, voinței 
contribuția 
colaborării 
le noastre.

Procesul 
prieteniei dintre cele două popoare 
iși are o solidă temelie materială in 
colaborarea pe plan economic și teh- 
nico-științific. Constituie, de aceea, 
un motiv de vie satisfacție constata
rea. pusă in lumină și de recentele 
convorbiri, că relațiile de colaborare 
economică dintre România și R. D. 
Germană urmează un curs mereu as
cendent. Grăitoare in acest sens este 
insăși dinamica schimburilor econo
mice, R.D.G. ocupind locul al doilea, 
după U.R.S.S.. in comerțul exterior al 
României cu țările socialiste. Astfel, 
dacă în cincinalul 1971—1975 a avut 
loc o dublare a schimburilor fată de 
perioada precedentă, nină in 1980 se 
prevede o nouă creștere substanțială, 
cu 172 la sută, față de cincinalul 
anterior.

Concomitent cu acest proces de 
sporire neîntreruptă a schimburilor.

sale de a-și aduce 
la dezvoltarea largă a 

multilaterale dintre țări-

de întărire continuă a

are loc o evoluție a colaborării spre 
forme noi. de eficientă superioară, 
spre dezvoltarea cooperării și specia
lizării în producție, ceea ce s-a con- 
tretizat în construirea in comun a 
unor importante obiective economice, 
între care fabrica de aglomerare a 
minereului de fier de la Eisenhiitte- 
stadt. centralele de termoficare de la 
Neubrandenburg și Schwerin, sau 
realizarea. în țara noastră, a unor ca
pacități de producție în domeniul si
derurgiei, exploatărilor miniere, in
dustriei chimice, mecanicii fine și 
opticii.

Paralel cu satisfacția pentru acest 
curs îmbucurător, convorbirile dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat au relevat, totodată, existența, in 
continuare, a unor largi posibilități 
pentru intensificarea cooperării re
ciproc avantajoase. Succesele remar
cabile obținute de R.D.G. în dezvol
tarea economiei, științei și tehnicii, 
ca și realizările importante ale Ro
mâniei în făurirea unei economii mo
derne. în amplificarea potențialului 
industrial oferă premisele materiale 
pentru lărgirea sferelor de cooperare. 
Cu satisfacție se poate aprecia că 
măsurile stabilite cu prilejul întilnirti 
și convorbirilor dintre cei doi condu
cători de partid și de stat au o deo
sebită însemnătate pentru valorifi
carea acestor posibilități obiective, în 
interesul accelerării dezvoltării ambe
lor țări, al creșterii nivelului de trai 
al popoarelor noastre.

Colaborarea dintre România și 
R.D.G. pe plan economic, tehnico- 
științific, ca și în alte domenii de 
activitate, este completată, după cum 
se știe, de o activă conlucrare și în 
sfera vieții internaționale. De altfel, un 
loc important in cadrul schimburilor 
de păreri consacrat problemelor actua
lității internaționale l-au ocupat, în

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag. a IlI-a) »

Privesc îndelung o hartă 
a țării din 1907, pe care, in 
sute de puncte, din nordul 
Moldovei pînă in Me
hedinți. flăcări roșii dese
nează drumul marii răscoa
le. Alătur această hartă al
teia, din 1877, și văd că, 
din aceleași locuri, porni
seră atunci, spre cîmpuri- 
le de luptă de dincolo de 
Dunăre, dorobanții și ro
șiorii. prin a căror vitejie 
și jertfă a fost cucerită In
dependența de stat a Româ
niei. Fiii și nepoții celor ce 
și-au dat singele atunci, la 
Smirdan. la Grivița și Plev
na. insingerau zăpezile a- 
celui teribil sfirșit de fe
bruarie și început de mar
tie 1907, din cimpia .lijiei 
pînă in depresiunea Blah- 
niței.

Iată șirul de răscoale care 
au punctat calendarul ace
lor ani : 1880 — se ridică 
satul Crimpoaia din Olt ; 
1883 — Garcenii din Vaslui 
și Bordenii Prahovei, co
mună unde s-au operat 
peste 200 de arestări ; 1884
— Negrești. în Argeș ; 1885
— Brustureasa din Bacău 
și Grădiștea din Vrancea ; 
1887 — Bercenii Buzăului... 
Peste 300 de mișcări și re
volte țărănești numai în 
primul deceniu de după 
războiul din ’77...

Același lucru avea să se 
repete la 1888, cînd țăranii 
din Ilfov și din județele

învecinate ;s-ău ridicat din 
nou contra nedreptății din 
lumea satelor românești. 
Iar această nedreptate stri
gătoare la cer grăia de la

țin, deși ei formau grosul 
populației țării, adică 81 la 
sută. Reforma agrară, de la 
1864 se transformase in
tr-un paliativ. Mult pro-

adune în aceeași matcă. A- 
cel proletariat, provenit în 
mare majoritate din rindu- 
rile țărănimii, cunoștea mai 
bine ca oricine realitățile

Prolog la FI amin zi.
Epilog la Flămînda

• Peste 300 de mișcări și revolte țărănești în primul 
deceniu după ’77 • „Vefi vedea cît de sanguinari și de 
nemiloși vor fi ciocoii!" • Pe portalul expoziției regale 
- un cuvînt cu litere de sînge: Flămînzi • Trei hărți 

suprapuse : 1877, 1907, 1977

sine : 4171 de moșieri, re
prezentând .-doar 0,39 la sută 
din totalul proprietarilor de 
pămînt dețineau aproape 
patru milioane de hectare, 
in vreme ce peste un mi
lion de familii țărănești 
posedau cu mult mai pu-

misele drepturi politice — 
de asemenea.

Dar venise vremea cind 
tumultuoasele valuri ale 
forțelor populare. întărite 
de proletariatul din fabri
cile și atelierele industriei 
capitaliste începuseră să se

crude ale satului românesc 
supus împilării moșierilor 
și arendașilor, și glasul lui 
in rostirea propriilor reven
dicări politice și sociale se 
unea cu glasul fraților lor 
de pe ogoare. Problema 
agrară se înscria alături de

marile revendicări ale pro- 
letariatului 
exploatarea, 
robirea" din 
consemna :
Numai voi știți ce-i ama
rul, numai voi știți ce va 
să zică robia muncii, numai 
voi puteți să ințclegeți pe 
cei care, desperați de lip
să, de nedreptate, s-au 
răsculat !.:. Cind țărănimea 
e închisă, voi trebuie să 
strigați, cînd ea e împuș
cată. datoria voastră c să 
ridicați glasul !“.

Minia se putea transfor
ma într-un teribil tăvălug 
de foc așa cum o mai fă
cuse țărănimea la Bobîlna, 
sub Doja, și sub Horea, 
deși readucerea ei „pe fă
gaș" a fost întotdeauna o 
pacificare printr-o cumpli
tă baie de singe. Cu nețăr
murita lui dragoste pentru 
țărănimea pe care o con
funda cu însăși Nația, și cu 
necuprinsa lui ură față de 
ciocoii care se declarau 
„democrați", Eminescu a- 
vertiza cu cițiva ani înain
te de 1907 : „Să se răscoale 
țăranii cîndva pentru a scu
tura jugul ciocoilor, și a- 
tunci veți vedea, dacă vom 
trăi pe acele vremuri, cit 
de sanguinari și de nemi
loși vor fi acești -demo-

in lupta cu 
Gazeta „Des- 
9 aprilie 1888 

„Muncitori !

loan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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La cei peste 70 de ani ai săi, 
vestitul rapsod popular llie Ca- 
zacu dtn comuna Fundu Moldo
vei, județul Suceava, rămîne a- 
celași neobosit animator al ar
tiștilor amatori din loialitate. 
Nu există spectacol in care flu
ierul lui moș llie să nu slo
boade cu măiestrie minunatele 
creații folclorice bucovinene Și 
aceasta. încă de... 60 de ani. 
fără întrerupere. Acum, toată 
lumea ii Spune „profesorul". El 
conduce secția de fluierași din 
localitate,, aparținind de Școala 
populară de artă din Suceava, 
ti sint ucenici in arta doinitului 
la fluier nu mai puțin de 50 de 
tineri, multi dintre ei luîndu-se 
la întrecere cu „magistrul".

Noaptea, 
la ora două

în timp ce mergeau cu acce
leratul 421 spre Cluj-Napoca, 
mecanicii Constantin Dragu și 
Ion Rechina au observat că ban
dajul roții unui vagon de la un 
mărfar, cu care au făcut „cru
ce" pe la ora 2 noaptea, intre 
Războieni și Cîmpia Turzii, se 
transformase intr-un cerc de 
foc. La prima stație, in Cimpia 
Turzii, mecanicii au anunțat im
piegatul de mișcare. Acesta, la 
rîndul lui, a telefonat stațiilor 
de pe traseu. Vagonul avariat 
a fost degajat din garnitură. La 
timp, pentru a se evita un eve
niment feroviar.

Botez cu... 
vmatai
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Membrii echipei de judo 
Satu Mare se intorceau cu tre
nul de la un concurs desfășurat 
la Timișoara. Printre el șe afla 
și un tinăr in virstă de 15 ani 
neimpliniți, care luase parte la 
prima competiție mai importan
tă din viața lui. Motiv pentru 
care trebuia să primească... „bo
tezul" luptei. Iată ce ne-a re
latat însuși bobocul... botezat, 
avind asupra sa și un certificat 
medical : „Ceilalți judocani, cu 
experiență, m-au dezbrăcat cu 
forța și m-au întins pe banche
ta compartimentului. Apoi, fie
care dintre ei a început să mă 
lovească, pe rind, cu centura de 
judocan, îndoită in patru, iar ca 
„supliment" — cum se amuzau 
ei — mi-au dat și cite o palmă, 
drept „felicitare". Degeaba am 
plins și am strigat. Toți îmi spu
neau că nu scapă nimeni de 
„botez".

P.S. Cine credeți că a dat to
nul acestui straniu „botez", a- 
vind „onoarea" să-i aplice pri
mele lovituri ? însuși antreno
rul III
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Cu suprapreț
în numai 2 (doi) ani de zile, 

Ion Gorgoș a ciștigat tot atîția 
bani cit ar fi trebuit să ciștige 
in ... 20 (douăzeci) de ani, dacă 
muncea cinstit, ca oamenii. Cine 
este — sau, mai bine-zis — cine 
a fost Ion Gorgoș ? A fost un 
.,modest“ gestionar la un mo
dest chioșc de legume și fructe 
din Răducăneni, județul Iași, 
încă înainte de a fi prins de mi
liție cu ocaua mică, oamenii ii 
observaseră apucăturile de pres
tidigitator cînd, printr-un hocus- 
pocus numai de ei știut, schim
ba prețurile după cum îi dădeai 
bună ziua sau îi cereai marfa. 
Dar, pentru a nu fi prea bătă
tor la ochi cu clienții singulari, 
Gorgoș a început să „umfle" 
preturile la legumele și fructele 
pe care le vindea, mai ales „en 
gros", pentru diferite cantine și 
restaurante. „Prețuindu-i-se" 
cum se cuvine fapta, a fost 
condamnat la 12 ani închisoare.
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Venind la Constanța din cetatea 
Băniei, de unde transportase 
materiale, șoferul unui autoca
mion de mare capacitate a'e la 
I.T.A. Craiova s-a simțit obo
sit. Grijuliu față de soarta ca
mionului, spre a nu-l lăsa de 
izbeliște, s-a culcat în caroseria 
acestuia. La un moment dat, a 
sărit din somn speriat de hur- 
ducăielile mașinii care „zbura" 
ca VÎntul. Șoferul a început să 
bată cu pumnii in cabină, dar 
autocamionul alerga din ce in 
ce mai tare. A fost oprit insă 
exact la punctul de control al 
miliției. Nu plecase singur, ci il 
conducea un anume Liviu Con
stantin Ruxandar. care voia să 
ajungă „motorizat" la Medgidia. 
N-a mai ajuns.

„Adrisan- 
tul“ necu-
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Pe adresa unei instituții 
Ploiești, care n-are nici in ciin. 
nici in minecă cu alimentația 
publică, a sosit factura cu nr. 
800 din 31 ianuarie. Expeditor : 
intreprinderea de bere „Aurora" 
din Brașov. Potrivit facturii, 
ploieștenii trebuiau să plătească 
brașovenilor o anumită sumă, 
pentru berea livrată. Brașovenii 
ar fi primit banii la ... sfîntul 
așteaptă, dacă funcționarul de 
Ia instituția respectivă. în mina 
căruia a căzut factura, ar fi fost 
tot atît de neglijent ca 
torul de la „Aurora" 
Numai că el a dat-o 
adevăratului „adrisant". 
Ies că nu era vorba de 
oarecare, ci de 135 625 
douăzeci și opt de bani.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

expedi- 
Brașov, 
imediat 
Mai a- 
0 sumă 

lei Și
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pirghie a realizării sarcinilor cincinalului revoluției științifico-tehnice
.„Hotărîtoare sînt pentru colectivul 

nostru, in aceste zile, voința și pa
siunea cu care fiecare rrierribru de 
partid, fiecare om din uzină traduce 
in viață înaltele exigențe puse in 
fața noastră cu prilejul vizitei 
făcute în întreprindere în luna ia
nuarie de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Principalul pentru noi 
este să ne orientăm, tocmai intr-un 
asemenea moment, eforturile educa
tive pe făgașul spiritului critic, al 
combativității, ai neimpăcării cu lip
surile".

Ideea aceasta. firește în diverse 
formulări, a revenit ca un laitmotiv 
in convorbirile pe. care le-șm avut 
recerit cu SS'cretafTde‘organizații de 
partid de la întreprinderea de strun
guri din Arad.

Pornind de la cerința exprimată 
cu deosebită tărie de secretarul ge
neral al partidului, in cursul .recen
tei vizite, de a se'accelera prbcesul 
de modernizare* coh'tinuă a 'strungft- 
rilor realizate în uzină, de a le ri
dica nivelul calitativ la ștacheta ce
lor mai înalte performanțe mondia-' 
le și a le spori, in felul acesta,. 
competitivitatea pe piața inter-; 
națională, organizațiile de bază au 
concentrat în mult mai mare măsură 
mijloacele activității politico-educa
tive spre dezvoltarea pasiunii pentru 
nou, a perseverenței in însușirea și 
introducerea in producție a celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice, îndeo
sebi legate de electronică și automa
tică. tmpreună cu comitetul Oame
nilor muncii, cu comisia inginerilor 
■și tehnicienilor din cadrul sindicatu
lui, s-a stabilit un plan de măsuri 
menit să stimuleze pe de o parte 
voința de perfecționare profesională 
a tuturor membrilor colectivului. în
deosebi a tinerilor muncitori, iar pe 
de altă parte năzuința de a inova, 
de a asigura îmbunătățirea procesu
lui de producție. S-a reorganizat în
treg sistemul de ridicare a califică
rii, de reciclare, în așa fel incit, la 
ora actuală, aproape toți membrii co
lectivului participă Ia cercuri și

cursuri de diferite niveluri-în< cadrul 
cărora sint puși la curent cu progre
sele fabricației de strunguri pe plan 
mondial. Fiecare curs sau cerc a fost 
încredințat unui inginer ori tehnician, 
care se îngrijește de toate detaliile 
— prezență, material ilustrativ, de
monstrații practice, — menite,să asi
gure maximum de eficiență procesu
lui de ridicare a calificării.

Deoarece una dintre problemele- 
cheie ale procesului tehnologic — a- 
supra căreia s-a atras serios atenția 
colectivului in timpul recentei vizite 
a secretarului general al partidului —

— Nu încape îndoială că toate a- 
ceste măsuri și-au avut și își au ros
tul lor important — ne spunea tova
rășul Remus Boariu, secretarul comi
tetului ide partid din secția mecanică 
universală — dar pentru ca ele să 
aibă o rezonanță profundă în conști
ința oamenilor, să Se transforme în 
imbolduri active la o activitate per
severentă de perfecționare a tehnicii 
și tehnologiei, a fost și este necesară 
o susținută activitate politico-educa- 
tivă.

Gazetele de perete — ati>t cea pe 
uzină, cît și cele din secții — consacră

La întreprinderea de strunguri - Arad

' este’perfecționarea activității Tn sec
ția turnătorie, s-a organizat recent pe 
această temă o interesantă și fructu
oasă masă rotundă, la care au parti
cipat și reprezentanți ai comparti
mentului metalurg-șef. Dezbaterea, 
imprimată pe bandă de magnetofon 
și larg popularizată la stația de ra
dioamplificare, a avut un puternic 
ecou în întreaga uzină, căpătînd ca
racterul unei rodnice căutări colecti
ve a soluțiilor pentru mai buna folo
sire a suprafețelor existente, meca
nizarea liniilor 
nare, în așa fel 
o capacitate de 
producție anual : 
vederea diminuării continue a consu
mului de materii prime și materiale, 
s-au propus noi căi pentru extinde
rea maselor plastice in producția cu
rentă de piese turnate.

Totodată, cabinetul tehnic al între
prinderii a fost îndrumat să întoc
mească și să afișeze un plan tematic 
de inovații, vizînd acele domenii și 
probleme care solicită în mod deose
bit gîndirea novatoare a membrilor 
colectivului.

de formare și tur- 
ineît să se asigure 
25 000—30 000 tone 
in același timp, in

, •

Mediaș — construcții noi de locuințe

rubrici speciale noului in tehnică și 
in tehnologie. La stația de radioam
plificare se transmit periodic convor
biri cu inovatori cunoscuți din uzină, 
precum și cu participanți la cursurile 
de ridicare a calificării, care împăr
tășesc din experiența lor personală în 

• ce privește foloasele pe care le-au 
avut pe plan profesional de pe urma 
acestei activități. Cele mal importan
te inovații și realizări din domeniul 
raționalizării producției sint larg 
popularizate prin grafice și chemări 
care evidențiază cu mijloace plastice, 
expresive economiile ce se obțin prin 
aplicarea lor in practică.

îndemnurile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe tot parcursul 
vizitei 
muncii la nivelul tradiției și expe
rienței acumulate 
structori de mașini-unelte din Arad au 
trezit un puternic ecou în conștiințele 
comuniștilor, care au înțeles mai 
profund ca oiricînd cit de mult de
pind creșterea nivelului calitativ al 
întregii activități, Îndeplinirea înal
telor obiective trasate colectivului 
cu acel prilej — de ei, de exemplul 
înaintat pe care ÎI oferă comuniștii 
in toate împrejurările ca promotori 
pasionați și îndrăzneți ai 
Forța de înrîurire a acestui 
piu s-a vădit, bunăoară, în 
tînărului sublnginer comunist 
Faur, șeful atelierului de strunguri- 
revolver D.R.T., care l-a atras, prin 

lui „molipsitoare", pe 
monta Ion Ocneanu m 
unei inovații privind 
subansamblurllor pe si- 
asemenea situații se în-

de a spori productivitatea
de harnicii con-

noului. 
exem- 
cazul 
Liviu

Despre un I.C.R.A.L care contractează,
încasează, dar... nu lucrează

Cu un an în urmă, pe data de 
17 februarie 1976, cititorul nostru D. 
Matia, din București, str. Zablovschi 
nr. 32, se prezintă la sediul I.C.R.A.L. 
din sectorul 8 pentru a solicita re
pararea imobilului în care locuiește. 
Plătește și un avans in contul lu
crării (chitanța nr. 309), după care, 
odată cu primirea contractului, i se 
dau asigurări că reparațiile vor în
cepe de îndată, iar pină la 30 iulie 
(bineînțeles 1976) lucrarea va fi gata. 
Trece insă 1 martie, trece 1 aprilie, 
trece și 31 iulie, dar nici un mese
riaș nu se prezintă să înceapă 
lucrarea. Cetățeanul se adresează 
I.C.R.A.L., amintindu-le celor de aici 
de termenul fixat prin contract. în 
loc să trimită meseriașii Ia adresa 
respectivă. I.C.R.A.L. trimite la 
instituția la care lucrează solicitan
tul actele pentru încasarea ratelor 
lunare (contractul de reparații fu
sese făcut în rate). Și astfel, ratele 
lunare încep să fit încasate cu o 
exactitate de ceasornic (in' 
5 800 lei) pentru o lucrare care... 
măcar nu începuse.

între timp, cetățeanul face 
plîngeri la I.C.R.A.L., merge in 
diență la conducerea intreprinderii, 
dar nimeni, nu mișcă un deget. Tn 
sfirșiț, într-o bună zi se prezintă la 
adresa respectivă un meseriaș, care 
spune că e zidar și după ce în
cearcă cu un ciocan pereții exteriori 
ai casei (găurile produse atunci se 
văd și acum) pleacă și... plecat a ră
mas. Spre toamnă, exasperat de si
tuație, cetățeanul solicită I.C.R.A.L.

sumei, pentru a con
lucrarea cu alt constructor 
bătea la ușă și casa nu 

încă reparată). Răspunsul 
nu se poate să vă

total, 
nici

noi
au-

pasiunea 
muncitorul 
realizarea 
prelucrarea 
mulator. Și
tilnesc destule în această uzină, unde 
pasiunea inovatoare se dovedește o 
componentă 
creatoare.

— Mai există o trăsătură 
care partidul ne îndeamnă 
înrădăcinăm in atitudinea 
portarea 
vuluii — 
șui loan 
zației de 
dințate. E vorba de combativitate; 
de dirzenie in infringerea obstacole
lor și dificultăților. Și pe acest tă- 
rim, înrâurire* educativă a felului 
de a fi și a munci al comuniștilor 
este hotăritoere... ...

Intru ilustrarea modului cum co
muniștii acționează pentru a dezvol
ta. îndeosebi în rîndul tinerilor, 
capacitatea militantă, puterea de a 
înfrunta greutățile și de a le depă
și ni s-a relatat „cazul rotoarelor", 
un caz ce a făcut vîlvă în întreaga 
uzină. Nu de mult, la citeva mașini 
de rectificat aduse din străinătate 
s-au ars rotoarele, această autentică 
„inimă" a organismului lor de oțel. 
Se punea problema scoaterii lor din 
funcțiune pină la importarea unor 
rotoare noi. loan Neagu. secretarul 
organizației de bază de ia sectorul 
mecano-energetic. a susținut, că re- 
bobiflarea respectivelor rotoare se 
poate realiza și cu mijloace proprii, 
în uzină. S-au găsit, unii care și-au 
exprimat „serioase îndoieli cu pri
vire ,la, Realismul acestei soluții". Co
mitetul de partid ne uzină l-a spriji
nit însă pe. loan Nea^u, luînd măsu
rile cuvenite spre a i se acorda tot 
sprijinul necesar. Tn clipa declanșării 
„acțiunii rotor". loan Neagu s-a sfă
tuit cu, biroul și, împreună, au hotă- 
rît să Se ceară voluntari pentru a 
lucra Ia rebobinarea rotoarelor. S-au 
oferit zeci de comuniști de cele mai 
diferite meserii, ca maistrul strungar 
Ștefan Clopu. sudorul Matei l 
mecanicul Ștefan Covaci (un 
recent primit în partid) și 
alții. în fruntea lor aflindu-se, 
era și firesc, secretarul organizației. 
S-a început cu studierea schemei de 
fabricație a rotoarelor, apoi s-a al
cătuit un grafic de lucru cu termene 
și răspunderi precise. într-un timp 
record, rotoarele au fost rebobinate și 
mașinile de rectificat repuse în func
țiune, economisindu-se o importantă 
sumă in valută.

