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„Am ajuns — spunea Mihail Ko- 
gălniceanu în memorabilul său dis
curs pronunțat în Parlamentul țării 
la 9 mai 1877, prin care era procla
mată independența — la scopul ur
mărit nu de azi, ci pot zice, de se
cole și mai cu deosebire urmărit do 
la 1848 incoace".

într-adevăr, dobîndirea indepen
denței in 1877, prin brațul înarmat 
al poporului, a fost rezultatul unui 
proces îndelungat și complex de 
dezvoltare a societății românești, al 
acumulării și coacerii unor premise 
materiale și spirituale. De la mijlo
cul secolului al XVIII-Iea progresele 
vieții materiale, destrămarea rându
ielilor feudale, dezvoltarea relațiilor 
de producție capitaliste, constituirea 
națiunii române moderne și forma
rea conștiinței naționale au impus 
intensificarea luptei pentru indepen
dență. Dobindirca neatirnării a că
pătat caracterul unei cerințe legice, 
al unei necesități stringente, fără de 
care nu mai era posibil progresul 
societății românești, afirmarea nați
unii române intre națiunile lumii în 
deplinătatea forțelor sale creatoare.

Rolul hotăritor în crearea condiții
lor care au făcut ca independenta să 
devină o necesitate legică l-au avut 
factorii materiali, dezvoltarea eco
nomică și socială. Către mijlocul 
secolului al XlX-lea, criza societății 
feudale românești intrase intr-o fază 
nouă ; se afirmau tot mai puternic 
forțele purtătoare ale progresului 
economic, social și politic, tinzind să 
sfarme carapacea rînduielilor peri-

mate ale feudalismului, se agravau 
contradicțiile dintre clase și grupări 
sociale, ” ' 
pritorii 
gatului proces _r____ _  _____
mare a relațiilor feudale a acțio
nat ca un clement stimulator înlă
turarea. in 1829, a monopolului Porții 
otomane asupra comerțului Princi
patelor Române — fapt care a dus la 
deschiderea porturilor dunărene va
selor străine, la includerea Principa
telor in circuitul comerțului interna
țional. în aceste condiții, forțele de 
producție au cunoscut o accentuată 
creștere ; s-au extins terenurile cul
tivate prin defrișări și pe alte căi ; 
s-a înmulțit numărul atelierelor și 
al manufacturilor, și-a făcut apari
ția fabrica ; porturile dunărene au 

■ început să aibă o vie activitate. Ce
rerea sporită de cereale marfă, de 
produse agricole în general a deter
minat un curs mai accentuat al dez
voltării producției și comerțului.

Un viu impuls a căpătat întreaga 
dezvoltare economică prin Unirea 
Principatelor din 1859. Lărgirea pie
ței interne, unitare, intensificarea 
schimburilor economice s-au răsfrint 
favorabil asupra industriei. Dacă în 
anul 1864 existau in România 51 în
treprinderi capitaliste mai mari, in 
1878 numărul acestora a ajuns aproa
pe să se tripleze. România a început 
să.. se înscrie, intre țările producă
toare de petrol ; in 1877, extracția de 
petrol atinsese cifra de 15100 tone 
petrol, față de 4 590 tone in 1864.

O puternică lovitură a fost dată

', dintre poporul român și asu 
străini. Asupra intlolun- 

intern de destră-

rînduielilor 
agrară din 
desființarea

intr-un ritm de două ori mai rapid 
decit cea a satelor.

Reorganizarea și dezvoltarea ar
matei. modernizarea diferitelor insti
tuții de 
nistrația 
serii de 
nomice. 
completează tabloul pe care-1 oferea 
un stat avind toate atributele unei 
organizări moderne, cu excepția u- 
nuia singur — independența 
nală.

Luînd în dezbatere situația 
cipatelor Române, Congresul 
Paris din 1856 reconfirmase suzera
nitatea Porții asupra lor, adăugind 
un element nou : garanția colectivă 
a puterilor europene in locul protec
toratului țarist. Totodată, congresul 
afirmase dreptul Principatelor la o 
deplină autonomie, la „o administra
ție independentă și națională". în 
1853, Convenția de la Paris, reafir
mase acest drept.

Este adevărat că. incepind cu Uni
rea din 1859, 
poporului, un 
ale tinărului 
portante breșe in regimul

nivelul productivității muncii 
planificate pentru anul 1980" 
0 valoroasă inițiativă a colectivului unei „unități-model"

întreprinderea de confecții și tricotaje din București
Potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușcscu și sarcinilor stabi

lite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. in toate întreprinderile 
de industrie și construcții s-a declanșat o largă acțiune de majorare supli
mentară a productivității muncii planificate pe anul 1977 și în perspectivă. 
In vederea promovării susținute a progresului tehnic, a metodelor de orga
nizare științifică a producției și a muncii, pentru obținerea unei înalte pro
ductivități, s-a hotărit organizarea .
ționale a 60 de întreprinderi model pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de creștere a productivității muncii. Aceste întreprinderi — 
selectate dintre cele mai reprezentative
au menirea dc a deveni „unități-pilot" in privința nivelului forței produc
tive a muncii ; in cadrul acestor unități, prin aplicarea celor mai avan
sate metode de muncă și organizare, a tehnologiilor de înalt randament 
și eficiență economică ridicată, urmează să să obțină creșteri substan
țiale ale productivității muncii, experiența acestora urmînd să fie gene
ralizată pe ansamblul economiei. Cum acționează concret în direcția 
ridicării sistematice și constante a productivității muncii colectivul de 
la Întreprinderea de confecții și tricotaje din București — unitate de
clarată model — astfel incit acest titlu să aibă acoperirea faptelor ?

pe ansamblul economiei ne-

unități din cadrul ramurilor —

ca, pină in trimestrul trei, să 
productivitatea muncii reali- 
ianuarie de bucureșteni. Ac- 
astfel, lucrătorii din indus-

De la început se cuvine făcută o 
precizare. Saltul de la o întreprin
dere obișnuită la aceea de „model" 
înseamnă, pentru colectivul de aici, 
realizarea unui spar Ia productivita
tea muncii, față de 
anul trecut, dc 5,92 
rativ cu 2,9, cit era

— Această sarcină 
tere suplimentară

feudale prin reforma 
1864. Deși nu a dus la 
marilor latifundii, prin 

faptul câ a anulat un șir de ser
vituti feudale, care-i legau pe țărani 
de pămînt și a contribuit la ridi
carea economică a țărănimii, refor
ma din 1864 a creat condiții mai 
favorabile dezvoltării agriculturii și 
industriei, a economiei in ansam
blul ei.

Odată cu progresul economic ge
neral al țării s-au extins transpor
turile. Cei peste 3 000 km de șosele 
și drumuri construite pină în 1877, 
punerea în funcțiune in 1869 a pri
mului tronson feroviar românesc 
între București și Giurgiu, extin
derea pină la 1 300 km în 1878 a re
țelei de căi ferate, dezvoltarea navi
gației fluviale au. asigurat României 
posibilitățile unor activități de 
schimb mult mai intense. Mari pro
grese a cunoscut comerțul intern și 
extern. în 7 ani —. din 1871 pină in 
1878 -i- valoarea produselor expor
tate s-a ridicat de la 178 la 217 mi
lioane lei. Bucureștiul devenise un 
important centru al vieții economice 
în sud-estul Europei. ,

Dezvoltarea economică a țării s-a ’ 
reflectat, pe plan social, in creștereâ j .. —„ - ---- ----------  -----

limita permisă a efectivelor armatei, 
acreditarea în diferite capitale euro
pene a agejtiților .’jliploțriatici ai gu-

Dan BERINDEI

burgheziei —■ care a dobindit un rol 
tot mai important în viața tării — 
în dezvoltarea clasei muncitoare." Da
torită strămutării la orașe a unui în
semnat număr de țărani, populația 
orașelor a crescut între 1864 și 1878

stat, in primul rînd admi
și justiția, înființarea unei 
instituții și organisme eco- 
corespunzător noilor cerințe.

națio-

Prin
de la

înfăptuită priri voința 
șir întreg de acte 

stat au marcat im- 
suzera

nității. între acestea ș-au înscris 
introducerea in Constituția din ,1866 
a numelui România, sporirea peste

(Continuare in pag. a III-a)

rezultatele din 
la sută, compa- 
planificat inițial, 
realistă, de creș- 
a productivității 

muncii, are menirea să cristalizeze și 
să ordoneze eforturile și preocupările 
existente de mai mult timp in uni
tate, ne spunea secretara comitetu
lui de partid, din unitate, tovarășa 
Elena Verona Burtea. în ce constau 
aceste eforturi și preocupări ? înce- 
pind din luna aprilie anul trecut, in 
urma unui „sfat tehnic" al specialiș
tilor din centrală, s-a trecut la ana
liză amănunțită, pe produs, a pro
ductivității muncii și s-au stabilit o 
sene de măsuri care, aplicate, con
duceau la creșterea mai rapidă a 
realizărilor la acest indicator.

Concluziile desprinse din acel „sfat 
tehnic", comunicate întregului colec
tiv, âu stimulat capacitatea de gîn- 
dire creatoare a sute și sute de mun
citori și maiștri, ingineri, tehnicieni 
și economiști din întreprindere, care, 
prin propuneri concrete, vizind per
fecționarea activității productive in 
diferitele sectoare, îmbogățeau zi de 
zi „arsenalul" de mijloace al luptei 
pentru o muncă mai productivă, mai 
bine organizată, mai eficientă. Ast
fel, „sfatul tehnic" și-a lărgit, de 
fapt, componența cu sute și sute de 
fioi membri, extinzîndu-și ramifica
țiile in fiecare brigadă și formație 
de. lucru. Iată de ce. atunci, cind 
conducerea partidului a trasat, la 
șfirșitul anului trecut, sarcina de a 
suplimenta productivitatea muncii cu 
2—3 procente în unitățile din indus
trie, comuniștii întreprinderii, între
gul colectiv și-au propus pentru anul 
1977 un obiectiv deosebit ; să lucreze 
in cel tie-al doilea an al cincinalului 
Ia nivelul productivității muncii pla
nificate pentru anul 1980.