Unul dintre adevărurile esențiale 
pe care le-am desprins din activita
tea comuniștilor de la întreprin
derea de strunguri din Arad este că 
spiritul creator, cultivat cu pasiune 
și stăruință, devenit o coordonată 
definitorie a climatului etic al colec
tivului. se dovedește, intr-o măsură 
însemnată, o autentică pirghie a 
mersului înainte.

Și 
tuturor membrilor < 
ținea să sublinieze 
Novanc, secretarul ■ 
bază din atelierul i 

de

i com- 
colecti- 
tovară- 
organi- 
de roți

EXCURSII
Szabo, 

tinăr 
mulți 

cum

Răspunzînd solicitării amatorilor 
sporturilor de iarnă. întreprinderea 
de turism, hoteluri și restaurante 
București extinde în continuare 
gama excursiilor cu autocarul în 
stațiunile montane. începînd de la 
8 februarie, plecările cu autocarul 
Ia Predeal au loc în fiecare marți, 
miercuri, joi, vineri și sîmbătă, la

LA MUNTE
ora 7,00, de la hotelul „Interconti
nental". înapoierea în aceeași zi, 
în jurul orei 20,00. Plata se face di
rect la autocar sau anticipat la fi
lialele de turism.

Cu aceleași autocare se pot de
plasa și cei care merg șă-și petrea
că concediul de odihnă în stațiunile 
Sinaia, Bușteni și Predeal.

Vînzarea obligațiunilor C.E.C 
fără diferență de preț

esențială a nemulțumirii Vlctor BtREADEANU 
Constantin S1MION

Casa de Economii și 
națiuni informează că 
10 februarie a.c. inclusiv 
Rațiunile C.E.C. se vind la va
loarea lor nominală, fără dife
rență de preț.

Constituind un instrument de 
economisire „la purtător", 
foarte ușor de 
vîndut, nefiind

Consem- 
pină joi 

obli-

deci 
procurat sau de 
necesar de înde-

plinit nici o formalitate în acest 
scop și conferind, totodată, posi
bilitatea obținerii
tante cîștiguri în bani cu valori 
de 50 000 de lei,
25 000 de lei etc.
pe obligațiuni C.E.C. sînt acor
date lunar, prin trageri la sorți, 
cite 9 825 de ciștiguri în bani în 
valoare totală de 9 260 000 de lei.

unor impor-
40 000 de lei. 
La depunerile

batea miezul 
am ajuns la

Pendula 
nopții cînd 
„Parc", hotel de categoria 
I din Alexandria. „Parcul" 
e nou, o construcție super
bă. o bijuterie 
nică,

Ca și hotelul, mo- 
e nou-nouț, dar se 
din toate încheie-
Ca orice hotel

restituirea
tracta
(iarna
era
I.C.R.A.L. :
dăm banii înapoi. Așteptați că în cel 
mai
Dar-,
fost
îndelungi
zile pierdute pe scările I.C.R.A.L., 
cetățeanul primește banii inapoi, 
lucrarea neexecutindu-se nici azi.

— Ce măsuri s-au luat împotriva 
de tergiversarea aces- 
întrebăm pe directorul 
tovarășul ing. Ștefan

timp vă facem lucrarea.scurt
ca și pină atunci, asigurările au 
formale. Intr-un tirziu, după 

insistențe și nenumărate

celor vinovați 
tei lucrări? — 
I.C.R.A.L.-8, 
Căldare.

— Regretăm
păcate, maiștrii Bărăgău Marian și 
Rădulescu Gheorghe, căre trebuiau să 
se ocupe de executarea lucrării, 
ne-au făcut multe necazuri, fapt 
pentru care i-am și scos din muncă. 
Cît privește pe șeful de șantier, Tu
dor Apostol, care trebuia să-i con
troleze, il vom sancționa disciplinar, 
în plus, vă asigur că vom întocmi 
de urgență un inventar al tuturor 
lucrărilor restante — de genul celei 
semnalate — pentru ca în cel mult 
3 luni să le lichidăm. Iar toți cei vi
novați de aminarea lor vor fi sanc
ționați.

...Să sperăm că asigurările directo
rului nu vor fi aminate aidoma lu
crărilor de pină acum.

cele petrecute. Din

Mihai IONESCU

arhitecto- 
așa cum au apărut 

multe pe la noi în toate 
centrele de județ, ba chiar 
și prin orașele mai mici. 
Și am inceput să urcăm 
scările... Liniște. Dar toc
mai cînd constatăm acest 
lucru, numai ce auzim un 
țipăt onomatopeic : ga, ga. 
ga 1 Pe coridorul etajului 
șaee apare legănindu-se, 
după obiceiul ei. o ditamai 
gisca I Ga, ga, ga ! 
deschizăturile ușilor 
capete ciufulite : „Ce 
tă gisca în hotel ?“ 
gisca ?“ Potolită 
moment, gisca începu 
„pască" frunzele unei flori 
răsădită intr-o cutie de 
conserve pe a cărei etiche
tă scria — nu vă vine să 
credeți — „Giscă pe var
ză". Așa e la hotelul „Parc" 
categoria I din Alexandria. 
Florile — poate o sută, poa
te mai multe — sint răsă
dite în cutii. de conserve, 
încolo, la „Pâre" — bine. 
Fiecare camera are tot con
fortul necesar. De aceea, 
cum ne-am instalat, am și 
pus mina pe telefon să a- 
nunțăm la recepție poves
tea cu gisca. Dar telefoa
nele din camerele hotelu
lui „Parc" nu funcționează. 
Personalul hotelului ne 
spune că de luni de zile 
„se căznește un electrician 
să le facă să meargă, dar 
degeaba". în unele camere 
nu merg nici televizoarele. 
Dacă privești cu atenție 
pereții, vezi că zidurile 
tărcate de nenumărate 
rieturi adinei făcute 
știe de cine și cine 
de cînd. Pasageri 
crescuți au dat 
trației hotelului „o mină de 
ajutor" la întreținerea imo-

bilului. 
bilierul 
clatină 
turtle,
de categoria I. „Parcul" 
are pe la ferestre draperii 
de pluș. Le-am tras la o 
parte pe cele din camera 
212 și din alte camere. Și 
ce să vezi ?! Prin crăpătu-

și par de categoria a IlI-a, 
iar marmura 
cimentul din 
rilor parcă e 
cenușă udă.

Tovarășul 
șeful acestui 
telier (hotelul are și un res
taurant, o autoservire, alte 
anexe), este un om foarte 
serios. A recunoscut des-

aplicată pe 
holurile scă- 
mîzgălită cu
Ion Roman, 

complex ho-

și-ar arunca ți- 
covoare, dacă fie-

Prin 
apar 
cau- 
„Iar 

pentru 
să

.<<<

La Alexandria

Hotel „Categoria 
întîi“ ?

sînt 
zgî- 
cine 
știe

prost 
adminis-

rile dintre cadrul ferestrei 
și ramă poți să-ți strecori 
degetele. Desigur, un oa
recare administrator de 
hotel ar fi chemat repede, 
adică înainte de venirea 
iernii, un meseriaș să re
pare ca lumea stricăciuni
le. Dar tov. Ion Roman de 
la hotel „Parc" a avut o 
inițiativă personală : a pus 
cameristele să înfunde bine 
în crăpături șomoioage de 
hîrtie veche ca nu cumva 
celor care plătesc 48 lei 
pe zi să le fie frig peste 
noapte; Am dat o raită și 
pe scările liftului, ne-am 
plimbat pe holurile etaje
lor. O fi „Parcul" de cate
goria I. dar traversele de 
pe holuri sînt făcute ciur

chis : „Avem unele lipsuri, 
le recunoaștem și le vom 
remedia. Dar la baza mul
tora dintre ele stă și com
portarea în hotel a clienți- 
lor. Sînt unii ca Sevastian 
Pigui din Fetești, str. Vlad 
Tepeș nr. 8 care, așa cum 
ați văzut, a pus gisca în 
sac, a trecut pe la recepție 
și ne-am trezit noaptea cu 
țipetele ei in hotel. Mă mir 
că n-ați observat că unele 
covoare sînt arse cu mucuri 
de țigară, că în multe ca
mere pe parchete și pe mo
chete sînt pete mari de vin 
negru, că...“.

Are dreptate responsabi
lul. In hotelurile pe care 
le avem, mai noi sau mai 
vechi, dorm sute de mii de 
oameni.

dacă toți 
gările pe 
care ar sparge, ar strica sau 
ar lua ca „amintire" cite 
ceva? Ca, de pildă, Traian 
Vîrtinaș din București, care 
a luat ca „suvenir" din ho
telul de la Alexandria du
șul din baie ! în schimb, 
Vasile Dumitru din Poenari 
a lăsat el o amintire hote
lului : a făcut zob — nu
mai el știe cum — chiuve
ta din baie. Altul, Gheor
ghe Nicolae, tot bucureș- 
tean, a spart o lustră scum
pă, și era gata-gata să-și 
ia tălpășița... Alții, ca Ion 
Crăciun din Storohăneasa 
și Marin Mahedințu din Ți
gănești ~ 
pur și 
fără să 
tă.

Sint, 
care — 
legătură cu cutiile de 
serve în care 
flori personalul 
..Parc", de categoria I. cu 
igrasia de pe pereții băi
lor, cu cenușa aceea 
despre care vorbeam, 
telefoanele fără ton — 
duc dezordine, se 
intr-un hotel nou. dat 
folosință 
necesar, ca în adăpostul în 
care trăiesc... gîștele. Ce e 
de făcut ? Fără îndoială, 
trebuie aplicate sancțiuni 
severe tuturor celor care 
se abat de la normele unei 
conviețuiri civilizate, care 
știrbesc din prestigiul unei 
instituții de mare Interes 
public. Cît privește pe res
ponsabilii de hoteluri, să-i 
lăsăm în seama directorilor 
O.J.T., inspectorilor și 
delegaților ministerului de 
resort, care fac teren și a 
căror principală sarcină 
este tocmai tehnica îndru
mării. organizării și con
trolului. Și să sperăm că 
îi lăsăm pe mîini bune...

(Teleorman), pleacă 
simplu din 
achite nota de

hotel 
pla-

Ce s-ar întîmpla

RM. VILCEA

Unități comerciale 
si de servicii J

in noile cartiere

intr-adevăr, 
fără să aibă

unil
vreo' 
con- 

răsădește 
hotelului

udă 
cu 

pro- 
poartă 

în 
cu tot confortul

Gh. GRAURE

în nu mai puțin _de 6 puncte 
ale municipiului 
construe tarii au 
tiere pentru noi 
ciale. în centrul 
află intr-un stadiu avansat 
execuție un mare complex co
mercial, care urmează să ocupe 
o suprafață de 2 415 mp. Ia par
terul și mezaninul unui bloc 
din vecinătatea pieței princi
pale. Alte unități vor funcționa 
la parterul blocurilor ce se 
construiesc pe faleza riului Olă- 
nești, ele urmind să fie profi
late atît pe desfacerea produ
selor industriale, cit și alimen
tare. Și 
piului 
magazin

— Nu

Rm. Vilcea 
organizat șan- 
unități comcr- 

orașului se 
de

tot in centrul munici- 
va
de mobilă.
au fost neglijate nici 

noile cartiere ale orașului — ne 
spunea tov. Ion Șomandra, di
rectorul direcției comerciale. 
Astfel, în zona nord se află în 
construcție un mare complex 
comercial care însumează o su
prafață utilă de peste 6 330 mp 
și care va cuprinde întreaga 
gamă de unități comerciale. De 
asemenea, un important spațiu 
va fi destinat secțiilor și ate
lierelor de prestări servicii. La 
rîndul lor, locuitorii cartierului 
Ostroveni vor mai avea la dis
poziție foarte curind alte uni
tăți comerciale la parterul blo
cului A 9. Numai în prima ju
mătate a acestui an vor fi date 
in funcțiune unități comerciale 
și secții de prestări 
care vor totaliza o 
aproape 13 500 mp.
ciu).

fi deschis noul

servicii 
suprafață de 

(Io-n Stan-

1

Prin măsuri 
ferme, acul 
„Balanței" 

s-a îndreptat 
spre etică

într-o amplă sesi
zare adresată redac
ției se semnala că 
unele cadre de la in
treprinderea „Balanța" 
din Sibiu au o a- 
titudine necorespun
zătoare și comit abu
zuri pe seama avutu
lui obștesc. Devenise o 
practică ca in între
prindere să Se execute 
lucrări particulare. în 
folosul lor. cu mano
peră efectuată de către 
muncitori in timpul 
programului. Referin- 
du-se la ing. Emil 
Vinătoru. șef de sec
ție coordonator la e- 
lemente hidropneuma- 
tice și membru al co
mitetului de partid pe 
întreprindere, se arăta 
că el se adresează u- 
nor lucrători cu cuvin
te vulgare și amenin
țări cu desfacerea con
tractului de muncă.

Comitetul județean 
Sibiu al P.C.R. ne-a 
răspuns că a fost con
stituit un colectiv de 
activiști de partid care 
a verificat sesizarea 
prin discutarea „cu un 
număr însemnat de 
angajați, cu cadre de

partid și de sindicat, 
ipclusiv cu cei nomi
nalizați in scrisoare, 
ce se fac vinovați de 
abateri de la discipli
na de partid și de
stat". După ce acestea 
sînt enumerate, in
răspuns se precizează : 

în vederea îmbună
tățirii muncii de par
tid și de conducere 
tehnico-administrativă 
a secției de elemente 
hidropneumatice au 
fost luate următoarele 
măsuri : a) pentru a- 
baterile comise. ing. 
Emil Vinătoru a fost 
înlocuit din funcția de 
șef secție coordonator 
și trecut într-o altă 
muncă, corespunzătoa
re pregătirii sale pro
fesionale; el a fost dis
cutat în plenara lărgi
tă a comitetului de 
partid pe întreprinde
re, sancționat cu „vot 
de blam" și exclus din 
cadrul comitetului de 
partid ; b) ing. Virgil 
Benga a fost înlocuit 
din funcția șef secție 
schimb și trecut într-o 
altă muncă ; a fost pus 
în discuția adunării 
generale a organizați
ei de bază și sancțio
nat cu „vot de blam 
cu avertisment" ; c) 
conducerea întreprin
derii va stabili mă
suri ca pe viitor să 
nu se mai efectueze 
lucrări particulare 
pentru personalul an

gajat sau din afara u- 
nității ; d) pentru fe
nomenele negative pe
trecute în rîndul unor 
membri de* partid, al 
cadrelor de conducere 
menționate, secretarul 
comitetului de partid 
pe întreprindere. Pră- 
lea Ioan, a fost aspru 
criticat ; e) directorul 
întreprinderii, ing. 
Ocoș Aurel, a fost che
mat în fața secreta
riatului comitetului 
județean de partid, cu 
care ocazie a fost se
ver criticat și averti
zat.

Pîine proaspătă 
și în sortimen
tele soiicitate
Ne referim Ia cen

trul de pîine din piața 
Crîngași. sectorul 7. 
care nu este bine a- 
provizionat cu toate 
sortimentele de pîine 
proaspătă — afirmau 
într-o scrisoare adre
sată redacției mai

mulți cetățeni din car
tier. Sintem nevoiți să 
mergem la alte centre 
mai îndepărtate, pen
tru a găsi ceea ce do
rim. De această si
tuație este vinovat 
colectivul de la cen
trul de pîine mențio
nat, ca și cei ce aveau 
sarcina să ia măsuri 
și care la ■ toate in
sistențele noastre au 
rămas... reci ca și pli
nea, conchideau ei.

Direcția generală co
mercială a municipiu
lui București, căreia 
i s-a trimis sesizarea 
spre soluționare, ne-a 
comunicat că cele 
semnalate sînt juste și 
impreună cu conduce
rea I.C.L. Alimentara 
7 a luat următoare
le măsuri :

S-a asigurat ca cen
trul de desfacere a 
pîinii să întocmească 
comenzi corespunză
toare conform nomen
clatorului aprobat. în 
așa fel ea la vinzare să 
se găsească in tot

cursul zilei minimum 
25 sortimente de piine 
și produse de panifi
cație, urmărindu-se 
indeaproape să se sa
tisfacă cererea de con
sum cu pîine neagră 
simplă, pîine albă fă
ră sare, chifle. cor- 
nuri ; s-a luat măsura 
ca fabrica de pîine 
..Spicul" să respecte 
comenzile date dfe 
centrul de piine, cît și 
graficul de aprovizio
nare. pentru a nu se 
mai crea goluri între 
curse ; pentru a nu 
pătrunde in rețeaha de 
desfacere pîine de 
proastă calitate s-a 
mărit exigența la re
cepție. atît Ia produ
cător cît și la centrul 
de desfacere.

în încheierea răs
punsului se subliniază 
că s-au luat, de ase
menea. măsuri disci
plinare împotriva per
sonalului de Ia cen
trul Cringași, care s-a 
făcut vinovat de defi
ciențele semnalate.

Cum este 
însă stimulată 

critica de jos?
Adrian Turcu lu

crează de mulți ani 
ca muncitor la între
prinderea de tractoare 
și mașini agricole din 
Craiova. Pentru com
portamentul lui în pro
ducție și in viața par
ticulară. contribuția a- 
dusă la mersul tre
burilor în secția I. a 
fost ales în fruntea or
ganizației U.T.C. și în 
biroul organizației de 
partid. După cum ne 
informează într-o scri
soare adresată redac
ției noastre, totul a 
mers bine pină cind 
într-o adunare de par
tid a criticat conduce
rea secției pentru e- 
xistența unor goluri de 
lucru, pentru nefolo- 
sirea corespunzătoa
re a unor utilaje adu
se din import. El a 
mai solicitat atunci să 
i se acorde categoria

a V-a la care, după 
părerea sa. ar avea 
dreptul. Atit i-a tre
buit. „După toate cele 
discutate, am fost 
chemat la tovarășul di
rector și mi s-a pus in 
vedere să mă prezint 
cu cererea de demisie, 
că nu are nevoie de 
puturoși ca mine. Așa 
stind lucrurile, rog să 
se analizeze situația 
ce mi s-a creat pe ne
drept...". Ceea ce a și 
făcut Comitetul mu
nicipal Craiova al 
P.C.R.

In răspunsul trimis 
redacției se precizea
ză că. intr-adevăr, cu 
ocazia cercetărilor a 
rezultat temeinicia a- 
firmațiilor semnata
rului. Tntr-o adunare 
de partid, el a criticat 
defecțiuni existente in 
organizarea lucrului în 
secție, din care cauză 
se nasc goluri în pro
ducție. Pe baza aces
tor discuții, conduce
rea organizației de 
partid și a întreprin
derii au trecut ime
diat Ia analizarea si
tuației din atelier și
secție, constatînd că
problemele ridicate au 
fost juste, fapt pentru 
care s-au luat măsuri 
de încărcare a fiecărui 
loc de muncă și for
mații de lucru. Lip
surile constatate au 
făcut obiectul analizei

in ședința comitetului 
de partid și a consiliu
lui oamenilor muncii, 
unde șeful sectorului a 
fost aspru criticat și 
penalizat. Ca urmare, 
situația s-a îmbunătă
țit. „Referitor la fap
tul că se refuză acor
darea categoriei a V-a 
de retribuire tov. Tur
cu Adrian, aceasta nu 
se poate deoarece Le
gea nr. 12/1971, anexa 
1. alineatul 2, prevede 
că pentru această ca
tegorie este nevoie de 
o vechime minimă de 
8 ani în cadrul acele
iași meserii, condiție 
ce nu o îndeplinește, 
lucru ce s-a arătat pe
tiționarului. care s-a 
convins, declarindu-se 
mulțumit".

Mai puțin mulțumit 
este petiționarul pen
tru că în acest răs
puns nu se spune nici 
un cuvinte] în legătură 
cu procedeul directo
rului. care, in loc să-i 
mulțumească pentru 
lipsurile pe care le-a 
arătat, l-a admonestat, 
jignit și i-a cerut să-și 
dea demisia “ atitu
dine ce nu are darul 
să contribuie cu ni
mic la stimularea cri
ticii de jos. ci dimpo
trivă. Iată de ce aș
teptăm completări la 
răspunsul menționat.
Neculai ROȘCA

ALBA

Noi unități sanitare
în ultimii ani. în județul Alba au 

fost construite și date hi folosință 
importante unități de ocrotire a sănă
tății oamenilor muncii și s-au mo
dernizat cele existente. La Alba Iu- 
lia. unde în anii precedenți s-au ridi
cat spitalul județean cu 700 paturi și 
policlinică, statia județeană de Sal
vare, se află in construcție un mo
dern centru stomatologic. în comuna 
Berghin a fost inaugurat de curînd 
un dispensar medical, iar la Sîntim- 
bru s-a terminat construcția unei 
unități similare care dispune de ca
binete de consultații, săli de trata
mente ețc. Dispensarul medical co
munal din Săsciori a fost înzestrat 
cu un cabinet radiologie. (Șt. Di- 
nică).

HARGHITA

Blocuri de locuințe 
la sate

în centrul civic al comunei Lueta 
din județul Harghita s-a dat in folo
sință primul bloc de locuințe cu 12 
apartamente destinat cadrelor de 
specialitate. Conturate incă din anul 
trecut, asemenea blocuri cu 12 și 16 
apartamente vor întregi in curind 
aspectul centrelor civice ale comu
nelor Praid, Ditrău și Sinsimion. 
Prin grija organelor locale de partid 
și de stat, precum și a cetățenilor, 
în cursul anului 1977 construcția lo
cuințelor pentru specialiștii din me
diul rural se va intensifica în multe 
comune. (I. D. Kiss).



SCÎNTEIA - marți 8 februarie 1977 PAGINA 3

ÎNCHEIEREA VIZITEI DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER

Plecarea 
tovarășului Erich Honecker

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
care a făcut, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o vizită de prietenie în țara 
noastră, a plecat, duminică după- 
amiază. spre patrie. ■

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
la aeroportul din Timișoara, împodo
bit sărbătorește ; pe frontispiciul 
clădirii se aflau portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări. Mari pancar
te purtau inscripțiile. în limbile 
română și germană : „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie fră
țească, solidaritate și colaborare mul
tilaterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germană", și „Trăiască prietenia și 
colaborarea frățească dintre țările so
cialiste, dintre toate țările lumii".

La plecare, pe aeroport, se aflau

tovarășii Emil Bobu, Ilie Verdeț, Va- 
sile Patilineț și Mihai Telescu. prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R.