în adunarea oamenilor muncii din 
secția 6, mai mulți vorbitori au ce
rut organizarea unui schimb de ex-

periență în secția 5. Propuneri ase
mănătoare s-au făcut și în adunările 
din celelalte sectoare ale întreprin
derii bucureștene. Ce „secrete" dețin 
cei de la 5 1 Iată-l, dezvăluit de 
maistrul Titu Popescu, șeful secției :

— Practic, in luna ianuarie am în
cheiat acțiunea de reorganizare a 
fluxurilor tehnologice — de la croit

Un „sfat tehnic“ cu
sute de participant!
Productivitate eres
cută prin reorgani 
zarea din mers a fiu
xurilor tehnologice
Prezentul și viitorul 
în tehnologia con
fecțiilor

acesta este „secretul" nos- 
ce trebuie subliniat este și 
acțiunea de reorganizare a 
tehnologice din secția 5

muncii impune organizarea mai în*  
tîi a unor „secții model". După cum 
ne-a informat directorul întreprin
derii, tovarășul Gheorghe Stănescu, 
rezultatele deosebite obținute în sec
ția 5 au dat girul pentru generali
zarea acestei experiențe valoroase in 
întreaga fabrică. Am aflat că direct 
interesate să introducă în unitățile lor 
noul sistem de organizare a fluxuri
lor se arată a fi și colectivele fabri
cilor de confecții din Craiova, Ora
dea și Brăila. Aceste unități și-au 
propus 
atingă 
zată în 
ționind
tria ușoară dovedesc că au înțeles pe 
deplin rațiunea organizării „între
prinderilor model" — ca promotoare 
ale noului in întreaga ramură.

Am vizitat Ia I.C.T.B. o mică ex
poziție care ilustrează, prin grafice 
și machete sugestive, preocupările 
actuale și de perspectivă existente 
in vederea creșterii productivității 
muncii. Iată o „scurtă istorie" a teh
nologiilor care s-au aplicat în între
prindere. Perioada 1948—1958 este . 
socotită etapa tehnologiilor primare, 
cu un nivel redus de mecanizare ; 
cea dintre anii 1959—1975 — etapa 
benzii de montaj, în care progresul 
s-a numit chimizarea și „prodsin- 
cron" ; în fine, etapa tehnologiilor 
moderne, care începe cu cincinalul 
actual. în care procesele semiauto
mate și automatizarea complexă a 
producției in sectorul confecțiilor au 
cuvîntul hotăritor.

— Industria confecțiilor tinde să-și 
schimbe profilul tehnologic tradițio
nal, asimilînd) tot mai multe elemen
te tehnologice din ramurile de virf
— construcția de mașini, chimia, ne 
preciza directorul tehnic al centralei 
confecțiilor, inginerul Wili Livescu.

.Vizitînd întreprinderea bucureștea- 
nă, am remarcat numeroase exemple 
care confirmă această afirmație. De 
pildă, muncitoarea Teodora Zamfir 
ștanța buzunarele la o mașină semi
automată, care asigură o productivi
tate de 
de la 
Tinăra 
mașină 
greoaie
talonilor. Productivitatea noului pro
cedeu — de 4 ori mai mare decit 
aceea realizată in sistem manual. 
Mii de muncitoare beneficiază de 
dispozitivele care, adaptate la mași
nile simple, fac munca mai ușoară, 
mai rodnică. De reținut că aceste ma
șini și dispozitive s-au realizat in ca
drul întreprinderii, in atelierul meca
nic, care a produs, numai anul trecut, 
peste 1 200 de repere, menite să con
tribuie direct la asigurarea sporuri
lor de productivitate.

De all fel. asemenea realizări care 
înseamnă, in fapt, progres tehnic, 
sint îndepliniri ale sarcinilor ce re
vin colectivului întreprinderii model
— I.C.T.B. Exigenți cu ei înșiși, lu
crătorii întreprinderii analizează a- 
tent căile prin care pot atinge noi 
cote, mereu mai inalte, de producti
vitate, care să le permită să egaleze 
cele mai bune realizări de pe plan 
mondial.

3,5 ori mai mare decit aceea 
operația de tăiere manuală. 

Florica Ion termocola la o 
care înlocuiește operația 

de realizare a beteliei pan-

și confecționat, pină la finisat și de
pozitat în întreaga secție. Față de 2 
săli de croit, există acum una sin
gură, amplasată in directă legătură 
cu magazia de materii prime ; asam
blarea și finisarea se execută în noi
le fluxuri, centralizat. Circuitul ma
teriei prime pină la produsul finit 
este acum mai scurt cu 700 de metri. 
Pe seprt, 
tru. Ceea 
faptul că 
fluxurilor
s-a făcut din mers, fără ca producția 
să fie stingherită. Dimpotrivă, efec
tele acestei măsuri au fost imediate 
și spectaculoase. Planul lunii ianua
rie a fost depășit aici cu 18 Ia sută. 
Avantajele se regăsesc atit pe planul 
sporirii productivității muncii, cit și 
în cel al creșterii calității produselor.