Erau prezenți ambasadorii Constan
tin Niță și Hans Voss.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Democrate Germane și 
Republicii Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au trecut in revistă 
garda de onoare ; un grup de pio
nieri le-au oferit apoi buchete de 
flori.

Un mare număr de cetățeni ai Ti
mișoarei au ținut să fie de față pe 
aeroport. Ca și în zilele precedente, 
miile de locuitori ai orașului au sa
lutat cu multă căldură și deosebită 
Însuflețire, cu îndelungate aplauze 
și aclamații pe Cei doi conducători 
de partid și de stat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au răspuns cu prie
tenie manifestărilor de simpatie ale 
cetățenilor.

La scara avionului, cei doi condu
cători de partid și de stat și-au strîns 
miinile cu căldură, s-au îmbrățișat, 
luindu-și un cordial rămas bun.
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COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie în Republica Socialistă România 
a tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Reîntoarcerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Capitală

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, a 
făcut o vizită de prietenie in Româ
nia, in perioada 4—6 februarie 1977.

La București, unde a avut loc pri
mirea oficială, tovarășul Erich Ho
necker a fost salutat cu multă căl
dură de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de alți conducători de partid și de 
stat, de numeroși locuitori ai capi
talei. Cu aceleași sentimente de 
prietenie frățească, de prețuire și 
stimă dintre partidele, țările și po
poarele noastre au fost intimpinați 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker de către cetățenii muni
cipiului Timișoara și județului Ti
miș, care au făcut inalților oaspeți o 
entuziastă și insuflețitoare primire.

Cu prilejul vizitei, între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
au avut loc convorbiri care s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, de înțelegere și respect 
reciproc. S-a procedat la o informare 
reciprocă asupra stadiului înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și ale 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Cei doi 
conducători de partid și de stat au 
apreciat succesele obținute de cele 
două popoare, sub conducerea parti
delor lor marxist-leniniste, in con
strucția socialistă, în dezvoltarea e- 
conomiei, științei și culturii, in ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, ca o contribuție eficientă la 
întărirea influenței și a forței de a- 
tracție a socialismului in lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au evidențiat cu sa
tisfacție că raporturile de prietenie, 
colaborare și solidaritate internațio- 
nalistă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din 
Germania s-au intensificat, că rela
țiile dintre Republica Socialistă

România și Republica Democrată 
Germană au cunoscut o puternică 
dezvoltare multilaterală. în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre cele două 
țări, semnat la București la 12 mai 
1972.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au subliniat că potențialul eco
nomic, științific și tehnic tot mai 
înalt al Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Germa
ne creează noi posibilități pentru 
extinderea colaborării multilaterale 
dintre cele două țări și au stabilit 
măsuri concrete în această privință.

In cadrul convorbirilor a fost ex
primată, totodată, dorința celor două 
părți de a acționa în continuare 
pentru întărirea și extinderea cola
borării economice in cadrul C.A.E.R., 
în spiritul programului complex.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, ale mișcării comuniste și mun
citorești mondiale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au relevat lupta și 
acțiunile consecvente de pace ale 
țărilor socialiste frățești, ale celor
lalte forțe antiimperialiste, demo
cratice și progresiste din întreaga 
lume, importanța acestora pentru 
continuarea procesului de destindere 
în Europa și pe plan mondial. Cele 
două părți au reafirmat că este ne
cesar să se acționeze in continuare 
cu hotărîre împotriva uneltirilor 
cercurilor imperialiste și reacționare, 
pentru respectarea suveranității sta
telor și inviolabilității granițelor, îm
potriva amestecului în treburile in
terne ale altor state, pentru conso
lidarea și adîncirea procesului de 
destindere. In acest context a ■ fost 
relevată însemnătatea istorică a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, necesitatea respec
tării și aplicării tuturor prevederilor 
și principiilor Actului final de la 
Helsinki.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au apreciat, și cu acest pri
lej, importanța deosebită a Confe

rinței de la Berlin a partidelor co
muniste și muncitorești din Europa, 
care a constituit o puternică mani
festare a solidarității internaționalis
te a partidelor comuniste, a hotări- 
rii acestora de a întări colaborarea 
pe baza marxism-leninismului. res
pectării principiilor independenței, 
egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora în mod 
de sine stătător strategia și tactica. 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania au reafir
mat hotărirea lor de a-și aduce și în 
viitor contribuția la întărirea unității 
și solidarității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la dez
voltarea colaborării tuturor forțelor 
democratice în lupta pentru pace, se
curitate, cooperare, democrație și 
progres social in Europa și in lume. 
A fost subliniată însemnătatea deo
sebită a Declarației de la București 
a țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, declarație care cheamă 
la eforturi susținute în vederea asi
gurării securității și păcii in lume, 
întreprinderii unor pași efectivi în 
direcția dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

Vizita de prietenie a tovarășului 
Erich Honecker în România, convor
birile fructuoase prilejuite de această 
vizită reprezintă un eveniment de 
seamă în relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, o contri
buție importantă la întărirea cola
borării și solidarității dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
a invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, să facă 
o vizită de prietenie în R. D. Ger
mană. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a fi sta
bilită ulterior.

Duminică după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a părăsit Timișoara.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au plecat tovarășii Emil 
Bobu, Ilie Verdeț și Vasile Patilineț.

Pe aeroport, secretarul general al 
partidului a fost salutat de tovarășul 
Mihai Telescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat.

Mii de locuitori ai orașului, aflați 
pe aeroport, l-au ovaționat îndelung 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ex-

primîndu-și cu multă însuflețire deo
sebita bucurie de a-1 revedea în mij
locul lor. S-a scandat cu putere, cu 
entuziasm „Ceaușescu—P.C.R.".

La sosirea la București, pe aero
portul Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de tova
rășii Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Ion Ioniță, . Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar. Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Coman, 
Mihai Gere, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Ion Stă- 
nescu.

Convorbiri rodnice
(Urmare din pag. I)

mod firesc, problemele securității 
europene, atît România, cit și R.D.G., 
ca țări europene care au participat 
activ la organizarea și desfășurarea 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, fiind intere
sate în consolidarea cursului spre 
destindere, în înfăptuirea obiec
tivelor majore ale securității și 
cooperării pe continent. In acest sens, 
în cursul convorbirilor s-a eviden
țiat necesitatea respectării și aplicării 
integrale, ca un tot unitar, a princi
piilor și prevederilor înscrise în Actul 
final de la Helsinki. Adîncirea pro
cesului de destindere, înfăptuirea 
dezarmării, și in primul rînd a dezar
mării nucleare, lichidarea vechii po
litici imperialiste de forță și amestec 
în treburile interne ale altor state, 
afirmarea unei politici noi. de egali
tate și respect reciproc — sint tot 
atitea obiective majore care reclamă 
întărirea solidarității și colaborării 
țărilor socialiste, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste. Româ
nia și R.D.G. reafirmîndu-și și de 
această dată hotărirea de a contribui 
la soluționarea acestor probleme care 
preocupă omenirea contemporană în 
conformitate cu interesele și năzuin
țele de pace și progres ale tuturor 
popoarelor.

Convorbirile au reliefat din nou 
înalta apreciere pe care Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania o dau conferin
ței de la Berlin a partidelor comu

niste și muncitorești din Europa, ho- 
tăririi exprimate cu acest prilej de a 
dezvolta solidaritatea și colaborarea 
pe baza, marxism-leninismului. a res
pectării principiilor independenței, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător strategia și tactica revoluțio
nară. Călăuzite de asemenea princi
pii, P.C.R. și P.S.U.G. sint animate 
de hotărirea de a acționa pentru în
tărirea unității și solidarității mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor democrati
ce progresiste din lume.

Iată tot atîtea temeiuri de a apre
cia că noul dialog la nivel înalt mar
chează un valoros aport la extinderea 
și adîncirea colaborării dintre parti
dele. țările și popoarele noastre. Ca 
o expresie a continuității acestui pro
ces se înscrie și invitația adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
efectua o vizită de prietenie în R.D. 
Germană, invitație acceptată cu plă
cere.

Comuniștii. întregul popor român, 
care au urmărit cu cel mai viu in
teres, cu sentimente de sinceră bucu
rie desfășurarea întilnirii dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker, salută călduros rezultatele 
rodnice ale convorbirilor, avînd con
vingerea că ele vor duce la întărirea 
și mai puternică a relațiilor de strin- 
să prietenie și colaborare dintre po
porul român și poporul R.D. Ger
mane. spre binele comun, în interesul 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii.

XI-lea al partidului, comunicatul e- 
vidențiază. o dată mai mult, profun
dul umanism al societății noastre, 
care pune in centrul tuturor preocu
părilor sale crearea condițiilor ma
teriale. sociale și culturale pentru a- 
firmarea plenară a omului, pentru 
dezvoltarea multilaterală a persona
lității umane. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tot ceea ce 
întreprind partidul și statul nostru, 
sensul întregului efort de zidire a 
noii orinduiri in patria noastră este 
îmbunătățirea vieții oamenilor, asi
gurarea unui trai demn și îmbelșu
gat pentru toți cetățenii patriei noas
tre, posibilitatea de a-și pune în va
loare toate aptitudinile lor.

Și chiar dacă, acum, cifrele 
care definesc coordonatele creșterii ni
velului de trai in anul 1976 sint cu
noscute, reamintim cîteva dintre ele 
tocmai pentru forța lor de convinge
re. Astfel, numărul personalului din 
întreprinderi și instituții a crescut cu 
aproape 260 mii de persoane față de 
1975; a sporit participarea femeilor 
la activitatea economico-socială — în 
anul trecut numărul de femei munci
toare, cadre medii și cu studii supe
rioare sporind cu 150 mii persoane; 
totodată, veniturile totale reale ale 
populației — indicator care exprimă 
sintetic creșterea tuturor categoriilor 
de venituri din retribuirea muncii și 
din fondurile sociale de consum — 
au crescut cu 9,5 la sută, ritm supe
rior celui prevăzut pentru întregul 
cincinal; retribuția medie nominală a 
personalului din întreprinderi și in
stituții a sporit cu 8,5 la sută față de 
anul 1975. iar veniturile bănești ale 
țărănimii provemte din retribuirea 
muncii in cooperativele agricole de 
producție și din vînzarea produselor 
agricole către unitățile socialiste s-au 
mărit cu 11,6 la sută : fondurile 
sociale de consum, calculate pe un 
locuitor, au fost anul trecut de 2 574 
lei, față de 2 397 lei în 1975 ; fondul lo
cativ al populației a crescut, în 1976, 
prin darea în folosință a 138,2 mii 
locuințe.

Sint fapte elocvente care dove
desc că tot. ce se înfăptuiește în țara 
noastră slujește făuririi unei vieți 
demne și prospere poporului, temelia 
trainică a politicii partidului de ri
dicare continuă a nivelului de trai al 
populației, izvorul tuturor resurselor 
alocate in acest scop fiind activitatea 
creatoare, neobosită a tuturor oame
nilor muncii de la orașe și sate. 
Nimic, absolut nimic din ceea ce con
stituie mindria și satisfacția împli
nirilor noastre nu ne-a venit în dar, 
toate le-am dobindit prin munca și 
strădaniile noastre.

ExițJCnțC Tocmai cu această 
profundă convingere întregul nostru 
popor, sub conducerea partidului, a 
trecut la înfăptuirea cu succes a sar
cinilor de dezvoltare economico-so
cială a țării pe 1977 — an hotăritor 
al cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. După cum se știe, în 
recenta ședință, Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., apreciind 
rezultatele obținute în anul trecut, 
și-a exprimat convingerea că oame
nii muncii vor acționa, in continua
re, cu aceeași hotărîre și abnegație 
pentru înfăptuirea exemplară, la un

nivel calitativ superior a tuturor pre
vederilor planului pe 1977, asigurind 
progresul in ritm intens al industriei 
și agriculturii, al întregii economii, 
în acest sens. în lumina sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului, 
comunicatul relevă direcțiile imedia
te de acțiune in activitatea practică 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului în acest an. Dintre toate 
aceste sarcini se desprinde ca o prio
ritate a priorităților creșterea puter
nică a eficienței economice. Această 
sarcină fundamentală trebuie să sti
muleze energia și gindirea creatoare 
a fiecărui om al muncii pentru gă
sirea și aplicarea celor mai bune 
măsuri la locul său de muncă, in u- 
nitatea unde lucrează. Așa cum a 
subliniat Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. in recenta ședință, 
in centrul activității economice tre
buie să stea permanent ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției, modernizarea produselor, valo
rificarea superioară a tuturor re
surselor materiale și umane, gos
podărirea judicioasă a materiilor pri
me și materialelor, a energiei și com
bustibililor, a fondurilor financiare și 
valutare, reducerea cheltuielilor ma
teriale și a costurilor de producție, 
realizarea integrală a investițiilor cu 
costuri cit mai reduse, folosirea in
tensivă a capacităților existente, ge
neralizarea progresului tehnic în 
toate domeniile. O importanță deo
sebită are creșterea mai accentuată 
a productivității muncii in toate ra
murile, conducerea partidului subli
niind. în acest sens, ca prevederile 
planului la acest indicator să fie de
pășite în, anul 1977 cu 2—3 la sut? 
— în industfie — și 4—5 la sută — 
in construcții-montaj.

Este necesar, totodată, să se ac
ționeze cu toată fermitatea și răs
punderea pentru lichidarea rămi- 
nerilor in urmă manifestate in 
unele sectoare în cursul anului 
trecut, pentru ca unitățile econo
mice care au restanțe in realizarea 
unor indicatori de plan să Ie recu
pereze în cel mai scurt timp; in 
conformitate cu hotăririle Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 4 februarie a.c., vor trebui luate 
măsuri energice pentru recuperarea 
în cursul anilor 1977—1978 a întregii 
cantități de gaze naturale consumate 
peste plan în anul trecut, introd" 
cîndu-se în acest scop un re, 
strict de livrare pentru toți con 
matorii.

După cum s-a arătat, rezultate 
obținute în prima lună din acest a 
atestă, încă o dată, realismul planu
rilor noastre, marile rezerve de spo
rire a producției și eficienței de care 
dispune economia noastră. Cu încre
dere nestrămutată in politica înțe
leaptă a Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii, in frunte cu comu
niștii, își consacră, in conținu e, în
treaga energie și capacitate atoa- 
re îndeplinirii exemplare a s rcini- 
lor de plan pe anul 1977 — an ho- 
tărîtor pentru realizarea obiectivelor 
întregului cincinal, anul centenaru
lui independentei de stat a Româ
niei. al Conferinței Naționale a 
'partidului — punînd noi și puternice 
temelii progresului și înfloririi mul
tilaterale a patriei noastre socialis
te. ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.
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Cum gospodăriți, cum economisiți energiu și combustibilul?
Folosirea rațională, gospodărească a energiei electrice și combusti

bililor. reducerea substanțială a consumurilor in toate unitățile eco
nomiei naționale, prin înfăptuirea neabătută a măsurilor stabilite, con
stituie o sarcină de mare însemnătate subliniată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1976. In acest domeniu trebuie acționat cu stăruință și răs
pundere pentru economisirea strictă a acestor importante resurse ma
teriale. pentru lichidarea grabnică a oricărei risipe, a oricăror rămineri 
in urmă. La gazele naturale, de pildă, potrivit hotăririlor Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 4 februarie a.c., trebuie luate 
măsuri energice pentru recuperarea in cursul anilor 1977—1978 a în
tregii cantităti consumate peste plan in 1976, introducindu-se in acest 
scop un regim strict de livrare pentru toți consumatorii. Cum se ac
ționează practic in întreprinderi pentru traducerea in viață a acestor 
sarcini. în vederea gospodăririi judicioase a combustibililor și energiei 
electrice. înlăturării pierderilor de orice natură și a consumurilor exa
gerate la aceste prețioase resurse ale economiei naționale ?

Programe concrete 
de acțiune pe secții 

și ateiiere
CONSTRUCTORII DE MAȘINI DIN 

BOCȘA acționează cu perseverență 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de conducerea de partid privind gos
podărirea judicioasă și eficientă a 
energiei electrice. Așa cum ne rela
ta tovarășul Nicolae Tănase, secre
tarul comitetului de partid din între
prindere, colective largi de activiști 
de partid și de stat, de specialiști au 
analizat in fiecare secție, sector și 
la fiecare loc de muncă in parte, po
sibilitățile concrete de diminuare a 
consumurilor, pentru folosirea cit 
mai rațională a energiei electrice. „în 
acest mod — a continuat interlocu
torul — am stabilit un vast plan de 

măsuri care asigură economisirea în 
acest an a 450 000 kWh energie elec
trică".

— Care sint. în principal, modali
tățile de acțiune în sectoare, secții, 
în toate procesele de fabricație ?

— In primul rind. studiile și ana
lizele făcute au vizat fluxurile teh
nologice, tehnologiile, procedeele de 
execuție, consumurile pe fiecare in
stalație. utilaj și mașină in parte, in
cit chiar de la consumatorii princi
pali să rezulte economii. Pe de altă 
parte, în acest fel optimizăm o serie 
de fluxuri tehnologice, cum am pro
cedat, în luna ianuarie, la secția de 
poduri rulante și în sectorul de debi- 
tare-pregătire. Efectul ? Un bilanț 
pozitiv la consumul de energie elec
trică. O altă măsură privește înlocui
rea motoarelor electrice supradimen
sionate, spre a se asigura corelarea 

riguroasă a consumului de energie 
cu capacitatea instalațiilor, utilajelor 
și mașinilor. Importante rezerve am 
identificat prin raționalizarea ilumi
natului interior și exterior. In acest 
sens, am trecut la montarea a zece 
fotocelule in sectoarele de producție

In fiecare întreprindere - măsuri practice pentru reducerea 
consumurilor, pentru combaterea risipei

menite să asigure optimizarea ilumi
natului și, totodată, s-a stabilit opri
rea. sub un control nemijlocit, a tu
turor instalațiilor și mașinilor in tim
pul pauzelor de masă, spre a se eli
mina consumul la mersul „in gol", 
risipa de energie electrică.

Mari resurse 
de economisire 
a gazului metan 

la un mare consumator
Ce anume acțiuni s-au întreprins 

la ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 
AUTO DIN SIBIU, cel mai mare 
consumator de combustibil din muni
cipiu. pentru realizarea sarcinilor 
subliniate de conducerea partidului ?

Cîteva precizări face, mai întîi. tov. 
Șerban Șerban. secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii :

— Din capul locului se cuvine sub
liniat că acțiunea privind economi
sirea combustibilului în întreprinde
rea noastră — care, prin centrala 

termică de zonă, ce servește 18 be
neficiari, ca și prin numeroasele sale 
secții și ateliere de prelucrări la cald, 
a devenit în ultimul timp cel mai 
mare consumator de combustibil din 
Sibiu — a fost începută din anul tre
cut. ea transformindu-se într-o au
tentică acțiune de masă. Pornind de 
la indicațiile secretarului general al 
partidului, s-a întocmit un program- 
cadru, cu termene și responsabilități 
precise, pentru întregul cincinal, care 
prevede peste 30 de măsuri vizind 
îmbunătățirea consumului de com
bustibil. De asemenea, s-au constituit 
colective formate din cadre de spe
cialitate. muncitori și maiștri frun
tași, buni gospodari, care analizează 
periodic situația consumurilor la fie
care loc de muncă și stabilesc noi 

măsuri în scopul închiderii tuturor 
„canalelor" prin care se mai risipește 
gazul natural sau păcura, s-au emis 
decizii de numire a responsabililor 
cu economia de combustibil și ener
gie electrică în fiecare secție ș.a. A- 
nalizele recente în cadrul adunărilor 

generale din secțiile arcuri lamelare, 
forjă și tratamente termice, atelie
rele de arcuri înfășurate la cald și la 
rece. îndeosebi — secții cu cele mai 
mari consumuri de gaz natural — au 
fost canalizate tocmai asupra acestor 
probleme majore. Economisirea com
bustibililor preocupă în mod mult 
mai stăruitor comitetul de partid ; 
biroul comitetului de partid și-a pro
pus să analizeze și să urmărească te
meinic. în acest an. consumurile, pe 
baza informărilor făcute de directo
rul intreprinderii și de directorul teh
nic. a realităților din producție.

...Am urmărit. în mai multe secții 
și ateliere ale întreprinderii, modul 
in care își desfășoară activitatea co
lectivele constituite în vederea bunei 
gospodăriri a combustibililor, ca și 

responsabilii cu această problemă din 
secții.

— Nimeni nu lua nici o măsură 
pentru înlăturarea pierderilor, deși 
toți vedeau că majoritatea cuptoare
lor de încălzit ard la debitul maxim 
și in pauza de masă, de exemplu — 
ne-a spus maistrul Ion Ursu, de la 
atelierul de arcuri lamelare. Am pro
pus și acum avem stabilite grafice 
cu responsabili în fiecare zi. pentru 
asigurarea unui consuni minim de 
combustibil, ori de cîte ori se ivesc 
întreruperi impuse de tehnologia de 
fabricație sau de sarcina nominală a 
cuptoarelor.

— Era cald sau frig afară, centrala 
termică lucra la fel — menționa 
muncitorul Ion Ionescu, de la secția 
mecanic-șef. Propunerea mea a 
avut ecou și centrala termică func
ționează acum după un program 
bine stabilit, corelat tot timpul cu 
temperatura mediului ambiant. Con
sumul de combustibil s-a redus cu 
6 la sută. Sint condiții, cred eu, pen
tru economii mai mari în această 
direcție.

Cu prilejul raidului efectuat în a- 
ceste zile, examinăm din nou pro
gramul de acțiune elaborat pentru 
acest an de comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii, în vede
rea economisirii combustibililor și 
energiei electrice. De remarcat că, 
față de 35 de măsuri, cite avea îna
inte, el are acum 55 de măsuri, care 
asigură, pînă Ia finele acestui an, 
economii de 6,3 milioane metri cubi 
gaz natural, față de 4 milioane metri 

cubi cit se preconizase Inițial. 
Explicația ne-o dă ing. Mircea Ta- 
nasiciuc, șeful serviciului mecano- 
energetic din cadrul intreprinderii :

— Pornind de la sarcinile stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. îp ședința din 4 fe
bruarie a.c., colectivul intreprinderii, 
pe baza concluziilor desprinse din 
analize efectuate 4a fiecare loc de 
muncă, ca și a propunerilor făcute 
în recentele adunări generale de 
dări de seamă și alegeri, și-a reeva
luat rezervele de economisire a ga
zului natural și a altor combustibili, 
găsind noi soluții pentru majorarea 
suplimentară a angajamentului a- 
nual. Cîteva exemplificări. Ținînd 
seama de experiența bună a înlo
cuirii unui cazan mai vechi, cu un 
cazan tip „Metalica" Cluj-Napoca, 
din care a rezultat o economie de 
45 000 metri cubi gaz natural pe an, 
s-a prevăzut modernizarea, pe ace
leași coordonate, și a cazanului tip 
PA 16. ceea ce va aduce o economie 
de 35 000 metri cubi gaz natural pe ar

Sarcinile mobilizatoare, sublinir 
de conducerea partidului, au det 
minat majorarea suplimentară 
economiilor de combustibili și 
alte întreprinderi din județ, inti 
care „Independența" și „Dumbrava 
din Sibiu, întreprinderea mecanic? 
Mîrșa. „Textila" Cisnădie. „Autome- 
canica" și „Vitrometan" din Media' 
și altele.

Nicolae BRUJAN 
Nicolae CATANA / 
corespondenții „Scînte "e
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ÎN CLIMATUL FERTIL AL FESTIVALULUI 
NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Amatorii creatori și interpreți 
pasionați și exigeați

Un autor dramatic din activitatea 
căruia ar lipsi conlucrarea cu tea
trul de amatori ar greși în primul 
rind împotriva artei sale. Actul crea
tor in care s-a angajat are mult de 
ciștigat prin colaborarea cu fenome
nul teatral neprofesionist, mereu 
proaspăt. întotdeauna dovedind re
marcabile deschideri pentru nou.

Spre a susține această opinie, aș 
porni de la un exemplu concret. în 
ultima vreme, artiști amatori ai ca
sei de cultură din localitate au re
prezentat două dintre piesele mele 
intr-un act. Am asistat, firește, la 
spectacolele actorilor amatori din 
Dej. prilej cu care am și stat înde
lung de vorbă cu membrii formației 
de teatru, cunoscindu-i mai bine. A- 
cești oameni inimoși — și faptul e 
caracteristic pentru toate formațiile 
de amatori de la noi — iși consacră o 
bună parte a timpului lor liber pen
tru o autoeducare artistică însufleți
tă. conjugată cu un act responsabil 
de educație desfășurat în mijlocul 
concetățenilor lor. Nu încape îndoială 
că artiștii amatori din Dej, aidoma 
multor formații artistice de pe lingă 
cămine culturale, cluburi de între
prinderi și case de cultură, săvirșesc 
nu numai un act de cultură prin ac
tivitatea lor sistematică, ci și unul de 
educație politică și ideologică. Stră
daniile lor primesc in contextul am
plu al Festivalului național ..Cintarea 
României" semnificații deosebite.

Reîntorcîndu-mă la artiștii amatori 
din Dej pot afirma că trăsăturile do
minante ale activității lor sint avîn- 
tul și entuziasmul. Membrii ansam
blului de teatru al Casei de cultură 
din Dej. români și maghiari, oameni 
de virste și ocupații diferite, tineri 
și virstnici, muncitori, intelectuali, 
pensionari și casnice nu evoluează pe 
scenă. desigur, la același nivel cali
tativ al interpretării. Dar ei muncesc 
cu trup și suflet, cu o exemplară dă
ruire si simț de echipă. Succesul îi 
bucură și acest lucru e firesc. Im
portant este insă că aplauzele în
seamnă mobilizarea publicului, iar 
mobilizarea afectivă a unui număr a- 
prociabil de spectatori incumbă și an
gajare față de Ideile spectacolului.

întâlnirile cu amatorii mi-au întă
rit convingerea că cei ce se urcă. 

după orele de muncă, pe scenă sint 
oameni cu o bogată experiență de 
viață, oameni care se întâlnesc zilnic 
și direct cu diferite probleme com
plexe ale construcției socialismului. 
Orele, zilele, anii petrecuți in fabrici 
și uzine înseamnă pentru ei prilejul 
confruntării directe cu o viață trăită 
la cote înalte de intensitate. Tovarășii 
mei de creație, artiștii amatori, și-au 
exprimat dorința de a prezenta pu
blicului piese care oglindesc fidel 
realitățile noastre, piese care dezbat 
probleme morale esențiale, piese care 
vorbesc clar și răspicat, cinstit și 
fără ocolișuri despre aspectele cele 
mai felurite ale vieții noastre sociale.

Un fenomen demn de remarcat 
este acela că artiștii neprofesioniști 
simt nevoia adaptării pieselor la ca
drul lor de viață, la universul speci
fic al sensibilității lor. Multe piese, 
în special comediile, sint îmbogățite 
cu muzică, fuzionarea textului cu 
elemente muzicale dind naștere 
unui gen nou și interesant de 
teatru. Este semnificativ in orice 
caz pentru gustul selectiv al ar
tiștilor amatori că inserțiunile me
lodice nu sint un fapt spectacologic 
hibrid, ci elementul muzical primește 
o funcție dramatică precisă în econo
mia spectacolului. Ne aflăm, așadar, 
în făța unei cerințe reale pe care nu 
trebuie s-o ignorăm : teatrul ama
tor are nevoie și de piese scurte cu 
muzică. Nu de comedioare muzicale 
de gust îndoielnic, firește, ci de crea
ții de ținută care nu alterează gus
tul și simțul estetic, ci le cultivă in 
sensul unei bune tradiții.

Institutul de cercetări etnologice și 
dialectologice — avind intre altele și 
răspunderi pentru destinele mișcării 
artistice de masă — va trebui să acor
de atenție sporită și acestei probleme. 
Acest for lucrează dinamic și eficient 
nu numai cu formațiile de amatori, 
ci și cu scriitorii. Pot afirma în nu
mele multor scriitori că un număr 
impresionant de piese destinate ama
torilor s-au născut din inițiativa In
stitutului de cercetări etnologice și 
dialectologice. care nu se mulțumeș
te cu tipărirea și distribuirea piese
lor. ci întreține un dialog permanent 
cu autorii dramatici, căutindu-i în 
camera lor de lucru. îndemnindu-i 

să-și extindă șantierul lor de creație 
și spre teatrul de amatori.

Cu un deceniu și ceva in urmă am 
auzit unele păreri conform cărora te
leviziunea, prin faptul că pătrunde 
și în cel mai îndepărtat colț de țară, 
va inlocui aproape integral rolul 
echipelor artistice de amatori — de 
a răspindi cultura in sinul maselor. 
Scepticismul acestor opinii izolate s-a 
dovedit neîntemeiat, iar părerile in 
sine n-au rezistat in timp. Televiziu
nea nu numai că nu a diminuat aria 
de propagare a mișcării artistice a- 
matoare, ci, din contră, a stimulat 
creșterea ei. Ea nu numai că a pro
cedat la ridicarea ștachetei valorice 
în privința artei amatoare, ci a de
venit și un for important de difu
zare a acesteia. într-o mare măsură, 
prezența artiștilor amatori pe micul 
ecran este un fel de schimb de expe
riență la proporții naționale.

Dramaturgului ii revine sarcina 
importantă de a pune la dispoziția 
teatrului de amatori piese care trans
figurează artistic realitățile lumii in 
care trăim cu maximă exigență este
tică și cu maturitate politică si ideo
logică. Numai astfel putem eradica 
din peisajul mișcării artistice de a- 
matori stereotipiile. rutina, vinătoa- 
rea de efecte gratuite, falsul avan
gardism. naturalismul și convenționa
lismul, pe care le mai întilnim une
ori. Din fericire, din ce in ce mai 
rar. Definitorie pentru teatrul de a- 
matori este exigența artistică — și 
nu reversul ei.

...Cu cîtva timp în urmă, pe un șan
tier din Tirgu Mureș, cineva m-a 
strigat de pe o schelă. Apoi au co- 
borit doi zidari și mi-au adus aminte 
că au jucat intr-o piesă de a mea. 
cu cițiva ani în urmă, intr-un sat din 
apropiere, la Singeorz de Mureș. 
..Așteptăm o nouă piesă despre via
ta noastră" — mi-au spus, copleșin- 
du-mă după aceea cu o avalanșă de 
informații, sugerînd un șir de pro
bleme de interes comun.

Mi-au dat subiecte nu pentru o 
piesă, ci pentru cel puțin cinci. Co
manda socială a fost emisă. Acum 
se impune, desigur, materializarea ei. 
Cu aceeași seriozitate cu care a fost 
încredințată.

MEHES Gyorgy

Cărturar luminat, Dinicu Golescu 
este una din personalitățile de vîrf 
ale culturii românești din primele 
decenii ale veacului trecut, alături 
de Gh. Lazăr, Gh. Asachi, Iancu 
Văcărescu, Iordache Golescu ș.a. Stă- 
pîn al unei culturi Întinse de orien
tare umanistă și iluministă, patriot 
în sensul adine al cuvîntului, călăuzit 
tot timpul de năzuințe înnoitoare, 
el a desfășurat, în ultima parte a vie
ții îndeosebi, o activitate fecundă, 
plină de dăruire, pentru progresul 
țării și al națiunii sale. în 1822 ini
țiază, împreună 
cu alți fruntași ai 
vieții culturale 
din Țara Româ
nească, Societa
tea literară, care 
ia ființă cinci ani 
mai tîrziu, urmă
rind realizarea 
unor obiective e- 
sențiale pentru e- 
manciparea cul
turală și politică 
a țării : înființa
rea de școli pri
mare in toate sa
tele, școli norma
le in orașele re
ședință de ju
deț, transforma
rea școlii de la 
Sf. Sa va in cole
giu, întemeierea 
unui teatru națio
nal, ziare și re
viste în limba ro
mână, stimularea 
traducerilor în 
limba română și 
a creațiilor lite
rare originale, li
chidarea ultime
lor rămășițe ale 
regimului fana
riot.

La înfăptuirea unora din aceste 
deziderate fundamentale pentru miș
carea culturală și literară a epocii, 
Dinicu Golescu. a adus contribuții 
personale importante, inițiind și spri
jinind apariția, la Leipzig, in 1827, 
a celui dintîi ziar românesc, Fama 
Lipscăi, condus de tânărul I.M.C. 
Rosetti, ajutindu-1 pe Heliade Ră- 
dulescu să , obțină aprobarea pentru 
scoaterea, în 1829, a Curierului ro
mânesc, primul ziar de informație 
Ia noi cu apariție îndelungă, a că
rui importanță pentru viața publică, 
în deceniile următoare, nu mai are 
nevoie a fi relevată. Societatea ținea 
serate literare in casa Golescului. 
unde se citeau traduceri și scrieri 
originale de Heliade Rădulescu, Ioir- 
dache Golescu ș.a. Marele cărturar 
se stinge brusc, la începutul lui 
octombrie 1830, dar activitatea socie
tății continuă, determinînd alte mă
suri in folosul culturii românești. în 
1831, școala de la Sf. Sava e trans
formată în colegiu, peste doi ani, 
în prelungirea Societății literare, ia 

ființă Societatea filarmonică, în ca
drul căreia se întemeiază prima școa
lă pregătitoare de actori calificați 
care dau spectacole periodice, și apare 
cea dLntii revistă de teatru, Gazeta 
Teatrului național.

în anii 1824—1826, Dinicu Golescu 
face lungi călătorii în Europa. Aus
tria. Germania, Elveția, Italia și alte 
țări, notindu-și impresiile in car
tea însemnare a călătoriei mele, pu
blicată în 1826. Consecvent unor 
principii democratice și novatoare a- 
firmate în carte și cuprinse în pro

UN MARE 
CĂRTURAR 

PATRIOT
200 de ani de la nașterea lui Dinicu Golescu

gramul Societății literare, scriitorul 
transformă, la întoarcerea în țară, 
școala elementară de la Golești in 
gimnaziu, aducind, pentru buna ei 
funcționare, profesori excelenți ca 
Florian Aron și Heliade Rădulescu. 
Școala era gratuită și deschisă tutu
ror copiilor din regiune, fără discri
minare socială. „Așa dar, fieșcare 
părinte" se spunea în prospectul ti
părit cu acest prilej, „de orice treap
tă va fi, sau neguțatoriu. sau boiariu, 
sau birnic sau măcar și rob, poate 
a-și trimite copiii la această școală 
spre aceste învățături, făr de nici o 
plată". în sprijinul școlii, Golescu 
traduce și adaptează cărți cu profil 
didactic menite a servi ca manuale: 
Adunare de pilde bisericești și filo- 
zofeșli, de întimplări vrednice de mi
rare, de bune ginduri și bune năra
vuri, de fapte istoricești și anecdote 
(1826), o antologie de texte cu sem
nificație morală ori de interes gos
podăresc, cu aluzii critice Ia societa
tea contemporană, adaptate din au
tori antici și moderni; Elemente de 

filozofie morală (1826), traducere și 
adaptare din grecește in care se vor
bea despre valoarea educativă a cul
turii, rolul important al școlilor in 
dezvoltarea societății, despre eman
ciparea femeii și despre dreptul aces
teia ia învățătură.

însemnare a călătoriei mele, car
tea cea mai importantă a lui Dinicu 
Golescu. este un memorial, consem- 
nînd impresii despre țările vizitate, 
întregit cu ample și emoționante 
mărturii privind viața socială și cul
turală din Țara Românească a epo

cii, moravurile publice și private. 
Menirea cărții era, cum afirmă auto
rul în preambulul Cătră cititor, de a 
contribui la emanciparea țării sale, 
arătînd experiența bună a altor na
țiuni aflate pe o treaptă mai ridi
cată a progresului social, conștient 
că „binele l-au învățat oamenii întăi 
unii de la alții, neamurile mai pe 
urmă unul de la altul". Golescu des
crie, in călătoriile sale, aspectul ar
hitectonic al orașelor, parcuri și gră
dini publice, monumente de artă, 
muzee, biblioteci, îmbrăcămintea, 
moravurile locuitorilor; se interesea
ză de școli, de spitale, instituții fi
lantropice. teatre, exploatarea bogă
țiilor subsolului, fabrici, de felul ad
ministrației și modul de percepere a 
impozitelor, de raporturile intre di
feritele pături ale societății, relevînd 
ceea ce i se pare a reprezenta pro
gres, civilizație și, ca atare, exemple 
demne a fi urmate. Atari descripții, 
uneori foarte amănunțite (Viena în
deosebi, Mtinchen ș.a.), sînt însoțite 
de reflecții, de obicei foarte întinse,

în legătură cu țara sa. Vederile sale 
înaintate iși găsesc o elocventă ex
presie în faptul că scriitorul cri
tică aspru, in tablouri răscolitoare, 
evocate cu sensibilitate și talent, pri
vilegiile, abuzurile administrației, ale 
boierimii și ale clerului, luxul și 
risipa, lipsa școlile»: și a unui teatru 
românesc, pledînd pentru corecti
tudine și onestitate, pentru promova
rea în slujbă după merit, perceptarea 
impozitelor după avere, înființarea 
de școli de toate gradele, stimularea 
traducerilor în limba națională, crea

rea unei miș
cări teatrale ro
mânești. De ase
menea, într-o vi
ziune modernă, 
progresistă. de 
reală anticipație, 
autorul sublinia
ză că o condiție 
importantă pen
tru prospera rea
națiunii sale este 
dezvoltarea co
merțului. valori
ficarea bogățiilor 
țării, construirea 

fabrici. „Mare 
pagubă este la o 
țară, scrie el. de 
a-și scoate tot 
materialu nefa- 
bricarislt, vinzîn- 
du-l în alte țări 
cu un prost preț, 
și apoi să-1 cum
pere iarăși cu preț 
de 30 ori mai 
mult. Mare pa
gubă este cind o 
tară in veci cum
pără toate lucru
rile duprin alte 
țări, și acele nu 
cumpără nici un 

lucru fabricarisit dintr'aceasta..."
Dincolo de interesul său documen

tar. însemnare a călătoriei mele este 
una din scrierile literare cele mai 
importante de la începutul literatu
rii noastre moderne. Cartea e scrisa 
într-un stil frust, cu parfum arhaic, 
încălzit de efuziunile lirice, foarte 
dese, de patosul patriotic al cărtura
rului vibrind permanent pentru țara 
sa, in al cărei viitor fericit a crezut 
cu tărie, cum mărturisește singur în 
ultimul paragraf al memorialului său: 
„căci nădejdea este nedespărțită de 
tot omul ce se află încă pe pămînt. 
această nădejde avînd și eu, mă 
bucur nădăjduind, că negreșit va 
veni vreme întru care Patria mea nu 
zic în puțini ani, să se sămuiască 
întocmai cu orașele cele mari ce am 
văzut, ci măcar pasul cel dintîi să se 
facă, ce aduce toate noroadele spre 
fericire, carele pas este unu! și numai 
unirea spre folosul obștii, ce de mul
te ori am cuvintat".

Dim. PACURARIU

In Capitală, constituirea grupelor 
organizației „Șoimii patriei" 

„Ca Făt-Frumos din basmele străbune 
Să faci să infloreasc-acest pămint..."

Moment sărbătoresc 
la Școala generală nr. 
28 din Capitală; in 
clasa 1 A se consti
tuie grupa organiza
ției „Șoimii patriei". 
Îmbujorate de emoție, 
trei școlărite aduc in 
sală drapelul tricolor 
al organizației, in timp 
ce toți copiii intonează 
cintecul „Tricolorul". 
O alta dă „raportul": 
„tovarășă învățătoare, 
sintem gata pentru în
ceperea activității"... 
Învățătoarea Nina Ma
rian le explică, pe în
țelesul lor, semnifica
ția evenimentului. Pio
nierele detașamentului 
clasei a IlI-a A (învă
țătoare Elena Mocanul 
— care au pregătit to
tul, de la pavoazarea 
sălii pină la micile 
daruri pentru sărbă
toriți — le oferă 
un scurt program 
ar' ‘'ic, cu versuri 
și ' cintece patrioti
ce. 'ărlnții și buni
cii, rezenți cu toții la 
acest moment solemn, 
le dăruiesc flori. Pio
niera Cristina Șt.efă- 
nescu le-a dedicat 
chiar o poezie, urin- 
du-le „Ca Făt-Frumos 
din basmele străbune /

Să faci să inflo- 
rease-asest pămint / Si 
țara ta, să fie pri- 
ma-n lume"...

Pretutindeni, in școli 
și grădinițe, la casele 
de copii, asemenea 
manifestări sărbăto
rești au marcat intra
rea copiilor, preșcolari 
și școlari, in virstă de 
4-7 ani, in organizația 
lor de masă. „Șoi
mii patriei". Momen
tul la care am asistat 
încheie practic acți
unea de constituire a 
grupelor „Șoimii pa
triei" in școlile și gră
dinițele Capitalei, unde 
organizația cuprinde 
833 de grupe tn clasele 
1 și peste 1 120 de gru
pe in grădinițe și 
case de copii. In con
tinuare vor fi consti
tuite grupe de „Șoimii 
patriei" cu copii din 
cartiere, necuprinși in 
învățământul preșco
lar.

Ca tn întreaga țară, 
la București asemenea 
festivități s-au desfă
șurat nu numai in săli 
de clasă, ci si in mu
zee — la Muzeul de 
istorie a partidului co
munist, a mișcării re
voluționare și demo

cratice din România, 
la Muzeul de istorie 
a României, la locu
rile de muncă ale pă
rinților. in unități eco
nomice — la „Suvei
ca", UREMOAS, „Re
publica". F.E.A.. fer
ma „Roșia" — in uni
tăți militare. Alături 
de cei mici s-au aflat 
pionierii, cadrele di
dactice. părinții, mun
citori fruntași, acti
viști de partid și de 
stat, reprezentanți ai 
Consiliului National al 
Organizației Pionieri
lor și ai Ministerului 
Educației și tnvăță- 
mîntului.

Concepută ca formă 
de activitate socială a 
copiilor, organizația 
„Șoimii patriei", prin 
grupele ce se consti
tuie in aceste zile, va 
acționa împreună cu 
grădinița și școala 
pentru educația pa
triotică și civică a ce
lei mai tinere gene
rații a țării pentru 
consolidarea cunoștin
țelor și deprinderilor 
dobîndite in procesul 
educativ.

Florica 
DINULESCU

Emoție și mîndrie la intrarea în organizația „Șoimii patriei"

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Viața unei femei —
19.30, (sala mică) . Comedie de 
modă veche — 19.30, (sala Ate
lier) : Năpasta — 18.
• Filarmonica ..George Enescu“
(sala mică a Palatului) : Cenaclul 
prietenilor muzicii. Ciclul „Iniție
re muzicală. Voci, instrumente" — 
17, (Ateneul Român) : Cenaclul
prietenilor muzicii „Iubirile maeș
trilor" — 19 — audiții comentate 
de George Bălan.
• Opera Română : Travlata — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu MăgUreanu): 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădi

na Icoanei) : Tineri căsătoriți 
caută cameră — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Nu am încredere în 
bărbați — 19,30, (sala Studio) : 
Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giuleștl : Cu oltencele 
nu-î de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 19,30, (sala Victo
ria) : E nemaipomenit — 19.00.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* ; Flacăra independenței
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă4' : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 17, (la Studioul ti
nerei generații) : Profiluri inedite
- 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Sir și elixir — 17.
• Circul București : Iosefinl și 
arena magică — 19,30.

(Urmare din pag. I)
erați» față cu poporul răs
culat !“

Mințile cele mai lumina
te ale epocii, miiitanții so
cialiști simțiseră și preves
tiseră marea răscoală țără
nească de la 1907. cind mi- 
nia oamenilor pămintului, 
din Botoșani pină la Me
hedinți, creștea către limi
tele ei explozive.

La București, coroana 
stăpînă peste întinse dome
nii menținea cu orgoliu o 
expoziție a realizărilor ob
ținute sub „oblăduirea" ei. 
Nimeni nu contestă reali
zările — atîtea cite au fost 
— căci ele aparțineau eta
pei noi de dezvoltare a ca
pitalismului in țara noastră 
după cucerirea indepen
denței. Numai că. în do
meniul vieții muncitorimii 
și a țărănimii, expoziția nu 
prea avea cu ce se lăuda. 
Și dacă ar mai fi durat un 
an, pe „triumfalul" portal 
al acestei expoziții s-ar fi 
putut scrie cu litere de sin
ge cuvintul : „Flămînzi"...