Bunăoară, in sectorul de confec
ționat pantaloni, care beneficiază și 
de o schimbare a tehnologiei de fa
bricație, s-a ajuns la o productivi
tate de 9 bucăți pe muncitor in 8 ore, 
față de 7 cit era in anul trecut. La 
confecționarea vestelor, rezultatele 
sint asemănătoare. în plus, pe ace
eași linie tehnologică, fără modificări 
organizatorice, se poate realiza acum 
orice fel de model.

Iată cum, în cadrul unei „între
prinderi model", acțiunea de majo
rare suplimentară a productivității

CRONICA SĂPTĂMÎNII
Dan CONSTANTIN

La „Electrocontacf'-Botoșani, colectivul secției de asamblări se află

va
ne

le

„Seceriș 
în Delta Dunării

Delta Dunării cunoaște în a- 
cest anotimp o activitate inten
să, specifică. Pe mii de hectare 
de grinduri sau plaur. în zone 
cu regim liber de inundații sau 
in mari incinte, sute de trac
toare dau marea bătălie a re
coltării stufului. De la Centrala 
industrială „Delta Dunării" din 
Tulcea aflăm că. in 
campanie, stuficultorii 
coltat și transportat în 
peste . 50 000 tone stuf, 
vidențiat mecanizatorii 
Ioanele conduse de Simion 
lomencu, de la Unitatea de 
ploatare a stufului Rusca, 
cob Chirnoagă și Vasi'le Trofin 
— de la unitatea Pardina. Fie
rea Verbina și Ștefan Cîrpă- 
veche — de la unitatea Sulina. 
(Vasiile Nicolae).

actuala 
au re- 

depozite 
S-au e- 
din

antrenat in plină acțiune de specializare pentru operațiuni de mai mare precizie

I
“1

Laudă modestiei |
I L-am intilnit la locul de muncă, pe șantierele de

I
I
I
I
I
i
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construcții de locuințe din cartierele clujene Mănăștur . I 

și Grigorescu ; l-am intilnit pe șantierul unde se înalță | 
facultatea de mecanică a Institutului politehnic, pe cel 
al spitalului de recuperare, ca și in centrul orașului, 
unde se finisează impozanta siluetă a magazinului uni
versal.

In ’74, cind l-am cunoscut pe tovarășul Ștefan Racz, 
secretarul comitetului de partid de la Trustul de con
strucții Cluj, scriam despre constructorii clujeni : oa
meni obișnuiți cu faptele lor obișnuite. După citevă 
luni aveam să aflu că oamenii aceia obișnuiți săvirși- 
seră fapte remarcabile, pentru care au fost distinși cu 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. In 1975 am revenit 
din nou printre constructorii clujeni și din nou. după 
citva timp, aveam să aflu că munca acestor oameni a 
fost onorată cu o înaltă distincție : de aceasta dată — 
„Ordinul Muncii" clasa I.

De curind l-am reintilnit pe tovarășul Racz. „Ce nou
tăți ne puteți spune ?“ — l-am întrebat. „Sint noutăți-, 
nimic de zis. Dar una mi se pare esențială — îmi răs-

I
I
I
I
I
i

I 
I
I
I
I
I
I
I

I

punde. Dacă mă gindesc cum au fost ieri oamenii cu 
căre muncesc, la ce au gindit și făcut ieri, nu-i mai 
recunosc astăzi. Iar mîine vor fi alții decit azi. Acest 
lucru se vede și se știe din felul cum ne îndeplinim 
sarcinile de plan". Adică? „Ne-am pregătit temeinic 
printr-un șir de măsuri care, fără excepție, se subsu
mează. intr-un fel sau altul, îndeplinirii unei iniția
tive însușite de toate colectivele din județul nostru : 
să depășim ritmic, din prima decadă și lună a anu
lui 1977, cu cel puțin 4 la sută, sarcinile de plan. Iată, 
după ce conturile primei luni din ’77 au fost înche
iate. s-ar putea spune că stăm binișor. Depășirea este 
de 6 la sută".

După citva timp aflu la comitetul județean de par
tid un lucru pe care interlocutorul a omis. să mi-l 
spună : / .
Trustul județean de construcții Cluj a raportat, primul 
pe țară, îndeplinirea planului anual : 4 500 apartamente.

Observ că, din nou (pentru a treia oară), se
cretarul comitetului de partid „uitase" să-mi vorbească 
despre performanța lor. tl caut, deci, la telefon.