Flăminzi ! începuse dez
ghețul și primăvara se a- 
nunța timpurie. Ca în fie
care an, la miez de februa
rie, țăranii dijmași se pre
zentau la administratorii 
moșiilor să încheie învoie
lile pentru munca și pentru 
roada ei de peste an. Vro
iau învoieli mai puțin îm
povărătoare. tn locul unei 
ușurări, oamenii arendașu
lui de pe moșia Sturdza, 
din partea de sus a Moldo
vei. le-au arătat noile în
voieli. Ele erau și mai gre
le. Nemulțumirea a trecut 
marginile răbdării. Scîntela 
i țișnit. Clopotele biserici- 
->r au prins să bată ca la 
izbo1 pe dealuri s-au a- 
ins focuri să se dea de

veste altor sate, ca în tra
diția de luptă dintotdeauna 
a țărănimii cuprinsă de za
veră. „Am tras direct la 
canțelarie — istorisea un 
veteran al răscoalei — și 
pune mina, rupe condici, 
rupe acte, rupe contractele 
ce le avea boierul eu noi, 
pune-le pe toate in bătă
tură și dă-Ie foc...“. Condi
cile rușinii ardeau odată 
cu conacele în care se cui
băriseră uritul și nedrepta
tea... Tot așa de sintetic 
se exprima țăranul din 
Măst^cani-Bujor, Nicolae 
Zălun. lnfățișind starea de 
lucruri care a dus la de
clanșarea mîniei populare : 
„Erau prea străjuițl oa
menii, prea chinuit! de 
proprietari, de boieri... Ei 
erau și la Cameră, erau șl 
la bancă, erau și la pu
tere. Peste tot erau, iar ai 
noștri nu mai aveau in 
nici-o parte unde să mear
gă..." Cîtă dreptate avea 
Radu Rosetti atunci cînd 
spunea prevestind marea 
răscoală : ,.Și încă să ne 
mai mirăm că țăranul este 
nemulțumit, că nemulțumi
rea lui fierbe de ani ? A 
cui e vina daeă cei datori 
să vegheze au închis ochii 
pentru a nu vedea cum clo
cotește, și și-au închipuit 
că. apăsind capacul vasului, 
vor împiedica să se rever
se ? Nu s-au gindit că ne
mulțumirea va face să 
spargă vasul în bucăți ?“

Explozia era iminentă șl 
declanșarea ei antrena în 
zonele agrare învecinate cu 
centrele muncitorești — 
proletariatul. ..De ce v-ați 
răsculat 7“ — întreba un 
reporter pe unul dintre 
răsculați. — „Nu mai pu
team mînca șapte la o 
capră !“ — l-a răspuns ță
ranul din Flăminzi.

La Pașcani, muncitorii de 
la atelierele căilor ferate 
se alătură răsculaților și îi 
eliberează din ghearele 
jandarmilor pe frații lor. 
țăranii ferecați în vagoa
nele pentru vite. Același 
lucru aveau să-1 facă mun
citorii de la țesătoriile din 
Buhuși, și „ciocănarii" Ba
căului. Țăranii pătrund în 
Botoșani. Vilvătaia răscoa
lei se întinde coborind ver
tiginos spre sud. trecind

centrală dinspre răsărit și 
miazănoapte a județului. La 
vale de șoseaua națională... 
este in mare parte distrusă. 
Puținele conace ce au ră
mas necuprinse, vor fi ata
cate negreșit astănoapte, 
cari focul se propagă cu o 
iuțeală neînchipuită".

Guvernul conservator mo
bilizează armata trimițînd 
în grabă trupele Imnotriva 
țăranilor răsculați. „Fraților 
soldați / Nu ne impușcați /

regimul recurge la tactica 
lui obișnuită: din caruselul 
politicii coboară conserva
torii și urcă liberalii. Aceș
tia încearcă vechea diver
siune a aruncării prafului 
în ochi luînd o serie de 
măsuri de așa-zisă „în
dreptare" a situației țărăni
mii. „îndreptare" prin glonț 
și vină de bou. Prin tixi- 
rea celulelor Doftanei și 
ale atîtor altor pușcării de 
pe cuprinsul țării cu capii

Formația „Ars Antiqua" din Paris
Prestigiosul ansam

blu „Ars Antiqua" din 
Paris a susținut re
cent, in Sala mică a 
Palatului Republicii 
Socialiste România, un 
concert de muzică re
nascentistă franceză și 
spaniolă. Neobosiți 
cercetători al creației 
spirituale naționale, 
din spațiul cuprins 
intre secolele XIII— 
XVII, muzicienii aces
tei formații, în mai 
bine de un deceniu 
de activitate, de-a 
lungul a numeroase 
turnee internaționale 
— patru turnee în ju
rul lumii, participarea 
Ia importante festiva
luri internaționale de 
muzică. însumînd a- 
proape 2000 de concer
te — au reușit să se 
impună prin rafina
mentul cu care știu să 
tălmăcească opere a- 
parținind culturii mu
zicale a Renașterii.

Fiecare dintre cei 
patru interpreți cu
noaște îndeaproape un 
compartiment inter
pretativ specific, mî-

nuind cu egală măies
trie vechile instrumen
te de suflat, variate 
instrumente de coarde 
sau glasul uman. Kle
ber Bresson este un 
autentic lautist, Lu
cie Valentin cintă cu

o elegantă virtuozi
tate pe coardele vio
lelor da gamba, Jean- 
Pierre Nicolas ne o- 
feră surpriza ca in
tre numeroasele sale 
instrumente de suflat 
să aibă un „oboi Poi
tou" ce pare rudă 
foarte apropiată cu 
taragotul nostru, iar 
contratenorul Joseph 
Sage reactualizează o 
artă vocală de subtilă 
ținută stilistică și ex- 
Dresivă. Programul, al
cătuit din lucrări se
lecționate din creația

mai multor secole, se 
constituie și ca o ine
dită trecere în revistă 
a evoluției limbajului 
muzical, de la mono
die la rafinate combi
nații polifonice sau 
timbrale, ajungind in 
preajma barocului la 
acel stil european ce 
avea să impună pro
filul specific al școlii 
componistice franceze 
din perioada poeților 
Pleiadei.

Se înțelege limpede 
că readucerea la lu
mină — la viață, am 
spune — a unor ase
menea documente este 
rodul unei extrem de 
serioase concepții îil 
evaluarea traiectoriei 
parcurse, mai bine de 
un mileniu, de cultura 
națională franceză. Și, 
pe aceste coordonate, 
intențiile muzicienilor 
francezi s-au întâlnit 
cu preferințele publi
cului românesc, pen
tru care tradiția esțp 
o dimensiune a con
temporaneității.

G. CONSTAN- 
TINESCU

IN EDITURA POLITICĂ
în colecția „învâțâmîntul po

litico-ideologic de partid", seria 
„Probleme fundamentale ale 
actlvitâțll de partid ți de stat",

au apârut broșurile nr. 4, 5 șl 8, 
care cuprind numeroase con
sultații.

bucureștean clama: „Țără
nimea găsește în partidul 
clasei muncitoare pavăza 
cea mal sigură, protectorul 
ei natural, acela care să 
ridice revendicări pentru 
dînsa și să abată de la ea 
samavolnicia și ilegalita
tea", Cei ce purtau răspun
derea abominabilei crime 
tot pe țărani se grăbeau să 
arunce vina prăpădului. Dar 
adevărații vinovați nu pu
teau rămîne nedivulgați de

Prolog la Flăminzi. Epilog la Flăminda
Milcovul — rîul atît de 
cintat în Hora Unirii, răs- 
pîndindu-se în toată Mun
tenia și Oltenia. Moldova 
e cuprinsă din Dorohoi 
pînă la Podul Iloaiei. din 
Fălticeni pină la Bivolari, 
din Bacău pînă in Neamț, 
de la Tirgu Frumos pină la 
Popești. Răsculații pătrund 
in Buzău $1 Rimnlcu Sărat. 
Dau foc conacelor boierești, 
ard catastivele arendașilor 
făcindu-și astfel propriile 
lor „învoieli" asupra pă- 
mînturilor pe care le mun
ciseră din moși strămoși. 
Cuprinși de panică. îngro
ziți de forța mîniei popu
lare. mai marii satelor fug 
către capitală. La Alexan
dria. semnalul răscoalei 
este dat chiar de către re
zerviștii prezenți in oraș, 
ei înșiși fii și nepoți de ță
rani... în Prahova, munci
torii petroliști se alătură 
țăranilor răsculați. în Olt. 
boierimea telegrafiază In 
panică stăpinirii : „Partea

Că vă sintem frați, / Frați 
îndurerați..." — se tînguia 
o doină născută din pîrjo- 
lul lui 1907. în numeroase 
sate soldați! refuză să tragă 
în părinții șl frații lor. în 
alte părți se încing însă 
lupte in toată regula. La 
Galieea Mare și la Băilești 
s-a pus la bătaie artileria. 
La minie extremă — pro
cedee extreme : tunurile, 
execuțiile sumare, schin
giuirile in numele „co
existenței" între clase, cu 
orice preț, chiar cu prețul 
rușinii de a deține în is
toria începutului celui de a! 
XX-lca secol tristul „re
cord" — neegalat nicăieri 
la acea epocă, nici măcar 
in țările coloniale ! — de a 
..pacifica" un nopor răscu
lat, căruia cuțitul îi ajun
sese la os. cu prețul a 
11 000 de morminte !...

Asupra satelor răsculate 
s-a lăsat liniștea țintirime- 
lor. Pentru a-și spăla ru
fele murdare „în familie",

răsculaților din sute de 
sate românești.

Represiunea a „triumfat". 
Dar răscoala din 1907 avea 
să zguduie adine conștiin
țele întregului popor, dînd 
multor țărani o gindire re
voluționară inspirată de 
muncitorimea din fabrici și 
ateliere. în această munci
torime țărănimea începea 
să vadă singurul ei sprijin 
și aliat de nădejde în cu
cerirea condiției umane. 
„Cind cerem deci îmbună
tățiri și reforme, lumină și 
bunăstare — arăta un mi
litant de frunte al munci
torimii — noi luptăm nu 
numai pentru realizarea 
intereselor unei clase, ci 
luptăm pentru (ara întrea
gă, pentru întărirea națio
nală...".

In acel cumplit an de 
pirjoluri și singe, alianța 
dintre țărănime și clasa 
muncitoare și-a primit bo
tezul de foc. în plină răs
coală, un ziar proletar

istorie. „Să-și facă toți con
trol de conștiință — scria 
„Tribuna învățătorilor" in
tr-un articol despre parti
ciparea intelectualității sa
telor la răscoală — și vor 
vedea că, cel mai de sea
mă instigator a fost foa
mea și deznădejdea țărăni
mii dată pradă unei ex
ploatări fără margini". Iar 
ziarul muncitoresc „Lupta" 
completa: „Nu poporul e 
vinovat că s-a răsculat, ci 
împrejurările in care a fost 
pus de clasele exploatatoa
re din România. Poporul 
român este un popor demn 
și a urmărit să forțeze gu
vernul să nu-I uite, și a 
reușit. în condițiile în care 
trăiește țăranul român, nu 
putea să folosească altă 
armă". Cit de răscolitoare 
e anatema rostită de Nico- 
lae Iorga la adresa adevă- 
raților vinovați de cumpli
tul genocid de la 1907: „Să 
fie in casa lor atita belșug 
ca in bordeiele celor ce au

murit, atita fericire în via
ța lor, cită a fost in viața 
celor ce s-au zvîrcolit de 
gloanțe, să mîntuie ca dîn- 
șii Văzindu-și sîngele ini
mii în țarină și pe urma 
lor să rămîie, ca pe urma 
impușcaților, copiii să le 
moară de foame !“

Imaginile acelui timp 
atroce aveau să rămînă în 
tablourile lui Tonitza, Băn- 
cilă, Ressu, Iser și Ver
mont. în filele romanelor 
lui Liviu Rebreanu și Ce
zar Petrescu. în pamfletul 
politic al lui Caragiale: 
„1907 din primăvară pînă 
în toamnă". în versurile 
lui Vlahuță, Arghezi...

Lung a fost drumul de 
la zăpezile însîngerate ale 
lui 1907 pină La primăvara 
agriculturii românești din 
anii socialismului. Un drum 
aspru, spinos, presărat cu 
jertfele muncitorimii și ale 
țărănimii române, „Prin 
amploarea și intensitatea 
ci, prin revendicările ex
primate de masele țără
nești — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — răs
coala din 1907 a reliefat 
necesitatea acută a înlătu
rării relațiilor de produc
ție feudale, a rezolvării 
problemelor agrare in fa
voarea maselor largi ale 
țărănimii, a dezvăluit ma
rile energii revoluționare 
ale țărănimii, reprezentând 
una din paginile glorioase 
ale luptei sociale a poporu
lui român".

Adaug celor două hărți 
de la care am pornit evo
carea acestui moment — 
cea care reprezenta locu
rile de unde au pornit la 
războiul pentru cucerirea 
Independenței cei mai 
mulți dorobanți și roșiori, 
și cea pe care flăcările au 
punctat rostogolirea pîrjo-

lului de la 1907 —. o a 
treia hartă, cea a patriei 
noastre socialiste de azi. Și 
îmi revăd drumurile de-a 
lungul și de-a latul țării, și 
adast cu amintirea îndeo
sebi asupra satelor româ
nești cuprinse in acea cum
plită și teribilă iarnă a ză
pezilor însîngerate din 
1907. Multe din aceste așe
zări, dramatic încercate în 
acea primăvară de foc și 
singe, aspiră azi la statu
tul de orașe, de centre in
dustrial agrare, in conti
nuă înflorire economico- 
socială.

începută la Flămînzi, în 
nordul Moldovei, răscoala 
avea să se încheie la Flă
minda, în Mehedinți. Cu
tremurătoare coincidență to
ponimică I Prologul și epi
logul unei cumplite drame 
consumată într-un timp al 
nedreptății și al flăminzi- 
lor.

De la Flămînzi, la Flă
minda. Aceasta e harta du
rerii dintr-un an vitreg și 
cîinos. Două nume parcă 
predestinate a rămine să 
clameze de-a pururi: „Adu- 
ceți-vă aminte!".

Privesc harta de azi a 
patriei, la șapte decenii de 
la 1907 și ia mai bine de 
trei decenii de cind in pă
mântul acestei țări s-a pus 
mirabila sămință a viitoru
lui, pămintul stropit cu 
sudoarea și singele strămo
șilor, din care a dat roadă 
deplină înfrățirea ogoarelor 
odată cu demnitatea și bu
năstarea oamenilor acestui 
pămînt. Nepoții și străne
poții celor ce au căzut 
atunci, din Flămînzi pînă în 
Flăminda, dau chip nou 
patriei prefâcind țara în
tr-o grădină, prin vredni
cia oamenilor pămintului, 
sub conducerea partidului.

• CARAS-SEVERIN. în 15 co
mune din județul Caraș-Severin 
s-a desfășurat faza comunală a 
Festivalului național ..Cintarea Ro
mâniei". Au fost prezenți pe scenă 
mii de artiști amatori, reprezentând 
toate genurile artistice. Sub generi
cul „Ani de luptă, ani de glorii", 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Reșița găzduiește o expoziție de 
pictură, grafică șl sculptură a Stu
dioului de arte plastice al armatei
— expun Mihai Mustață. Doru Ro
taru, Vladimir Șulschi și Ion To- 
laș — iar galeriile „Paleta", din lo
calitate, expoziția creatorului local 
Helmut Scheibling. La clubul mine
rilor din Anina a fost deschisă ex
poziția plasticienei amatoare locale 
Deitlinde Krischer. cu tema ..Ado
lescență și natură". « PRAHOVA. 
„Muntenia" este denumirea clubu
lui turistic, primul de acest gen 
din țară, constituit pe lingă agenția 
de turism-Ploiești. • VASLUI. Mu
zeul județean. în colaborare cu Co
mitetul județean U.T.C. Vaslui, a 
inaugurat o serie de manifestări 
dedicate centenarului Independen
ței : evocarea istorică și recitalul de 
poezie patriotică și revoluționară 
„Înfăptuirea independenței statului 
național. român", simpozionul cu 
tema „Sintem independenți", expo
ziția documentară „Participarea 
maselor vasluiene la războiul pen
tru neatârnare". întâlniri cu vete
rani de război, evocările ..Omagiu 
eroilor noștri", „Noi la ’77“ etc.
• VILCEA. Sub genericul „Hronic 
vîlcean". Casa de cultură din sta
țiunea balneară Călimănești a or
ganizat un program de manifestări 
cultural-artistice dedicate domnito
rului Mircea cel Bătrîn. Biblioteca 
județeană a inițiat, începind din 
acest an, un „Index bibliografic — 
Vilcea", care urmează să cuprindă 
toate consemnările din presa cen
trală și județeană, ca și din publi
cațiile politice, sociale și culturale, 
legate de viața și activitatea oame
nilor din localitățile. întreprinderile 
și instituțiile vilcene. • HARGHI
TA. Centrul de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice 
de amatori din Miercurea-Ciuc a 
scos de sub tipar două lucrări de 
etnografie : monografia „Incizii pe 
os", ce analizează un meșteșug de 
tradiție din această parte a țării
— prelucrarea și sculptura în os — 
și albumul cuprinzind țesături popu
lare din zona Sincrăienii Vechi, cu
noscut centru etnografic harghitean.
• CONSTANȚA. La Institutul de 
marină „Mircea cel Bătrîn" din 
Constanța, Festivalul național „Cin
tarea României" stimulează activi
tatea artiștilor amatori. Corul, al
cătuit din peste 100 de elevi, dirijat 
de locotenentul Ion Petrache, par
ticipă cu cîntece revoluționare, pa
triotice și ostășești la concursul in
titulat „La trecutu-ți mare, mare 
viitor", ce va angaja mai multe 
formații corale. Formația de teatru 
pregătește o piesă și un poem sce
nic, în regia actorului Alexandru 
Mereuță, de la teatrul de dramă 
al municipiului, iar alte 12 formații 
artistice ale institutului participă 
la concursul „Odă armatei române". 
Este în plină desfășurare concursul 
de recitări de poezie patriotică, re
voluționară și ostășească pe facul
tăți. Cercul de artă plastică și-a 
redimensionat activitatea, concen- 
trindu-și eforturile pentru realiza
rea unei expoziții dedicate cente
narului Independenței. • TIMIȘ. La 
Casa tineretului din Timișoara a 
fost inaugurat un ciclu de expu
neri dedicat sărbătoririi centenaru
lui Independenței de stat a Româ
niei. Prima temă : „Eroismul ar
matei române în războiul pentru 
dobîndirea independenței". ..Lugo
jenii și războiul de independență" 
a fost tema unei expuneri prezen
tate la casa de cultură a sindica
telor din localitate. „Și iar răsună 
valea" este titlul unei pelicule-re- 
portaj realizată de studenții ci
neaști amatori din Timișoara, des
pre acțiunile de muncă patriotică 
efectuate în vacanța de vară pe 
șantierele tineretului.

Corespondenții „Scintell"
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

în alocuțiunea rostită în cadrul 
solemnității de prezentare a scriso
rilor de acreditare, ambasadorul 
malian a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea colo
nelului Moussa Traore, președin
tele Comitetului Militar de Elibe
rare Națională, președinte al guver
nului și șef al statului Mali, salu
tări cordiale, împreună cu senti
mentele sale de prietenie.

Relevind faptul că misiunea sa 
in România se înscrie în tradițiile 
excelentelor raporturi de prietenie, 
solidaritate și cooperare bazate pe 
încredere reciprocă ce există între 
cele două țări, AMBASADORUL 
BOUBACAR DIALLO a spus : „Mă 
folosesc de acest prilej pentru a 
vă spune că Republica Mali urmă
rește cu atenție și interes dezvolta
rea remarcabilă înregistrată de Re
publica Socialistă România, atit in 
domeniul economic, industrial și a- 
grlcol, cit și în cel social, științific 
și cultural, sub conducerea clar
văzătoare a Excelenței Voastre. Re
publica Mali se bucură de succesele 
dobindite de poporul român și îi 
dorește victorii tot mai mari în edi
ficarea socialistă a patriei sale".

După ce s-a referit la nozițiile ce
lor două țări privind necesitatea res
pectării suveranității fiecărui stat și 
a dreptului fiecărui pâpor de a-și 
conduce el însuși treburile proprii, 
vorbitorul a arătat in continuare : 
„Solidaritatea activă dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Mali s-a întărit, mai ales în 
decursul ultimilor ani. manifestîn- 
du-se continuu, cu putere, ca, de e- 
xemplu, la conferințe și în forumuri 
internaționale și, mai recent, la ul
tima conferință a șefilor de state și 
guverne ale țărilor nealiniate, re
uniți la Colombo în august 1976. în 
această privință imi este plăcut să 
amintesc aici, domnule președinte, 
rolul cit se poate de pozitiv pe care 
Republica Socialistă România l-a a- 
vut și il are in continuare pe plan 
internațional, atit prin contribuția sa 
la succesul luptei de eliberare na
țională a popoarelor asuprite, cît și 
la edificarea unei noi ordini econo
mice mondiale menite să pună ca
păt nedreptății. Republica Mali cu
noaște că dumneavoastră sinteți 
personal angajat în continuarea și 
reușita unor astfel de acțiuni, care 
să conducă la o mai bună structu
rare a lumii de mîine. in care vor fi 
înlăturate pentru totdeauna asupri
rea. nedreptatea și imperialismul".

în continuare, vorbitorul a subli
niat că țara sa edifică o economie 
națională independentă și promovea
ză pe plan extern o politică de neali
niere dinamică și fermă, afirmin- 
du-și cu putere atașamentul față de 
dreptul inalienabil al oricărui popor 
la o viață națională independentă. în

acest context, el a arătat că Repu
blica Mali se situează in mod hotă- 
rît de partea popoarelor din Africa 
australă.

în încheiere, ambasadorul Bouba- 
car Diallo a spus : „Republica Mali 
este, mai mult ca. oricind, animată 
de dorința sinceră de a coopera fruc
tuos cu Republica Socialistă România 
și nu va precupeți nici un efort pen
tru întărirea legăturilor prietenești 
care există între cele două țări. Ea 
vă arată, cu această ocazie, întreaga 
sa recunoștință pentru eforturile atit 
de lăudabile pe care țara dumnea
voastră le depune neîncetat in 
aceeași direcție. Cunoscind inestima- 

. bila dumneavoastră contribuție pe 
care ați adus-o la cauza țării dum
neavoastră și a Europei, ca eminent 
conducător politic și șef de stat, re
simt cu atit mai mult importanța mi
siunii pe care guvernul meu mi-a 
încredințat-o. pe lingă Excelența 
Voastră".

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

Mulțumind pentru mesajul adresat, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, colonelului 
Moussa Traore, șeful statului Mali, 
un salut prietenesc și cordiale urări 
de sănătate și fericire, de prosperi
tate și pace pentru poporul malian 
prieten.

După ce a menționat eforturile 
poporului român pentru dezvoltarea 
economiei, științei, învățămintului 
și culturii ți ridicarea pe această 
bază a nivelului material ți cultural 
al întregii națiuni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „în același timp, 
țara noastră militează Cu consecven
ță pentru o largă colaborare inter
națională. pentru dezvoltarea relații
lor cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. La baza a- 
cestor relații situăm în mod neabă
tut principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță sau amenințarea cu forța, 
dreptului fiecărui popor de a decide 
singur, în 
propriilor 
năzuințele 
mentale".

Arătind 
nia și Mali se desfășoară in 
acestor principii și au cunoscut 
dezvoltare ascendentă. în interesiu 
celor două țări și popoare, președin
tele României a spus : „Există încă 
largi posibilități pentru dezvoltarea, 
pe baze reciproc avantajoase, a 
schimburilor economice, a cooperării 
în producție, precum și a colaborării 
tehnico-științifice și în alte sectoare 
de interes comun. Totodată, sînt 
încredințat că România și Mali vor

deplină libertate, asupra 
destine în conformitate cu 
și aspirațiile sale

că relațiile dintre

Aprecierile meteorologilor
Deși nu este un fenomen străin de 

luna februarie, ninsorile liniștite care 
ne-au intimpinat în zorii zilei de ieri 
au surprins pe multi dintre noi. Ce 
s-a întimplat, de fapt, din punct de 
vedere meteorologic ? Iată ce am a- 
flat la Institutul de meteorologie și 
hidrologie : aerul cald și umed de la 
sfirșitul săptămânii trecute a conti
nuat să pătrundă și in noaptea de 
duminică spre luni, precum și în 
cursul zilei de luni peste vestul și 
sud-vestul țării noastre. In noaptea 
de duminică spre luni, infirmînd 
prevederile meteorologice, o masă de 
aer cu 2—3 grade mai rece a ajuns 
in regiunile de est și de sud-est. La 
zona de contact dintre cele două 
mase de aer cu proprietăți termodi
namice diferite, precipitațiile s-au 
intensificat și generalizat. Este un fe
nomen clasic pentru lunile de iarnă, 
în perspectiva următoarelor 24 de 
ore, odată cu omogenizarea celoi 
dduă mase de aer diferite, precipita- 

iși vor restrînge aria și se vor 
.age spre sud-est. Se așteaptă 

nsă, in ultimele două zile ale acestei 
perioade, un nou front cald dinspre 
Europa centrală, care va afecta re
giunile vestice ale țării noastre. Așa
dar, în Banat, Crișana, Maramureș și

funda-

Româ- 
spiritul 

o

vestul Transilvaniei sînt posibile, din 
nou. precipitații temporare, mai ales 
sub formă de ploaie și lapoviță.

în Capitală. La citeva ore după 
începerea ninsorii, au intrat în func
țiune peste 350 de utilaje aflate la 
dispoziția comandamentului de des
zăpezire. Așa se face că, practic, cir
culația pe marile artere, și indeosebi 
pe liniile de transport în comun, pe 
căile de penetrație in oraș și pe li
nia de centură se desfășoară în con
diții normale. La operațiunile de cu
rățire a străzilor au participat nu
meroși cetățeni. în vederea asigură
rii. in continuare, a unor condiții op
time pentru curățirea și degajarea 
zăpezii de pe străzi este necesar ca 
posesorii de autoturisme să evite 
parcarea lor pe străzi înguste. Au 
fost luate măsuri ca I.T.B.-ul să 
mențină în stare de funcționare toa
te utilajele proprii pentru degajarea 
liniilor de transport și să aibă la ca
pătul traseelor materia! necesar pen
tru combaterea poleiului și gheții.

★
Starea căilor de comunicații: De 

la Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor am fost informați că 
pe toate șoselele și căile ferate cir
culația decurge normal.

Recomandări de actualitate pentru agricultură 
în condițiile noi. determinate de 

ninsorile abundente, se impune a fi 
luate unele măsuri, îndeosebi in a- 
agricultură.

în sere. După cum se știe, căderile 
masive de zăpadă pot împiedica pă
trunderea luminii și chiar spargerea 
geamurilor, în cazul cind greutatea 
stratului este mai mare. Ce trebuie 
întreprins pentru ca activitatea în 
sere să decurgă normal 1 Trustul se
relor a indicat ca. peste tot, să fie 
luate măsuri în vederea degajării 
stratului de zăpadă care se așază 
pe acoperișul serelor. Cea mai mare 
atenție trebuie acordată menținerii 
temperaturii optime în interiorul se
relor, avindu-se în vedere 
fiecărei culturi. Specialiștii 
ria să urmărească evoluția 
turii din exterior, pentru 
regla căldura din interior 
optim. în mod deosebit, se cere ca a- 
ceastă operațiune să se execute cu 
cea mai mare răspundere, pentru a 
se evita risipa de combustibil. Tot în 
acest scop, s-a recomandat să se facă 
o ventilație minimă a serelor. Cu toa
te că temperaturile din exterior nu 
.sint prea coborite, trustul serelor a 
recomandat ca la serele coopera
tivelor agricole să se verifice 
stocul de combustibil și să se 
asigure cantitățile necesare pentru 
zilele care urmează. Cit privește 
complexele mari de sere care sînt 
alimentate cu căldură de la centra
lele electrice și de termoficare. este 
necesară o legătură permanentă în-

tre aceste unități, pentru a se 
căldura potrivit diagramelor

furniza 
zilnice.

pe 
și

continua să conlucreze rodnic 
arena internațională — la O.N.U, 
în alte organizații internaționale 
pentru promovarea aspirațiilor 
progres, pace și ințelegere intre po
poare, pentru făurirea unei lumi mal 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Republica So
cialistă România — ea însăși țară in 
curs de dezvoltare — nutrește sen
timente de solidaritate și caldă sim
patie, sprijină consecvent eforturile 
celorlalte țări în curs de dezvoltare 
pentru soluționarea problemelor cu 
care sint confruntate, pentru lichi
darea subdezvoltării, a marilor deca
laje care le despart de țările avan
sate. pentru edificarea unei societăți 
noi. prospere, cu adevărat indepen
dente și democratice".

Subliniind că în țara noastră sint 
cunoscute și apreciate eforturile po
porului malian pentru întărirea inde
pendenței sale naționale și înain
tarea pe calea progresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Țara 
noastră iși manifestă deplina solida
ritate cu lupta popoarelor din Africa 
și de pe alte continente împotriva 
dominației străine, a imperialismu
lui, colonialismului șl neocolonialis- 
mului. pentru lichidarea politicii ra
siste și de apartheid, pentru libertate 
și independentă națională, pentru 
dreptul de a fi stăpîne pe bogățiile 
lor naturale.

Milităm activ, împreună cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, pentru 
instaurarea unui climat de pace și 
securitate în Europa și în întreaga 
lume, pentru continuarea cursului 
spre destindere și înfăptuirea de 
măsuri practice în domeniul dezar
mării, în primul rînd al dezarmării 
nucleare. Ne pronunțăm ferm și mi
lităm activ pentru participarea. tutu
ror națiunilor la dezbaterea și solu
ționarea problemelor majore ale 
contemporaneității, pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale. întemeiată 
pe echitate și deplină egalitate in 
drepturi".

în incheierea alocuțiunii sale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a urat 
succes ambasadorului în îndeplinirea 
misiunii încredințate și l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al său per
sonal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Bouba- 
car Diallo.

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

10,00 Teleșcoală
11.00 “...................
12,45
13.20
16.00
16,30
17,00
17,05
17.20

CELEI DE-A 40-A CONVENȚII NAȚIONALE
A PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA
Desfășurarea celei de-a 40-a Convenții Naționale , a Partidului Socialist 

din Japonia constituie pentru noi un prilej deosebit de plăcut pentru a vă 
transmite dumneavoastră, tuturor socialiștilor japonezi un cald mesaj de 
prietenie și cele mai cordiale salutări din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tuturor fomu- 
niștilor români și a întregului nostru popor.

Comuniștii români urmăresc cu simpatie activitatea pe care Partidul 
Socialist Japonez, celelalte forțe muncitorești, democratice și progresiste 
o desfășoară pentru promovarea și apărarea intereselor fundamentale ale 
poporului, pentru împlinirea aspirațiilor sale de pace, democrație și socialism, 
de făurire a unei lumi mai drepte și mai bune.

Orice pas nou spre întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, 
a tuturor forțelor democratice și progresiste japoneze, și în primul rînd 
întărirea colaborării și acțiunilor comune dintre socialiști și comuniști, 
corespunde intereselor vitale ale clasei muncitoare și poporului și se reflectă 
pozitiv în sporirea capacității de acțiune a întregului front al forțelor 
progresiste ale țării.

Ne este plăcut să subliniem și cu acest prilej că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele noastre, bazate pe egalitate și respect reciproc, 
au cunoscut un curs ascendent, impulsionat în ultimii ani de întilniri și vizite 
reciproce, care au contribuit lâ o mai bună cunoaștere ă preocupărilor, activi
tății și poziției partidelor noastre pe plan intern și internațional.

Urînd deplin succes lucrărilor Convenției dumneavoastră, ne exprimăm 
convingerea că și în viitor aceste relații se vor adinei și amplifica, con- 

-tribUîttd la întărirea prieteniei dintre cele două popoare, la dezvoltarea 
colaborării pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și Ja
ponia, în folosul cauzei păcii. înțelegerii și cooperării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în circumscripția electorală 
Giurgiu, județul Ilfov, au avut 
ziua de 6 februarie a.c. alegeri par
țiale pentru un loc de deputat in Ma
rea Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiei de circum
scripție și ale comisiilor secțiilor de 
votare și a constatat că alegerile s-au 
desfășurat în conformitate cu preve
derile Legii electorale a Republicii 
Socialiste România.

nr. 1 
loc în

Din totalul de 52 100 alegători în
scriși în listele electorale s-au pre
zentat la vot 52 022. reprezentînd 
99.85 la sută. Pentru candidatul Fron
tului Unității Socialiste au votat 
51911 alegători, adică 99,78 la sută.

A fost aleasă deputată în Marea 
Adunare Națională Nae T. Elena.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a Ma
rii Adunări Naționale.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a Zilei Forțelor Armate Popu
lare ale R.P.D. Coreene, general- 
colbnel Ion Coman, ministrul apă- • 
rării naționale al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare generalului de armată 
O Gin U, ministrul Forțelor Armate 
Populare ale Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Cu același prilej, luni seara, la 
Casa Centrală a Armatei a avut loc 
o adunare festivă, la care au parti
cipat generali, ofițeri, maiștri mi
litari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în țara 
noastră, și, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Ion Șuța, 
rostit un cuvîtjt de salut, 
semnificația evenimentului
sat a vorbit locot.enent-colonel Pak 
Zi Săk, atașat militar, aero și naval 
al R.P.D. Coreene la București.

Participanții la festivitate au vi
zionat apoi o fotoexpozitie și un 
film înfătișînd , aspecte din viața și 
activitatea militarilor R.P.D. Coreene.

Atașatul militar aero și naval al 
R.P.D. Coreene la București s-a în- 
tîlnit. cu același prilej, cu cadre di
dactice și elevi ai Institutului de ma
rină „Mircea cel Bătrîni'.

★
Luni seara a sosit in Capitală o 

delegație economică algeriană, con
dusă de Kamel Abdullah Khodja, 
secretar de stat pentru planificare, 
care efectuează o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu-

care a
Desprfe 
aniver-

președintele ComitetuluiVernului,
de Stat al Planificării, de alte per
soane oficiale.

Era prezent Mohamed, Larabi De- 
maghlatrous, ambasadorul Algeriei 
la București, și membri ai amba
sadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Eric M. Gairy. prim- 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Grenadei, cu ocazia Zilei 
naționale

cerințele 
au dato- 
tempera- 
a putea 
la nivel

Protejarea răsadnițelor și a sola- 
riilor. în vederea producerii de ră
saduri, a început amenajarea răsad
nițelor, multe din ele fiind deja in- 
sămînțate. în mod obișnuit, in con
dițiile căderii unor cantități de ză
padă. grădinarii acționează prompt. 
Și de data aceasta se cere ca ză
pada de pe răsadnițe să fie înlătu
rată cit mai repede, ceea ce va a- 
sigura pătrunderea normală a lumi
nii și va preveni spargerea geamu
rilor. Căderile de zăpadă, datorită 
radiației nocturne, sînt însoțite de 
scăderea temperaturii. De aceea, se 
cere ca răsadnițele să fie protejate, 
așezîndu-se peste ele rogojini și alte 
materiale. A început, de asemenea, 
amenajarea solariilor. Pentru a nu se 
produce stricăciuni, scheletul acestor 
construcții trebuie consolidat.

In zootehnie. în 
gricolă trebuie să 
ve de furaje în apropierea fermelor 
zootehnice, precum și apa necesară 
animalelor. Mai mult decît în ori
care perioadă a anului, este necesar 
să se respecte cu rigurozitate pro
gramul de lucru în sectorul zooteh
nic. pentru a se putea asigura buna 
pregătire a furajelor, hrănirea și în
grijirea corespunzătoare a animale
lor. astfel încît producția să se men
țină la nivel constant.

fiecare unitate a- 
se asigure rezer-

22.15
22,45

Fllm artistic : „Feriga de aur" 
Cîntec și dans la Vaideenl
Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză
Telex
Din țările socialiste
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
Album coral

Noi, femeile 
întrebări șl răspunsuri. 
1001 de seri
Telejurnal
Evocare... Reportaj la Roșior) 
Vede,
Orizont tehnlco-ștlințific
Seară de teatru : „Tranzit" 
Leonid Zorin.
Muzică ușoară contemporană. 
Telejurnal

20,00
20.25

PROGRAMUL II
Viața economică a Capitalei 
De la Bach la Enescu

21.25 Telex
21.30 Tineretul Capitalei 
22,00 Film serial : Kojak

de

de

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

excepțională din 6 februarie 1977:
FAZA I : Extragerea I : 15 37 35

28 2 9
Extragerea a Il-a : 3 29 25 12 24 19 
Extragerea a III-a : 27 34 21 37 32 6 
Extragerea a IV-a : 7 10 11 “ “ 
FAZA a Il-a : Extragerea

28 10 20 22 24 
Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a

41
a

35
35

Vl-a : 5 42
Vil-a : 22 36 
VIII-a : 28 10 6

26 24
V-a :
32 13
29 43
20 42

a acestei țări.
★
Capitala 

prietenie 
de A. F.
al săptăminalului 
gazeta“. membru al 

centrale de revizie a 
P.C.U.S., care, la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S.. a participat la 
manifestările organizate in tara noas
tră cu prilejul celei de-a 29-a ani
versări, a semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborate și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S.

★
Personalității marelui cărturar-, și 

Înflăcărat patriot, fiu al meleaguri
lor argejene. Dinlcu Golescu. de la 
a cărui naștere s-au împlinit 200 de 
ani, i-a --fost consacrat, luni la Pi
tești, un simpozion organizat sub 
egida Academiei de științe sociale 
și politice. Ministerului Educației și 
învățămintului și Comitetului jude
țean de cultură și educație socialis
tă. La lucrări, au Participat academi
cieni. cadre didactice universitare, 
cercetători, muzeografi din Capita
lă și din localitate.

părăsit 
de

Luni a
Asociației 
română, condusă 
tev, redactor-șef 
, .Ekonom iceska ia 
Comisiei

delegația 
sovieto- 

Rumean-
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Turneul feminin de handbal de la 

Cheb (Cehoslovacia) a prilejuit echi
pei noastre măsurarea puterilor în 
întilniri cu formațiile reprezentative 
ale R.D. Germane, U.R.S.S., Iugosla
viei, Ungariei. Cehoslovaciei și Polo
niei. După cum se constată, la Cheb 
și-au dat întîlnire cele mai bune e- 
chipe feminine din lume. La acest 
turneu, cîștigat de echipa Iugoslaviei, 
handbalistele noastre s-au clasat pe 
locul al treilea, fără să fi suferit 
vreo înfrîngere. Dintre rezultatele ei, 
reamintim 17—14 în fața echipei 
R.D. Germane, 23—22 în fața echipei 
U.R.S.S. și 17—17 cu handbalistele 
iugoslave, in fond, acest din urmă re
zultat determinînd și clasarea for
mației noastre pe locul arătat mai 
înainte. Bilanțul acesta poate fi con
siderat bun, ținînd seama că în echi
pa noastră au evoluat multe jucă
toare tinere — în vederea pregătirii 
lor pentru campionatul mondial din 
luna decembrie, ce se va desfășura, 
de asemenea, in Cehoslovacie. In a- 
celași timp, se cuvine să nu exage
răm rezultatele de la Cheb, fiindcă 
și celelalte echipe, de altfel fruntașe 
la ultimul turneu olimpic ca și la cel 
mondial, se află în curs de împros
pătare a rindurilor, țintesc tot atit 
de departe, spre titlul suprem din 
handbalul feminin.

Destulă nedumerire printre amato
rii de handbal au produs scorurile de 
la meciurile tur-retur ale Stelei cu 
B C. Alicante in „Cupa campionilor 
europeni". Cauze pot fi mai multe ; 
am reținut însă explicația principală 
pe care ne-a dat-o conducerea clu
bului, aceasta fiindcă zicala din 
handbal despre portar, ca reprezen- 
tind jumătate dintr-o echipă, ni se 
pare foarte aproape de adevăr. Pe 
scurt, atit lipsa portarului titular 
(Orban), indisponibil vreme îndelun
gată. cit și abeea a portarului de re
zervă (Munteanul, incomplet recu
perat. provoacă dificultăți in jocul 
echipei; cel din urmă a reintrat după 
o absență competițională de aproxi
mativ două luni, a jucat și în aceste 
zile la turneul de la Ploiești, totuși 
„apără" poarta în sensul indicației 
medicului și antrenorului: „mena- 
jează-te la maximum !“ De fapt, teh
nicienii de la Steaua, care pun mare 
preț pe reprezentarea internațională 
a handbalului nostru, intenționează 
să-l recupereze din mers pe Muntea- 
nu pentru jocurile semifinale din 
„Cupa campionilor", programate în a 
doua jumătate a lunii martie. (Se 
cunosc de-acum și celelalte semifina- 
liste : dacă dublele victorii repurtate 
de Ț.S.K.A. Moscova în fața echipei 
Ystad Stockholm și de Gummersbach 
in fata echipei Slask Wroclaw 
așteptate, 
noscutei 
Hvezda 
K.F.U.M. 
23—25 și 
surprinzătoare). Pînă la jocurile din 
semifinalele europene, vor fi insă 
destule alte emoții pentru echipa 
noastră campioană : de pildă, dumi-

erau 
in schimb, eliminarea cu- 
echipe pragheze Ruda 

de către danezii de la 
Fredericia — scoruri 

17—25 ! — pare destul de

nica viitoare, în turneul de la Iași 
se va juca unul 
ciuri ale campionatului.
Dinamo București, cu participarea 
celor mai renumiți handbaliști ro
mâni. Ferice de spectatorii ieșeni !

Ferice de sprijinitorii sportului 
din Iași și pentru faptul eă princi
pala lor echipă de performanță, Pe
nicilina. continuă cu multă siguranță 

de 
în vreme ce Dinamo și Rapid 

cu 3—2 meciurile de la 
și Timișoara, ieșencele 

Ia Baia Mare, timp de a- 
50 de 
fiind

dintre marile me- 
Steaua —

cursa în campionatul feminin 
volei
au cîștigat 
Constanța 
s-au jucat 
proximativ 
punctajul
45—15. Totuși, în 
ral, diferența de 
două pretendente 
(1. Penicilina — 
27) rămîne mică și 
cauză meciul Dinamo — Penicilina, 
care va avea loc la 19 sau 20 fe
bruarie în Capitală, iși păstrează in 
întregime trăsăturile de meci-derbi 
-al campionatului. în clasamentul 
campionatului masculin lucrurile 
sint mai clare : 1. Dinamo — 28 ; 2. 
Explorări — 26 ; 3. Steaua — 24 (în 
alcătuirea clasamentelor la volei, 
echipele învingătoare primesc cite 
două puncte, iar cele învinse cite un 
punct).

Din campionatele de baschet re
marcăm dublul succes al echipei 
I.E.F.S. în fața Rapidului (84—81 și 
69—62), cu care rezultate formația 
studențească s-a detașat în clasa
mentul feminin : I.E.F.S. — 47 p., 
Rapid și Politehnica — 41 p. Nimic 
nou în competiția masculină. în care 
sînt aminate citeva meciuri ale echi
pei Dinamo, iar Steaua marchează

minute, sco<r 3—0, 
mai edificator ; 

clasamentul gene- 
puncte între cele 
la titlul feminin 
28 ; 2. Dinamo — 

din această

ÎN ROMÂNIA

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Partidului Revoluționar 

Președintele Republicii Unite Tanzania
Cu prilejul investirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Partidului Revoluționar din Republica Unită Tanzania, am deosebita plăcere 
de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de succe,s deplin in activitatea pe care o desfășurați spre binele 
poporului tânzân'ian prieten.

Am convingerea că, in spiritul înțelegerilor pe care le-am stabnjt îm
preună in cadrul intilnirllor noastre prietenești de la București și Dar es 
Salaam, bunele relații de solidaritate și colaborare fructuoasă dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta și în viitor pe multiple planuri, in in
teresul ambelor popoare, al edificării unei noi ordini economice și politice 
internaționale, al cauzei păcii și progresului social in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Sîntem profund mișcați de condoleanțele pe care ni le-ați adresat în 

numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, ai poporului român și al dumneavoastră personal in legătură cu moar
tea tragică a tovarășului Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv 
Federal, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și a soției sale.

încetarea sa din viață reprezintă o pierdere irecuperabilă pentru țara 
noastră și eu vă mulțumesc în modul cel mai călduros pentru compasiunea 
exprimată în aceste momente grele.

IOSIP BROZ TITO

R. P. D. COREEANĂ

ÎN SPRIJINUL PROPUNERILOR DL REUNIFICARE A ȚĂRII
PHENIAN. — Ziarul „Nodon Sin- 

mun“ consacră un articol noilor 
propuneri ale R.P.D. Coreene pri
vind reunificarea țării, relevind că 
„divizarea națională care persistă, 
ca urmare a manevrelor scizioniș- 
tilor, agravează tot mai mult rela
țiile intre Nord și Sud și situația 
din țară". în aceste condiții, scrie 
ziarul, se impune în mod imperios 
ca toate forțele patriotice din Nord 
și din Sud să-și unească eforturile 
in vederea depășirii dificultăților și 
reunificării patriei prin negocieri, 
principiu democratic in conformi
tate cu voința poporului și in inte
resul națiunii. In vederea pregătirii

unei conferințe consultative politice 
a Nordului și Sudului, arată „No
don Sinmun", este necesară con
vocarea cit mai urgentă a unei 
reuniuni preliminare intre repre
zentanți autorizați, reuniune care 
să fie organizată la Panmunjon 
sau intr-un alt loc convenit între 
cele două părți. De asemenea, in
formează agenția A.C.T.C., în ulti
mele zile, numeroase organizații 
politice, sociale, profesionale, de ti
neret din R.P.D. Coreeană au adre
sat apeluri diferitelor organizații 
politice și pături ale populației din 
Coreea de sud pentru a sprijini 
aplicarea programului de reunifi- 
care a patriei.

R. P. MONGOLĂ

Darhan — orașul născut în stepă

în jur de o sută de puncte celorlalte 
adversare.