— Apoi, dacă vă vorbeam nu însemna că ne lăudăm 
noi înșine ? — a răspuns el. Nu este in firea noastră 
acest lucru. De ce și pentru ce să ne lăudăm ? Și a- 
cum trei ani, și acum doi ani. și anul trecut. Nu ne-am 
făcut decit datoria. Ne bucură că am făcut-o bine.

I-am ascultat vorba cumpătată, calmă și domoală. 
Intr-adevăr, ii recunoști pe cei modești și după tăcerea 
lor. De cele mai multe ori, tăcerea lor e de aur.

Și aduce aur !

încă din ziua de 4 decembrie anul trecut.

Constantin MORARU
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Pe. vremea tinere
ții mele, in epoca unei 
alcătuiri social-politice 
nedrepte, fiii de mun
citori. ca și ai țărani
lor nevoiași, care vo
iau să se instruiască 
temeinic intrau in vii
toarea luptei pentru 
existență împresurați 
de contrațietăti, înjo
siri, exigente amplifi
cate dar nerăsplătite 
proportional, aprecieri 
eronate suscitate de 
confuziile voite ale 
valorilor. Printre aceș
tia m-am aflat și eu 
și multi alții. Avalan
șa impedimentelor de 
tot. felul rostogolea ne
milos pe cei ce. cu 
mpri sacrificii, stăru
iau in Învățătură și în 
culturalizarea profun
dă. ' cu incăpătinare. 
Scăpau teferi gratie 
căldurii iradiate de 
cunoștințele valoroase, 
asimilate ca să poată 
fi valorificate și redate 
apoi cu pregnanta 
omului de știință. Cu 
toate acestea. cei 
multi, foarte multi. în
ghețau in anonimat, 
în schimb, odrasle de 
boieri și potentați, cu 
calități minore, 
fieient pregătiți, 
perficiali. erau 
in evidentă ca
ocupe locuri de seamă 
ce s-ar fi cuvenit ce
lor proveni ți de jos și 
pregătiți temeinic, in 
profunzime. Și cu toa
te acestea, pildele de 
neimpăcare cu o astfel 
de stare a lucrurilor 
n-au lipsit nicicind. Un . 
băiețandru de la tară, 
un exmplu de o stră
lucită elocventă, și-a 
dat seama de stările 
nedrepte ce copleșeau 
pe oamenii muncii și 
infruntînd neajunsuri 
de tot soiul, chiar pe
deapsa cu închisoarea, 
a reușit să se instru
iască in profunzime.

incit a ajuns șă-și 
lorifice calitățile 
marcabile si să 
pună in slujba acestei 
țări, dată astăzi drept 
exemplu în lumea în
treagă.

Astăzi, iată. întregul 
tineret al tării, 
oamenii muncii 
îndemnați să se
tive, să progreseze, să 
rupă cu superficialita
tea, 
față de învățătură

toti 
sint 
cul

cu dezinteresul

fii minunați ai clasei 
muncitoare, ai țărăni
mii, ai harnicului nos
tru popor. Spun numai 
că superficialii, adopții 
lucrului de mintuială 
n-au dispărut și încerc 
să explic de unde pro
vine si cum se ma
nifestă superficialita
tea unora. Poate 
greșesc prea 
dacă, pe baza < 
rienței ce-mi 
să cred că o am. mi-i

nu 
mult 

expe- 
permit

fia nu sint albine care 
trebăluiesc ordonat, 
neobosite, realizind un 
minunat produs de ca
litate. în specialitatea 
mea de medic, aseme
nea superficiali ‘ sint 
cu atit mai condam
nabili cu cit există si
tuații în care superfi
cialitatea cu efecte ca
tastrofale nu lasă 
amprente. Un.ui bolnav 
care se vaită de o du
rere de cap stăruitoa-

a lucra temeinic
însemnări de acad. Al. D. RADULESCU

insu- 
su- 

puși 
să

pregătire profesională. 
Superficialitatea con
damnă la ignoranță. 
Ea neputința de a 
privi in profunzime 
obligațiile sociale și 
profesionale. Ea con
tribuție infimă, cu to
tul inechitabilă pentru 
ceilalți, pentru cei mai 
multi. Tendința 
superficialitate se 
manifestă încă din 
cate : mai există 
perficiali. cu atit 
de neînțeles cu cit 
dintre ei sint 
care lucrează 
concentrare, fac totul 
de mintuială. aduc 
stricăciuni mașinii sau 
obiectelor încredințate 
înfăptuirilor. Să fiu 
bine înțeles : nu vreau 
să-i supăr pe prietenii 
mei tineri, eu știu 
prea bine că majorita
tea sint niște tineri și 
tinere plini de viață.

au 
te- 
io-

spre 
mai 
pă- 
su- 
mai 
unii 

tineri.
fără

imaginez pe superfi
ciali încruntați, cu 
trăsăturile fetei de oa
meni obosiți. ■ izolați, 
certăreți, in contrast 
evident cu cei ce 
lucrat ordonat si 
meinic. care sint
viali. glumesc, rid și 
se grăbesc să se ducă 
spre a lucra și în fa
miliile lor pentru o și 
mai deplină satisfac
ție : munca ordonată 
nu obosește pe cel ce 
o face. Dezordinea im- 
povărează și obosește

Un soi de superfi
ciali sint infatuații. cei 
fără o cultură făcută 
in profunzime, care
caută să epateze prin 
citate. relatări fără
substanță : machiaje
pe obrazuri zbircite. 
respingătoare. Nu rea
lizează nimic și devin 
niște simpli arlechini. 
Pentru societate, aces- '

re. imposibil de supor
tat. care-1 handica
pează in muncă, me
dicul superficial ii 
orescrie antinevralgice 
și somnifere. fiindcă 
pacientul se plînge și 
de insomnie, 
zia : bolnavul 
fiindcă cefaleea 
un simptom al 
boli serioase, 
aceasta ar fi fost de
pistată la vreme prin
tr-un examen riguros 
al tuturor organelor, 
omul ar fi putut trăi, 
ar fi putut fi chiar 
vindecat. De aceea, 
unui om cercetat nu e 
suficient sâ-i stabi
lești boala, ci trebuie 
întotdeauna să te în
trebi : „De ce s-a îm
bolnăvit" ? Un aseme
nea „De ce" ? trebuie 
să stea in mintea ori
cărui om ce-și pro
pune să înțeleagă

Conclu- 
moiire 

era 
unei 
Dacă

esența fenomenelor, să 
acționeze eficient, in 
deplină cunoștință de 
cauză și spre binele 
tuturor. într-o perma
nentă resurecție mo
rală. așa cum ii stă 
bine îndeosebi fiecărui 
tînăr.

între sutele de stu- 
denți și cadre didactice 
pe care, ca profesor, 
le-am examinat, au 
fost multe exemplare 
ce s-au prezentat ire
proșabil. răspunzind 
cu avalanșe de date, 
de nume proprii, de 
teorii. Nu m-am exta
ziat și am pus între
barea aproape stereo
tipă cind era cazul : 
„De ce afirmi aceasta? 
Explică-mi !“. Mulți 
dintre acești splendizi 
erudiți superficiali nu 
puteau răspunde ni
mic. Vorbăria era ex
presia unei simple me- 
mori zări • tre cătoare.
„Instrucția" lor. me
canică. superficială, 
contrazicea evident 
exigențele ■ formării 
personalității, din care 
cauză insăși memoria 
lor prodigioasă deve
nea înșelătoare. Este, 
pentru mine, adevărul 
cel mai pregnant, eloc
vent. in virtutea căruia 
superficle’itatea apare 
incompatibilă; cu for
marea tineretului. Mai 
ales ejtăzi. end tine
rei generații .ii revine 
un rol atit de nre,gn.ant 
in destinele omenirii. 
Și mai ales la 
unde 
rit și 
nicia, 
s-au 
dcauna drept atribute 
ale unui ponor dornic 
și apt de cea mai înal
tă civilizație, pe de
plin liber astăzi să-și 
cultive temeinic aceas
tă aptitudine funda
mentală.

noi. 
adincimea de soi- 
de fantă, temei- 

durabi’itatea 
înscris dintot-

Eficienta economică 
în atenția permanentă 
a conducerii partidului

Săptămîna pe care o încheiem a 
marcat un nou moment în succesiu
nea analizelor consacrate modalită
ților practice de traducere in viață 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
privind sporirea eficienței întregii 
activități economice, felului în care 
se îndeplinesc, in diferite ramuri și 
sectoare de activitate, măsurile sta
bilite la Plenara Comitetului Central 
din 2—3 noiembrie și Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut. Astfel, proble
mele reducerii consumului de materii 
prime și materiale, folosirii pe scară 
largă a înlocuitorilor, aplicării teh
nologiilor și procedeelor moderne, in
troducerii rapide a progresului tehnic 
în întreaga economie au format o- 
biectul unei 
secretarului 
Complexul 
Scinteii.

împreună 
dere dintr-< 
organizații 
Nicolae Ceaușescu a examinat 
zultatele obținute în acțiunea de 
reducere a consumului de mate
riale in producția de ambalaje — ac
tivitate economică de o deosebită im
portantă in condițiile dezvoltării ra
pide a industriei și agriculturii, a 
sporirii volumului de produse și des
facerii bunurilor către populație.

Este aceasta o nouă dovadă a 
preocupării conducerii partidului 
pentru ca acțiunea de creștere rapidă 
a eficienței economice, de afirmare 
largă a cuceririlor revoluției științi- 
fico-tehnice contemporane să cu
prindă toate verigile ciclului pro
ductiv, incepind de la materiile 
prime și materialele care intră in fa
bricație și terminind cu ambalajul in 
care este expediat produsul fi
nit. Nu in puține unități produc
tive problema ambalajelor a fost 
considerată ca periferică : văzută insă 
la scara întregii economii naționale, 
ca capătă o importanță considerabilă, 
pentru că practic nu există produs 
care să nu circule de la producător 
la consumator protejat intr-un am
balaj, vehiculat printr-un mijloc de

noi vizite de lucru a 
general al partidului la 
expozițional din Piața

cu factorii de răspun- 
•o serie de ministere și 

economice, tovarășul 
re-

transport. Producția ambalajelor for
mează o importantă ramură econo
mică. cu o pondere deloc neglijabilă 
în costurile generale de producție.