Jocuri frumoase s-au desfășurat 
în cadrul a două întreceri interna
ționale care ne interesează din punc
te de vedere diferite. La Paris, în 
„Turneul celor- cinci națiuni", rug- 
biștii francezi i-au învins, cam fără 
drept de apel, pe cei galezi cu 16—9. 
Am dori ca echipa Franței să-și a- 
rate pe mai departe forța in acest 
turneu ; poate astfel organizatorii 
tradiționaliști vor deveni mai flexi
bili și se va face un pas înainte spre 
un turneu al „celor șase națiuni". 
Pentru că practic nu mai au șanse 
în campionatul european F.I.R.A., 
francezii au acceptat o dată conco
mitentă meciului Franța — Țara 
Galilor, jucînd cu formația lor se
cundă împotriva echipei Italiei. Și 
au cîștigat cu 10—7, ceea ce dă cla
samentului european următoarea 
ordine : 1. România — 3 meciuri — 
9 puncte ; 2. Franța — 3 meciuri — 
7 puncte ; pe locurile următoare 
Polonia, și Italia, cu cite patru punc
te din două meciuri.

S-au încheiat și campionatele 
mondiale de bob-patru persoane. 
Mai mulți cititori ne-au intrebat pe 
ce locuri s-au clasat boberii români. 

. în ambele campionate mondiale bo
berii noștri nu s-au clasat deloc, 
pentru simplul motiv că n-au parti
cipat la respectivele întreceri. La 
întrebarea pusă, de la federația de 
schi și bob ne-a răspuns M. Drago- 
mirescu, secretar adjunct, care ne-a 
explicat că boberii noștri fruntași ce 
pregătesc pe pîrtia reamenajată de 
la Sinaia in vederea campionatelor 
europene, programate acolo între 19 
și 27 februarie.

Valeriu MIRONESCU

La intrarea în orașul Darhan, ni
mic deosebit. întocmai altor așezări 
urbane, de o parte și de alta a 
șoselei, mari construcții, hale, co
șuri, dantelării metalice prefigu
rează trăsăturile unui centru in
dustrial. Centrala termoelectrică, 
care pulsează energie pîriă de
parte la Sarin-Gol, unități ale in
dustriei . conștțjjctoare de mașini, 
fabrica de șilica'ți, de ciment și 
produse din elemente de beton, 
combinatul de piele și blănuri, ra
finăria, combinatul de produse 
alimentare întregesc profilul unui 
asemenea centru. După cîțiva ki
lometri, apar cartierele de locuit, 
mărginite de străzi largi, comple
xele comerciale, 
spitale, scoli, .gră
dinițe — atribute 
ale unui oraș mo
dern. Greu de 
crezut și totuși 
așa a fost : Darhan. al doilea cen
tru industrial al R. P. Mongole, a 
apărut și s-a dezvoltat intr-o pe
rioadă foarte scurtă. în numai 15 
ani, aici, pe un teren de pășune, 
care ascundea mari bogății, in pri
mul rînd cărbuni, s-a înălțat un 
oraș care numără în prezent 55 000 
locuitori !

Un oraș care a debutat în istorie 
in octombrie 1961, ridicat pe locuri 
de legendă, în Valea Bohan, unde 
riul Haraa și-a săpat albia mile
nară. Un oraș ale cărui valențe in
dustriale atrag în continuare mii 
și mii de muncitori, foști crescători 
de animale nomazi, sau fii ai aces
tora, chemați de dorința irezistibilă 
a înnoirii locurilor strămoșești, a 
vieții lor. La comitetul orășenesc 
de partid, în muzeu, in întreprinde
rile unde am poposit, prin cartiere
le de locuințe, ni s-a vorbit despre 
spiritul de pionierat al primilor 
1 500 de locuitori, despre cei care 
i-au urmaț. Au venit, au învățat o 
meserie, au întemeiat familii și 
s-au stabilit definitiv în localitatea 
care se zidea sub ochii lor. cu con
tribuția lor. După ei. alții și alții. 
O imagine pe un panou al muzeu
lui înfățișează o întindere limitată 
de înălțimile din jur. Trei iurte in 
mijlocul unei stepe goale. De aici 
s-a început... Nu a fost ușor. Foto
grafiile de arhivă au surprins oa
menii infruntînd dificultățile ine
rente unei asemenea opere con
structive.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Au apărut primele blocuri. Pri
mele produse au părăsit fabricile 
din Darhan vestind conectarea la 
circuitul economic al Mongoliei a 
unor noi și puternice vlăstare. Era 
prin anul 1965. Apoi, toate au de
venit parcă fapte obișnuite. Si În
chegarea primelor bulevarde con
stituind nucleul civic, și inaugura
rea teatrului, a numeroaselor școli 
profesionale. tehnice, licee; cine
matografe, case de cultură, cluburi. 
Fără îndoială, principalii benefi
ciari ai eforturilor de dezvoltare e- 
conomică. socială și culturală au 
fost tinerii. Ei alcătuiesc 85 la sută 
din întreaga populație a orașului. 
11 000 dintre aceștia urmează 

cursurile șco
lare, Nevoile de 
cadre calificate 
sînt acum acope
rite. în cea mai 
marc parte a în

treprinderilor. vîrsta medie a anga- 
jaților coboară sub 35 de ani. Pen
tru a satisface în condiții tot mai 
bune cerințele dc produse agroali- 
mentare, in imprejurimile Darha
nului au fost înființate mai multe 
gospodării agricole de stat, specia
lizate în fructe, legume, produse din 
carne. O serie de baze turistice, de 
agrement, rezervații au fost create 
pentru a oferi locuitorilor Condiții 
tot mai bune de viață.

Dar istoria ridicării Darhanului 
nu s-a încheiat. Constructorii, atit 
cei din industrie cît și cei din pe
rimetrul afectat locuințelor, se gă
sesc în posesia proiectelor de exe
cuție a unor noi obiective. Numai 
in cursul anului 1976. primul an al 
celui de al VI-lea cincinal, aici au 
fost investiți, in diferite domenii, 
peste 350 de milioane tugrici. Este 
o parte componentă a preocupărilor 
întregului popor, care, sub condu
cerea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, se află angajat pe 
calea unor noi realizări în construi
rea socialismului, în ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor lo
cuitorilor țării. Iar rezultatele tot 
mai bune obținute in economic — 
intre care și cele repurtate de oa
menii muncii din întreprinderile 
Darhanului — stau mărturie voinței 
acestui popor de a așeza temelii 
trainice viitorului său.

Ioan T1MOFTE

întreceri de masă pentru

Prima ediție a campionatului mondial 
de handbal pentru junioare

• S-au înscris echipe din 15 țări • Jocurile vor avea loc 
în luna martie. Ia București, Ploiești și Brașov

Țara noastră va fi in curind gazda 
unei importante manifestări sportive 
internaționale — primul campionat 
mondial de handbal pentru echipele 
de junioare. De comun acord cu fo
rul international de specialitate, fe
derația noastră de handbal a stabi
lit ca partidele să se desfășoare in
tre 18 și 25 martie a.c.. la Bucu
rești. Ploiești și Brașov. Vor avea 
drept de joc Ia acest prim campio
nat mondial al junioarelor sportive
le născute în anul 1958 și mai ti
nere.

O- 
și.

loc

*
în sala Victoria din Ploiești, ieri, 

în cadrul campionatului republican
masculin de handbal s-a înregistrat 
o surpriză : echipa Relonul Săvinești

S-au înscris la competiție echipe 
reprezentative din 15 țări : Austria. 
Canada, Cehoslovacia. Danemarca. 
Franța. R.D. Germană. R.F. Germa
nia. India. Iugoslavia, Norvegia, 
landa. Polonia. Ungaria. U.R.S.S. 
firește. România.

în ziua.de 12 februarie va avea
la Palatul sporturilor și culturii din 
București tragerea la sorți pentru re
partizarea echipelor în cele patru 
grupe preliminare.

*
a intrecut cu 25—22 (13—13) pe
Minaur Baia Mare. Alte rezultate : 
Steaua — Universitatea București 
24—16. Dinamo Brașov — Gloria 
Arad 25—19.

„Cupa independenței*1
VASLUI. în sfîrșit, zăpadă pe me

leagurile Vasluiului, prilej de orga
nizare a unor întreceri de masă la 
schi și săniuș pentru „Cupa tinere
tului" și „Cupa independentei". Pe 
pîrtia de la Poiana Căprioarei din 
pădurea Oprișița, peste 120 de tineri 
și-au disputat titlurile de campioni 
județeni ai „Cupei tineretului" — 
ediția ’77. întrecerile pentru tinerii 
de la sate și elevi au fost ciștigate 
la proba de schi-fond de următorii 
coneurenți : Șt. Calistru (comuna 
Grivița). S. Moraru (Grupul școlar al 
întreprinderii de rulmenți Bîrlad), 
Lenuța Arhire (comuna Murgeni). 
Mihaela Atănăsoaie (Liceul nr. 1 
Vaslui) : schi-alpin : V. Iordan (co
muna Vutcani). V. Cristea (Grupul 
școlar I. R. Bîrlad). Maria Scha- 
crauschi (comuna Puiești). Lucica 
Moraru (Liceul de construcții Vaslui). 
La săniuș. titlurile de campioni ju
dețeni au revenit lui D. Iorga și Car
men Popa (reprezentind Liceul de 
construcții Vaslui). în aceeași zi. în
trecerile pionierilor la săniuș. con
țină pentru „Cupa independenței", 
s-au desfășurat pe pirtiile din im
prejurimile Parcului Copou din Vas
lui. Pe primele locuri, din cei peste 
30 de coneurenți. s-au clasat M. Sava 
(Vaslui) și Profira Biciu (comuna 
Epureni). (Crăciun Lăluci)

GORJ. în pitorescul decor de iarnă 
din perimetrul stațiunii Rinca — ma- 
siyul Paring, peste 300 de pionieri 
și elevi din 58 de localități ale Gor- 
jului, selecționați în fazele prelimi-

și „Săniuța de argint"
nare, s-au întrecut la schi și săniuță 
în cadrul concursului pentru „Cupa 
independenței". întrecerile la schi au 
cuprins trei probe — schi fond, sla
lom și coborîrc — la toate acestea 
remarcindu-se elevii de la liceele din 
Tirgu Cărbunești. Novaci și Motru. 
Concursul de săniuță — desfășurat 
pe o pîrtie excelent amenajată, pe 
o distanță de aproape un kilometru — 
a reunit într-o pasionantă întrecere 
pionieri din mai toate localitățile ju
dețului. Ciștigătorii acestei probe : 
Alexandru Marcu. de la Școala gene
rală din comuna Urdari — la băieți 
și Vasilica Zamfirache, de la Școa
la generală din Borăscu — la fete. 
(Dumitru Prună)

CLUJ. Pe pirtia de schi de pe 
muntele Băișorii, 110 elevi calificați 
de la etapele municipale, orășenești 
și intercomunale s-au intrecut sîm- 
bătă și duminică in etapa județeană 
Cluj a concursului „Săniuța de 
argint". Pe primele trei locuri s-au 
clasat, la fete: Doina Sighiartău (Li
ceul industrial de construcții din 
Dej). Maria Balea (Școala generală 
din Feleacu) și Maria Neciu (Școala 
generală Someșul-Rece). La băieți 
s-au clasat in ordine : Vas.ile Lunea 
(Liceul industrial de chimie Turda). 
Ilie Dendea (Școala generală Măguri 
Răcătău), Ioan Salanța (Școala gene
rală Someșul-Rece). Cîștigătorilor 
le-au fost acordate diplome și pre
mii, precum și niște frumoase plache
te realizate de către muncitorii de la 
întreprinderea ..Electrometal" din 
Cluj-Napoca. (Al. Mureșan).
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Președintele R. P. Mozambic a primit 
pe reprezentantul P. C. R.

A fost exprimată o înaltă apreciere 
pentru sprijinul acordat de P.C.R., 

personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
luptei anticolonialiste a poporului mozambican

MAPUTO (Agerpres). — Samora 
Moises Machel, președinte ai Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). președintele Republicii 
Populare Mozambic, a primit la Ma
puto pe tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care participă la cel de-al 
IlI-lea congres al FRELIMO.

Cu acest prilej, reprezentantul 
P.C.R. a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, un mesaj de prietenie și 
cele măi bune urări președintelui Sa
mora Machel. iar poporului mozam
bican multe succese pe drumul con
strucției unei vieți noi, de bunăstare 
și prosperitate.

Mulțumind cordial, președintele 
Samora Machel a rugat pe reprezen
tantul P.C.R. ca la înapoierea în țară 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde sentimente 
de prietenie și prețuire, de sănătate 
și noi succese, iar poporului român 
prieten cordiale felicitări pentru vic

toriile dobindite in construcția socia
lismului.

Președintele Samora Machel a evo
cat cu multă plăcere cele patru în- 
tilniri avute la București sau pe pă- 
mintul africăn cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înainte de ciștigarea inde
pendenței de către poporul mozambi
can și a dat o înaltă apreciere spri
jinului P.C.R.. al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, acordat luptei 
poporului mozambican pentru lichi
darea dominației coloniale.

în cursul întrevederii a fost expri
mată hotărirea celor două partide de 
a întări legăturile de prietenie și so
lidaritate militantă dintre P.C.R. și 
FRELIMO. de a acționa pentru dez
voltarea relațiilor româno-mozambi- 
cane și îndeosebi a raporturilor de 
conlucrare economică, de valorificate 
a posibilităților largi oferite dc po
tențialul economic al celor două țări.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie, caracteristică relațiilor de strînsă 
solidaritate și conlucrare, statornicite 
de-a lungul anilor între Partidul Co
munist Român și FRELIMO.

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI FRELIMO
• Președintele Samora Machel ales președinte al partidului
• Au fost adoptate programul și statutul FRELIMO • Direcțiile 
fundamentale ale dezvoltării economice a Mozambicului în

etapa revoluției democrat-populare
Luni s-au încheiat lucrările celui 

de-al IlI-lea Congres al Frontului de 
Eliberare din Mozambic. Președintele. 
Republicii Populare Mozambic. Sa
mora Machel. a fost ales președin
tele partidului FRELIMO. Partici- 
panții au aprobat programul și sta
tutul partidului FRELIMO. care 
trasează sarcinile politice, economice 
și ideologice în înfăptuirea revolu
ției democrat-populare din Mozambic.

în cursul lucrărilor congresului, 
vicepreședintele FRELIMO. Marceli
no Dos Santos, a prezentat proiectul 
Directivelor economice, care defi
nesc atît sarcinile dezvoltării econo
miei țării în următorii ani, cit și 
obiectivele de perspectivă și princi
piile FRELIMO pentru dezvoltarea 
economiei națiohale în etapa revolu
ției democrat-populare. Vorbitorul a 
relevat că următorii trei-patru ani 
vor reprezenta o fază dificilă și com
plexă, în care obiectivul primordial 
îl va constitui folosirea deplină a ca
pacităților de producție existente. El 
a subliniat că agricultura va consti
tui. în această perioadă, baza dezvol
tării economice. Dar numai crearea 
unei industrii grele va putea asigu-

ra dezvoltarea Mozambicului. a adău
gat el. evidențiind rolul decisiv ce 
revine acestei ramuri atît în realiza
rea obiectivelor economice, cit și în 
ridicarea conștiinței de clasă a oa
menilor muncii și consolidarea pu
terii democratice.

Directivele economice stabilesc 
drept obiectiv ridicarea pas cu pas 
a nivelului producției. în interesul 
bunăstării poporului mozambican. 
Pentru aceasta, este necesară mobi
lizarea tuturor forțelor poporului, 
„în prezent, a spus vorbitorul, țara 
se găsește într-o situație economică 
grea, moștenită de la trecutul colo
nialist". Este o sarcină a puterii 
populare de a prelua controlul asupra 
producției întreprinderilor, de a 
realiza o planificare unitară și de a 
depune toate eforturile in vederea 
creșterii producției.

La Maputo, strada București
Printr-o hotărire a municipalității 

capitalei mozambicane. orașul Mapu
to. au fost schimbate numele moște
nite din perioada dominației colo
niale de numeroase artere de circu
lație din localitate. O stradă a pri
mit acum numele orașului București.

O preocupare centrală a tinerelor

întilnire a reprezentantului P.C.R. 
cu prim-vicepreședintele Tanzaniei

DAR ES SALAAM (Agerpres). — 
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. conducătorul delega
ției Partidului Comunist Român care 
participă la festivitățile organizate 
în Tanzania cu prilejul creării 
Partidului Revoluționar, s-a întîlnit 
cu Aboud Jumbe, prim-vicepreșbdin-

te al Republicii Unite Tanzania, 
vicepreședinte al Partidului Revolu
ționar. întilnirea. în cursul căreia au 
fost abordate aspecte referitoare la 
relațiile româno-tanzaniene, la sem
nificația evenimentului celebrat, s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească. cordială.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Regele Hussein se pronunța în favoarea participării palestinene 
la conferința de la Geneva • Convorbiri siriano-iordaniene 

• Turneul secretarului general al O.N.U.
NEW YORK — într-un interviu a- 

cordat revistei americane ..Time", re
gele Iordaniei. Hussein, s-â pronun
țat in favoarea participării palesti
nene la conferința de la Geneva — 
informează agențiile U.P.I., A.P. și 
France Presse. „Este imperativ — a 
spus el — ca O.E.P. să participe Ia 
orice efort pentru soluționarea pro
blemei palestinene". Referindu-se la 
rezoluțiile conferinței arabe Ia nivel 
înalt de la Rabat, din 1974. care a re
cunoscut Organizația pentru Elibera
rea Palestinei drept singurul repre
zentant legitim al poporului palesti- 
nean. regele Iordaniei a declarat : 
„Nu văd cine s-ar putea substitui pa- 
Iestinenilor intr-o conferință care e- 
xaminează probleme palestinene. Ei 
trebuie să-și apere drepturile și să 
fie ascultați".

Regele Iordaniei și-a declarat opti
mismul față de posibilitățile actuale 
de soluționare a situației din Orien
tul Mijlociu.

DAMASC — în cadrul convorbiri
lor purtate la Damasc, Hafez Al As
sad, președintele Siriei, și regele 
Hussein al Iordaniei au exprimat 
puncte de vedere identice asupra pro
blemelor abordate, referitoare Ia si
tuația din Orientul Mijlociu — a a- 
nunțat, potrivit agenției Reuter, o ofi
cialitate iordaniană. Totodată, după 
cum preciza sursa menționată, o 
identitate completă de vederi s-a 
constatat în ceea ce privește modul 
în care vor acționa în comun cele 
două țări, în viitor.
. BEIRUT — într-o conferință de 

presă organizată imediat după sosi
rea sa la Beirut, secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, s-a refe
rit la rezultatele vizitelor întreprin
se în Egipt. Siria și Arabia Saudită. 
El a declarat că „a fost impresionat 
de importanța pe care interlocutorii 
săi o acordă reluării procesului de 
negociere pentru instaurarea păcii in 
Orientul Apropiat".

SPANIA

Oameni de știință 
si cultură cer condamnarea 

elementelor extremiste 
de dreapta

MADRID — Un grup de oameni de 
știință și cultură din Spania a dat 
publicității un Apel adresat guvernu
lui prin care se cere condamnarea 
fermă a elementelor extremiste de 
dreapta, vinovate de acțiunile tero
riste din ultima vreme. Evenimente
le tragice de la sfirșitul lunii ianua
rie, se spune în Apel, constituie o 
mărturie a existenței unui plan sub
versiv, prin care se urmărește opri
rea cu orice preț a procesului de de
mocratizare din Spania. Reprezentan
ții intelectualității spaniole cheamă 
toate organizațiile politice și obștești 
să-și unească eforturile în vederea 
preintimpinării unor asemenea ac
țiuni ale elementelor de extremă 
dreaptă.

La Madrid a avut loc, duminică, 
congresul constitutiv al Partidului 
Popular — o nouă formațiune poli
tică creată în Spania, care se auto
definește ca o grupare cu „o orien
tare democratică, de centru". Pio 
Cabanillas, fost subsecretar de stat 
al informațiilor și turismului, a fost 
ales președinte al partidului. iar 
Jose Maria de Areilza. fost ministru 
de externe, vicepreședinte. în alocu
țiunea rostită cu acest prilej. Jose 
Maria de Areilza a cerut guvernului 
spaniol să anunțe de urgență data vi
itoarelor alegeri legislative, ca un 
răspuns Ia escaladarea valului de vio
lentă înregistrat în ultimul timp la 
Madrid. El a propus, de asemenea, 
încheierea unui pact de nonviolență 
între toate partidele politice din 
Spania,

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A GRENADEI

Excelenței Sale Domnului LEO DE GALE
Guvernator general al Grenadei

Cu prilejul aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră, 
vă adresez sincere felicitări, cele mai bune urări de fericire personală și de 
prosperitate poporului Grenadei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ERIC M. GAIRYi
Prim-ministru al Grenadei

Vă transmit sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, cu 
ocazia aniversării proclamării independenței Grenadei.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Grenada, mic stat 
insular din arhipela
gul Antilelor Mici 
(zona de sud-est a 
Mării Caraibilor), ani
versează trei ani 
de la dobindirea in
dependenței. Insula 
(suprafața. 344 kmp, 
populația — peste 
100 000 de locuitori) 
a cunoscut secole de-a 
rîndul stăpinirea co
lonială. în 1967, îm
preună cu alte cinci 
insule, a dobîndit sta
tut de „stat asociat" 
cu Marea Britanie. 
Grenada este primul 
din aceste teritorii

care obține indepen
dența. la 7 februarie 
1974.

Agricultura, care se 
bucură de condiții din 
cele mai favorabile, 
constituie pivotul eco
nomiei naționale. Ală
turi de culturile tra
diționale — bumbac, 
trestie de zahăr, ca
cao. plante oleaginoa
se — se încurajează 
cultura soiei. orezului, 
legumelor de tot felul. 
Insula dispune de în
treprinderi manufac
turiere pentru prelu
crarea. îndeosebi, a 
produselor agricole,

destinate exportului. 
O amploare tot mai 
mare ia turismul, care 
beneficiază de un ca
dru natural din cele 
mai pitorești.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
noile state care au 
pășit pe calea inde
pendenței. România a 
recunoscut Grenada 
încă de la începutul 
obținerii de către, a- 
ceasta a independen
tei. iar în 1975 a sta
bilit cu acest stat re
lații diplomatice la 
rang de ambasadă.

'IN UNIUNEA SOVIETICĂ, LANSAREA 
UNEI NOI NAVE COSMICE

agențiile de presă
Lucrările comitetului pre

gătitor a' Conferinței pentru exa
minarea modului de aplicare a Tra
tatului privind interzicerea amplasă
rii armelor nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă pe fundul mă
rilor și oceanelor, precum și in sub
solul lor. au început la Geneva. Par
ticipă reprezentanți ai țărilor care au 
ratificat tratatul, inclusiv din partea 
României.

Principala sarcină a
M.P.L.fi. este construirea socie
tății socialiste în tară, a declarat pre
ședintele Agostinho Neto într-o cu- 
vintare rostită cu prilejul celei de-a 
16-a aniversări a declanșării luptei 
armate anticolonialiste de către Miș
carea Populară pentru Eliberarea 
Angolei. El a arătat că trecerea sub 
controlul statului a mijloacelor de 
producție deținute de colonialiști a

state africane:

Valorificarea resurselor energetice
••

transmit
• ,,Soiuz-24“ s-a înscris pe orbită • Componența 
echipajului • Se prevăd acțiuni comune cu stația 

„Saliut-5"

creat premisele pentru transformări 
social-economice profunde în intere
sul maselor largi populare.

Delegația cultului musul
man din România,condusă de 
muftiul Iacub Mehmet, care se află 
într-o vizită oficială in Kuweit, a 
fost primită de vicepremierul Jaber 
Al-Ali Al-Salem AI-Sabah. De ase
menea, delegația a avut convorbiri cu 
ministrul kuweitian al cultelor. Yous
sef Gassem Al Hadi. La întrevederi, 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească, a participat ambasa
dorul tării noastre în Kuweit. Con
stantin Căruntu.

în cadrul O.N.U.D.I. <Orga- 
nîzația Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială), s-au deschis la 
Viena lucrările primei reuniuni de 
consultări privind promovarea 
dustriei siderurgice în țările în 
de dezvoltare. Participă delegați 
peste 70 de țări dezvoltate și in 
de dezvoltare. între care și România.

in
curs 
din 

curs

0 întrevedere între Li Sien 
nien, vicepremier al Consiliului 
Stat al R. P. Chineze, și 
legației guvernamentale 
Yemenului, condusă de 
externe al acestei țări. 
Salih Muți, a avut loc

de 
membrii de- 
a R.D.P. a 

ministrul de 
Muhammad 

la Pekin.

cehoslova-Convorbiri
co—polone. La Praga au inceput 
convorbirile dintre - 
pek. ministrul de
Cehoslovace, și Emil Wojtaszek, mi
nistrul de externe al R.P. Polone, 
aflat în Cehoslovacia într-o vizită 
oficială de prietenie. Au fost exami
nate stadiul și perspectivele de dez
voltare ale relațiilor de cooperare po- 
lono-cehoslovace.

Bohuslav Chnou- 
exteme ai R.S.

Președintele Republicii 
Socialiste a Uniunii Birma- 
ne, G Ne Wln> 8 primit pe Den 
In-ceao, vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze, care se află într-o vizită de 
prietenie la Rangoon.

Comisia electorală cen
trală a Indiei 8 dat publicităt]i 
un document în care subliniază nece
sitatea asigurării desfășurării alege
rilor intr-o atmosferă calmă, lipsită 
de acte de violență și cheamă toate 
partidele politice și candidații lor să 
nu provoace, in cadrul campaniei 
electorale, disensiuni cu caracter re
ligios.

MOSCOVA. — Luni, la ora 18,12, 
în Uniunea Sovietică a fost lansată 
nava cosmică „Soiuz-24“. pilotată de 
colonelul Viktor Gorbatko. coman
dantul navei, și It. col. ing. Iuri 
Glazkov, inginer de bord.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., scopul lansării constă în 
continuarea cercetărilor și experien
țelor tehnico-științifice cu stația 
științifică orbitală „Saliut-5“. începute 
la 7 iulie 1976 în cadrul zborului co
mun al navei cosmice de transport 
„Soiuz-21“ cu stația „Saliut-5“.

Sistemele de bord ale navei „So- 
iuz-24“ funcționează normal. Starea 
sănătății celor doi cosmonauți este 
bună. Ei au trecut la executarea 
programului de zbor.

Anunțînd lansarea noii nave, agen
ția T.A.S.S. relevă că general-loco- 
tenent de aviație Vladimir Șatalov 
a declarat că lansarea respectivă 
face parte din programele cosmice

obișnuite. Folosirea stațiilor orbitale, 
a navelor cosmice și a tandemurilor 
formate din nave cosmice și stații 
orbitale oferă posibilități nelimitate 
in scopuri științifice sau economice. 
Programul „Soiuz-24“ prevede, în 
speță, acțiuni comune în spațiu cu 
stația „Saliut-5“. care se află a opta 
lună pe orbită.

Echipajul noii nave cosmice este 
format din reprezentanți a două ge
nerații de cosmonauți. Comandantul 
navei, col. Viktor Gorbatko. are 42 
de ani și a fost coleg cu Iuri Gaga
rin în primul detașament de cosmo
nauți. El a participat ca inginer 
cercetător la zborul în grup al celor 
trei nave „Soiuz". în anul 1969. In 
cei peste șapte ani care au trecut de 
atunci, el a participat la pregătirea 
unor zboruri cosmice pilotate.

Colegul său mai tinăr, Iuri Glaz
kov. este al 39-lea cosmonaut sovie
tic și are 37 de ani.

„Un nou pas în consolidarea unității naționale 
a Vietnamului"

Miting în Orașul Ho Și Min

Reprezentanți ai 26 de țări din 
Africa, reuniți recent la Accra, ca
pitala Ghanei. au hotărît crearea 
unei Bănci africane a energiei — 
organism menit să asigure finanța
rea și dezvoltarea resurselor ener
getice ale statelor participante.

Hotărirea adoptată la Acc-a are 
o mare însemnătate în contextul 
eforturilor desfășurate de tinerele 
state ale continentului pentru li
chidarea rămînerii in urmă pe plan 
economic, știut fiind că punerea 
bazelor industrializării, accelerarea 
progresului lor economic sint strîns 
legate de sporirea producției de 
energie.

Ca in toate celelalte sectoare ale 
economiei. Îndelungata dominație
colonială a avut grave consecințe 
si în ceea ce privește producția de 
energie, Africa aflindu-se pe ulti
mul loc in lume în acest domeniu. 
Cifrele sint în această privință cit 
se poate de elocvente. Producția 
medie de energie pe locuitor era in 
urmă cu 
zece ori 
întreaga 
africane 
bustibil
10 kg. pe locuitor.

Situația era cu atît mai para
doxală. cu cit este cunoscut că 
Africa dispune de mari resurse e- 
nergetice. Potențialul hidroenerge
tic al continentului de pildă, repre
zintă două cincimi din cel al între
gii lumi. în același timp, continen
tul african dispune de oogate re
surse de cărbune și țiței.

Odată cu dobindirea independen
ței. tinerele state africane au în
scris în primele lor planuri de 
dezvoltare, ca obiective prioritare.

un deceniu și jumătate de 
mai mică decit media ce 
lume, iar in unele țări 
producția calculată in com- 
conventional nu depășea

recuperarea acestor bogății și valo
rificarea lor în interes național. în 
diverse țări au început vaste ac
țiuni de prospectare, identificin- 
du-se noi resurse energetice subte
rane, inclusiv de uraniu. Serrfnifica- 
tiv în acest Sens este faptul că, 
dacă în 1963 producția de petrol a 
Africii reprezenta doar 5 la sută 
din producția mondială, in 1970 ea 
a ajuns să reprezinte 12 la sută. 
Totodată, au fost elaborate pro
iecte de valorificare a vastelor re
surse hidroenergetice. Marile fF.i- 
vii au fost zăgăzuite, torentele de 
apă punînd in mișcare turbinele 
electrice la Assuan. în Egipt Ako- 
sombo — in Ghana. Inga — în Zair. 
Kossou — in Coasta de Fildeș. Kin- 
guele — în Gabon etc.

Ca urmare a acestor eforturi, 
' continentul în ansamblul lui a fă
cut o serie de progrese ’n ceea ce 
privește producția de energie. Po
trivit statisticilor. în 1975 consumul 
de energie, calculat în cărbune con
vențional, a ajuns la 359 kg pe lo
cuitor. Cu toate acestea. Africa este 
în continuare deficitară m ce pri
vește producția energetică (in Asia 
— 552 kg, America de Sud — 844 
kg. America de Nord — 11 321 kg). 
Grave discrepanțe există si intre 
țările africane : in Ciad, producția 
de energie pe locuitor reprezintă 
echivalentul a 17 kg de combustibil 
convențional. în Gabon — 1 070 kg. 
în Africa de Sud — 2 753 kg.

Avînd în vedere rolul important 
pe care îl are energetica în dezvol
tarea economică, o serie de state 
africane au început realizarea 
unor noi proiecte energetice. în 
Nigeria se construiește ..Shiroro 
Hydroelectric Project", incluzînd un

baraj de 115 metri înălțime și o hi
drocentrală de 600 MW. care urmea
ză să intre in funcțiune in 1981; tot 
în Nigeria, la Sapele, se instalează 
patru noi turbogeneratoare de 120 
MW fiecare ; în Kenya se constru
iește un nou baraj pe riul Tana ; 
Tanzania realizează cea de-a doua 
etapă a proiectului ..Great Ruaha 
Power" ; in Madagascar a fost defi
nitivat proiectul privind construirea 
unei centrale la Quatre Soeurs ; 
Togo și Camerun proiectează con
struirea in comun a unui baraj la 
Mongbeto. pe Mono. Se află tot
odată în curs de experimentare. în 
Niger și alte citeva țări centrate 
eoliene pentru producția de ener
gie electrică și pentru irigații.

Pornind de la aceste preocupări, 
reuniunea de la Accra a adoptat o 
rezoluție în 
africane să 
cuprinzător 
valorificării
getice ale continentului. Banca afri
cană a energie, care urmează să fie 
creată. în baza hotăririi adoptate la 
Accra, are tocmai menirea de a 
oferi sprijin financiar pentru înfăp
tuirea viitoarelor’ proiecte energeti
ce. Participants au convenit, de 
asemenea, să creeze un Institut 
african de fizică nucleară, avind 
misiunea de a pregăti specialiști 
în acest domeniu.

Hotăririle adoptate la Accra con
stituie astfel o nouă dovadă a voin
ței tinerelor state africane de a-și 
conjuga eforturile în vederea depă
șirii rămînerii în urmă pe plan eco
nomic. prin valorificarea plenară a 
resurselor naturale de care dispup.

Un acord cu Privire Ia înfiin
țarea la Beirut a unui oficiu al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) a 
fost semnat in capitala libaneză in
tre vicepremierul și ministrul de ex
terne al acestei țări, Fouad Boutros, 
și directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma.

Greve în Olanda. Grevele 
declanșate luni, dimineață au para
lizat. practic, cea mai mare parte a 
sectoarelor industriei olandeze. Mii 
de salariați nu s-au prezentat la 
lucru, răspunzînd astfel apelului lan
sat de sindicate pentru organizarea 
unei acțiuni de „avertisment" față de 
refuzul patronilor de a accepta cere
rile de majorare a veniturilor lor 
pentru compensarea fenomenelor in
flaționiste.

HANOI. în Orașul Ho Și Min. a 
avut loc un miting de masă in cadrul 
căruia au fost salutate rezultatele 
Congresului Frontului Național Unit 
din Vietnam.

Au participat Ton Duc Thang. pre
ședintele R.S. Vietnam, președintele 
de onoare al Frontului Patriei din 
Vietnam. Le Duan. secretar general 
al C.C. al P.C. din Vietnam, alți con
ducători de partid și de stat.

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej, Nguyen Van Chi, membru al 
Prezidiului C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, a subliniat că succesul 
congresului constituie un important 
eveniment politic, care marchează un 
nou pas în dezvoltarea blocului uni

tății naționale în noua etapă a revo
luției vietnameze, cea a revoluției 
socialiste. El a exprimat hotărirea 
diferitelor categorii sociale din Orașui 
Ho Și Min de a îndeplini programul 
politic adoptat de recentul congres, 
program care ilustrează identitatea 
de vederi a întregului popor vietna
mez în ceea ce privește înfăptuirea 
rezoluțiilor celui de-al IV-lea Con
gres al P.C. din Vietnam. Totodată, 
Nguyen Van Chi a afirmat hotărirea 
populației din Orașul Ho Și Min de 
a obține noi succese în producție, 
pentru a contribui astfel la edificarea 
bazei tehnico-materiale a socialismu
lui.

R. S. Vietnam se pronunță pentru relații de largă cooperare 
în Asia de sud-est

Capriciile vremii

care cheamă statele 
elaboreze un program 
de acțiune in vederea 
marilor resurse ener-

Augustin BUMBAC

• COMORILE BAL
TICII Geologii sovietici au 
descoperit importante zăcămin
te de petrol in Marea Baltică, 
de-a lungul coastei regiunii Ka
liningrad — informează „Izves
tia". Tot în zona litoralului bal
tic. specialiștii sovietici au des
coperit imense blocuri de chih
limbar galben. Geologii aprecia
ză că fundul Mării Baltice 
conține, în plus, mari rezerve 
de gaz. cit și noduli polimeta- 
lici. insumind 14 milioane tone 
de fier și 9 milioane tone de 
magneziu.

• PISCURI SI ABI
SURI MARȚIENE. Cel mai 
Înalt munte de pe Marte, năs
cut prin erupția unor mari 
cantități de lavă. este, după 
cum s-a anunțat, Olympus

Mons (înălțimea 24 km). A- 
cest lucru a fost confir
mat din nou de savanți ame
ricani in urma unor studii a- 
mănunțlte asupra fotografiilor 
transmise de sondele spațiale 
„Viking 1" și „Viking 2“. Noile 
cercetări permit să se tragă 
concluzia că. in trecut, Marte a 
fost acoperit cu mari cantități 
de apă, concentrată astăzi, din 
motive încă necunoscute, la 
polii planetei sub formă de 
gheață. Se pare, de asemenea, 
că mările marțiene au fost agi
tate. frămintate de puternice 
valuri care, în mișcarea lor. de
gajau o mare cantitate de ener
gie. lăsind urme adinei în scoar
ța planetei. Astăzi, aceste urme 
se prezintă sub formă de 
văi, alături de care masivele 
muntoase par și mai semețe, 
între’ văile cele mai adinei și 
culmile cele mai înalte este o

diferență de nivel de aproxima
tiv 80 km.. Pe Terra, această di
ferență este ceva mai mică de 
20 km, respectiv, între ’ cea mai 
mare adîncime oceanică — 
11 034 metri și vîrful Chomo
lungma (Everest) din masivul 
Himalaia — 8 848 metri.

• SCULPTURI... CO
MESTIBILE. Centrjl d€ arfcâ 
și cultură Pompidou, recent 
inaugurat la Paris, cuprinde un 
sector special, destinat cultivă
rii gustului artistic la copiii 
între 4—12 ani. Aceștia au la 
dispoziție un „atelier de crea
ție" tapisat cu gazon artificial, 
din plastic : aci, sub conduce
rea unor „profesori de jocuri", 
micuții se familiarizează cu 
frumosul. între altele, sînt în
demnați să-și exercite talente
le de sculptori în devenire, fo

Geruri și ninsori masive în S.U.A. și Japonia
WASHINGTON — 

Un nou val de aer 
arctic s-a abătut du
minică asupra Statelor 
Unite, solicitînd și mai 
mult resursele ener
getice ale țării, care 
trece prin cea mal 
grea criză după aceea 
a petrolului din 1973 
— relatează agenția 
Reuter.

în orașul New York, 
temperatura era du
minică la prînz de mi
nus 13 grade Celsius, 
iar docurile riului 
Hudson sint în conti
nuare acoperite de 
gheață. Fluviul Missis
sippi este inaccesibil 
navelor, fiind înghețat 
pe numeroase porți
uni.

Agenția
Presse relatează că 
ultimele 15 zile 80 
persoane au murit

frig, unele in aparta
mente neincălzi te. „Din 
New York pină în 
Florida — transmite a- 
genția.— mii de uzine 
și-au închis porțile din 
cauza lipsei de gaze, 
mai mult de două mi
lioane de muncitori a- 
dăugindu-se celor șap
te milioane de șo
meri". în 13 state a- 
mericane a fost de-

clarată starea de ur
gentă.

TOKIO — Abun
dentele căderi de ză
padă din zonele nor
dice și centrale ale 
arhipelagului nipon au 
provocat, de la înce
putul acestui an, 
moartea a 36 de per
soane — a anunțat la 
Tokio poliția națională.

...Primăvară în sudul Franței

Partidul, guvernul și poporul Viet
namului au acordat întotdeauna o 
mare atenție stabilirii, menținerii și 
întăririi relațiilor de bună vecinătate 
cu țările din Asia de sud-est. in in
teresul fiecărei țări și în interesul 
cauzei păcii, independenței naționale 
și democrației în întreaga regiune, 
se subliniază într-un editorial apărut 
în ziarul „Nhan Dan".

După victoria din primăvara anu
lui 1975. scrie. ziarul, guvernul a 
reafirmat politica sa de stabilire a 
unor legături largi cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socială, 
pe baza respectării suveranității și 
integrității teritoriale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității, a- 
vantajului reciproc și coexistenței 
pașnice.

Este evident, se arată în editorial,

că Asia de sud-est a intrat înțr-o 
etapă nouă, cu mari perspectivi, 
etapa relațiilor de bună vector 
și cooperării multilaterale dl fefr 
toate țările regiunii. Aceasta infl / 
ențează intensificarea luptei fiecărui 
popor pentru independență, demo
crație și pace, neutralitate autentică 
și înflorire și aduce o contribuție 
reală la cauza păcii și securității ge
nerale din regiune.

Guvernul nostru, scrie ziarul 
„Nhan Dan", dorește cu sinceritate 
ca împreună cu guvernele țărilor 
din Asia de sud-est să intensifice 
cooperarea multilaterală în domeniile 
economic, științific, cultural, in spi
ritul egalității, respectului și avan
tajului reciproc, întrajutorării In ve
derea asigurării înfloririi și fericirii 
fiecărei națiuni.

France 
in 
de 
de

PARIS — în sudul 
Franței, vremea a fost 
în ultimele zile deose
bit de călduroasă. 
Astfel, in zona Gard, 
mercurul termometre
lor a indicat simbătă 
temperaturi de peste 
20 de grade Celsius, 
iar in unele locuri 
migdalii au înflorit. în 
regiunea Marsiliei. nu-

familii aumeroase 
putut ieși la sfirșit de 
săptămină 
verde. De peste o săp- 
tămînă. în Corsica s-a 
instalat un val de 
dură neobișnuit ; 
mai curajoși și-au 
chiar costumele 
baie, plonjînd 
în apa mării, 
este totuși încă rece.

la iarbă

căl- 
cei 
pus 
de

uneori 
care

AA Jkli'' Ar AA Jci A V/ ■ A A AAAXi JNIA

losind nu tradiționala plas
tilină. ci o pastă pe bază 
de zahăr, felurit colorată. După 
realizarea „creațiilor", acestea 
sint consumate pe loc de micii... 
artiști, realizîndu-se astfel o in
genioasă asociere intre simțul 
tactil, cel vizual (diferitele cu
lori) și cel al gustului.

• „COLABORATOR" 
APRECIAT. Stația meteoro
logică de lingă lacul Balaton 
(Ungaria) are un colaborator cu 
totul neobișnuit, care se ocupă 
doar de lansarea baloanelor- 
sondă. fără a ști să facă nimic 
altceva. Conducerea stației îl a- 
preciază, totuși, ca un element 
deosebit de înzestrat, ținînd

seama de faptul că, în calitatea 
sa de... urs. in principiu este 
mai familiarizat cu mierea de
cit cu operațiunile meteorolo
gice. Acum cîțiva ani a fost o- 
ferit lucrătorilor stației în dar, 
i-a plăcut locul și, din pură cu
riozitate, a început să urmă
rească atent operațiunile de 
lansare a sondelor meteorolo
gice, sfirșind prin a se „califi
ca" în meserie. O atestă și in
scripția de pe ușa „locuinței" 
sale : „Dr. Urs Brummy, obser
vator". Se mai remarcă și prin
tr-o disciplină ireproșabilă.

• VEȘNIC TREAZ. 
Ziarul iranian „Ettelaat" rela
tează despre cazul ieșit din co

1976: aproape 5500000 șomeri în țările 
Pieței Comune

BRUXELLES. — Potrivit datelor 
publicate luni de Oficiul de statis
tică al C.E.E., numărul șomerilor în 
cele nouă țări membre ale Pieței 
comune era în decembrie, la sfirșitul 
lui 1976, de 5 440 000 — nivel califi
cat de agenția Associated Press 
drept cel mai ridicat din toată pe
rioada postbelică.

Rata șomajului a înregistrat varia
ții ample de la țară la țară : cea mai 
scăzută — 4.1 la sută in R.F.G., și 
cea mai înaltă — 10.2 Ia sută în Ir
landa. în Franța, procentul a fost de 
4,8 la sută. în Anglia de 7,4 la sută.

Agenția Associated Press mențio
nează că aceste cifre se referă nu
mai la șomerii înregistrați oficial.

mun al lui Majid Zandi, în 
virstă de 43 de ani, care, potri
vit propriilor sale mărturisiri, 
nu mai doarme de 23 de ani, 
cînd a fost victima unui atac 
banditesc. Paznic public. Zandi 
lucrează opt ore pe zi. ocu- 
pindu-se în restul timpului cu 
munci casnice și cu pictura, 
fără a da semne de oboseală.

• DESCENDENȚII LUI 
RUBENS. în pregătirea celei 
de-a 400-a aniversări a nașterii 
lui Peter Paul Rubens, specia
liștii în genealogie din diferite 
țări, constituiți într-un grup in
ternațional, pregătesc o amplă 
lucrare în șapte volume consa
crată istoriei strămoșilor și des- 
cendenților marelui pictor fla
mand. în primul tom, cerce
tătorii au inventariat descen- 
denții pină în anul 1764. Volu

mele următoare vor consemna 
pe purtătorii numelui Rubens 
pină in anul 1977.

• S.O.S. PRIN SA
TELIȚI. Specialiști americani 
din cadrul N.A.S.A. (Adminis
trația națională pentru cerceta
rea spațiului cosmic) examinează 
în prezent posibilitatea ca sate
liții să servească la localizarea 
navelor și avioanelor ce dispar 
ca urmare a unor accidente sur
venite în zone marine mai în
depărtate sau în regiuni teres
tre greu accesibile. Cum, în ase
menea cazuri, investigațiile cu 
aparatele aeriene obișnuite ade
sea n-au dat rezultate, se scon
tează ca prin utilizarea sateli
ților să se dobindească o mai 
mare eficacitate în operațiunile 
de căutare a navelor și avioane
lor considerate pierdute. Siste

mul prin care sateliților ar urma 
să li se atribuie și un asemenea 
rol este prevăzut a fi pus la 
punct pînă în 1980.

• RECHINI INOFEN
SIVI. în largul coastelor insu
lei Hawaii a fost prinsă o spe
cie de rechin pînă acum necu
noscută ihtiologilor. Rechinii a- 
parținind acestei specii, care 
ajung la o lungime pînă la 4 
metri, au un bot neobișnuit de 
mare și dinți foarte mici. Spre 
deosebire de ceilalți rechini, ei se 
hrănesc exclusiv cu organisme 
mici care trăiesc la mari adîn- 
cimi. în afară de aceasta, în in
teriorul botului lor au fost des
coperite porțiuni care reflectă 
lumina — un fel de proiectoare 
originale care ajută la căutarea 
hranei.
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