Totodată, este evident că într-o 
economie aflată în plină moderni
zare, cum este economia româneas
că, preocupările pentru eficiență nu 
șe pot rezuma doar la anumite ra
muri, ci trebuie să cuprindă absolut 
toate sectoarele. Necesitatea moder
nizării producției de ambalaje de
curge atit din exigentele creșterii efi
cienței economice, cit și, în același 
timp, din cele ale competitivității ; 
viața a dovedit că în desfacerea pro
duselor pe piața, internă sau externă 
modul de prezentare își are și el im
portanța sa.

Sint considerente care evidențiază 
importanța indicațiilor date de 
secretarul general in ce privește di
mensionarea optimă a ambalajelor și 
tipizarea lor. folosirea pe scară lar
gă a maselor plastice ca înlocuitori 
ai lemnului și metalului, extinderea 
paletizării, containerizării și pacheti- 
zării — surse importante de redu
cere a costurilor de producție și mo
dernizare a sistemelor de manipulare 
și transport. Prin largile implicații ce 
le au asupra dezvoltării întregii eco
nomii. recomandările și indicațiile 
formulate cu prilejul acestei vizite 
de lucru deschid noi perspective 
pentru înfăptuirea. în cele mai bune 
condiții, a sarcinilor din acest an și 
din întregul cincinal.

Eforturi energice 
pentru 

realizarea planului 
și angajamentelor

Săptămina ce o încheiem a debu
tat sub auspiciile Comunicatului cu 
privire la realizarea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a țării, care a înfățișat tabloul 
amplu al succeselor obținute în 
anul 1976 pe toate planurile construc
ției socialiste. La aceste succese s-au 
adăugat rezultatele bogate din luna 
ianuarie — și aceeași ambianță de 
muncă spornică a continuat și in zilele

(Continuare în pag. a IV-a)
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FEMEILE IN CONTROL tv
însoțind o echipa în unități de aiimentație

■Printre Cei 18 000 de controlori ob
ștești din Capitală se află și foarte 
multe femei. Circa 1 000 dintre ele 
alcătuiesc 170 echipe care își desfă
șoară activitatea sub egida consiliu
lui municipal al Frontului Unității 
Socialiste și a comitetului municipal 
al femeilor. Deși aria de cuprindere 
a echipelor de control obștesc din 
rindul femeilor numără 370 de uni
tăți dintre cele mai diverse — de la 
grădinițele de copii la marile unități 
de ocrotire a mamei și copilului, de 
la căminele de tineret la unitățile 
..Gospodina" — acțiunile pe care le 
întreprind aceste echipe au un nu
mitor comun : valorificarea. în in
teresul obștii, a priceperii lor în pro
blemele gospodărești, ajutorarea fe
meilor care muncesc în diferite sec
toare ale vieții economice și sociale, 
ușurarea muncii casnice.

Am însoțit una din cele 30 de echi
pe de control obștesc ale femeilor din 
București, care se ocupă de unită
țile „Gospodina". Nimic nu scapă o- 
chiului exigent și priceput al mem
brelor echipei. De la problemele pri
vind aprovizionarea și diversificarea 
ofertei de preparate și semiprepara
te pînă la curățenia și ordinea care 
trebuie să domnească și în spațiile 
nevăzute de cumpărători — în bucă
tării, cămări, vestiare.

La unitatea „Gospodina" din stra
dă Academiei, membrele echipei con
stată. cu satisfacție, că propunerile 
și recomandările făcute cu prilejul 
altor controale au fost transpuse în 
viață : spațiul de vinzare a fost mă
rit cu încă o încăpere, în care s-a 
instalat o linie de autoservire, bucă
tăria și magaziile de alimente sînt 
acum mai curate și mai bine dotate. 
Toate aceste îmbunătățiri sînt o do
vadă a receptivității conducerii 
I.A.P.L. Segarcea, de care aparți
ne această unitate, față de observa
țiile și propunerile controlului ob
ștesc. Cercetînd însă, mai amănunțit, 
prin colțurile pe unde — cum se 
spune — „nu vede soacra", membre
le echipei constată multe nereguli. 
Responsabilul unității își notează 
toate aceste observații, dar pro
misiunile de a lua măsuri — 
și care, în acest caz, depind nu
mai de el — sînt vagi, întru- 
cit îl preocupă mai mult transferul 
pe care are de gind să-1 ceară în 
altă unitate. Cu gindul Ia plecare 
pesemne, nu și-a mai complicat exis
tența nici cu înființarea unui serviciu 
de comenzi la domiciliu, pe princi
piul caselor de comenzi, așa cum 
propusese controlul obștesc.

— La domiciliu — spune el — ono
răm numai comenzi serioase pentru 
nunți și alte petreceri...

însoțim echipa de control obștesc 
la unitatea din piața Rosetti. Aici, 
pe un spațiu de numai cițiva metri 
pătrați, amenajat cu chibzuință și 
bun gust, o mină de adevărate gos
podine, in frunte cu responsabila u-

nității, Emilia Panait. pun la dispo
ziția cumpărătoarelor circa 60 de pre
parate și semipreparate culinare : 9 
feluri din pește. 12 preparate din 
legume, semipreparate de casă din 
carne, prăjituri etc. Deși unitatea 
a fost deschisă abia în luna decem
brie, planul pe ianuarie a fost depă
șit cu 60 000 lei.

— Gospodinele din cartier. care 
s-au bucurat de înființarea unității 
noastre, ar fi și mai mulțumite dacă 
le-am putea oferi și mîncăruri calde, 
în prezent, ne spune responsabila, 
primim totul, pe bază de comenzi, de 
la laboratorul I.A.P.L. Izvorul rece. 
Noi transmitem comenzile la la
borator, laboratorul pregătește min-

In întîmpinarea 
Consfătuirii 

pe țară privind 
controlul obștesc

cărurile dorite, dar, fiind plimbate de 
acolo la noi, uneori aspectul comer
cial are de suferit. în cazul cînd 
ele ar fi pregătite chiar în unitate, 
acest inconvenient ar fi înlăturat.

Propunerea Emiliei Panait. reținu
tă și de controlul obștesc, merită să 
fie luată în seamă de către forurile 
comerciale.

Preocupate de soarta recomandări
lor făcute cu prilejul unor controale 
anterioare, membrele echipei de con
trol obștesc s-au oprit la unitatea 
„Gospodina" din cadrul restaurantu
lui „Olimp" de la Obor. în procesul 
verbal încheiat la un alt control, 
echipa consemna lipsa de curățenie 
și dezordinea din bucătărie și sala 
de servire, precum și ținuta negli
jentă a personalului. Fată de aceste 
observații critice și recomandările 
de rigoare făcute de echipa de con
trol obștesc, directorul I.A.P.L. Bis
trița semnează doar de... luare la cu
noștință, in loc să treacă la măsuri 
de înlăturare a deficiențelor. Mem
brele echipei constată, și cu acest 
prilej,’ aceeași lipsă de curățenie. 
Nu este de mirare Că, din cauza lip
sei de spirit gospodăresc al lucrători
lor de aici, mobilierul de bucătărie și 
utilajele moderne arată de parcă ar 
fi fost folosite de șapte generații de 
bucătari. Pe responsabilul unității — 
Vasile Ghițuică — îl găsim în biroul 
său, la fel de „curat" ca localul în
suși. Observațiile critice ale echipei 
de control obștesc nu-1 tulbură prea 
mult.

— Sînt simple neglijențe, zice el. 
în alte părți e și mai rău...

Un răspuns care va determina, spe
răm. I.A.P.L. Bistrița să treacă la 
măsuri concrete, operative, care nu 
se Vor mai opri doar la apostila : 
„Am luat la cunoștință".

publică din Capitală
Referindu-se la eficiența activității 

celor 30 de echipe de control obștesc 
formate din femei, tovarășa Elena 
Seteanu, responsabilă cu controlul 
obștesc în comitetul municipal al 
femeilor, ne Spunea :

— în general, activitatea echipelor 
noastre s-a soldat cu rezultate bune, 
mai ales în această perioadă premer
gătoare consfătuirii pe țară. Multe din 
sesizările și sugestiile noastre au fost 
luate în considerație de către direcția 
generală comercială a municipiului. 
Ca urmare, s-a extins spațiul afectat 
unităților „Gospodina", au fost în
treprinse acțiuni de mai bună în
treținere și amenajare a localurilor 
existente, de respectare a normelor 
sanitare ; s-au promovat, mai intens, 
metodele rapide de servire, s-a îm
bogățit vizibil sortimentul de produ
se specifice acestei categorii de uni
tăți. Cu toate acestea, nu totdeauna 
sintem informate de soarta sesiză
rilor făcute direcției generale co
merciale a municipiului. Formula 
„am luat la cunoștință" — după cum 
ați văzut și în cazul unității „Olimp" 
— nu oferă nici o garanție de efi
ciență. Tocmai de aceea, echipele de 
control obștesc ale femeilor nu se 
mulțumesc numai să consemneze în- 
tr-un proces verbal cele constatate. 
Ele contribuie efectiv la îmbunătăți
rea activității unităților „Gospodina".

— De pildă, pentru a îmbogăți re- 
țetarui — ne spune tovarășa Clara 
Ardeleanu. membră a colectivului 
care se ocupă de controlul obștesc — 
anul trecut a avut loc în București 
un concurs de rețete, mai intii pe 
sectoare, la care au participat cele 
mai pricepute gospodine, apoi pe 
Capitală. Rezultatul : din 122 de re
țete Dremiate — de aperitive, mîncă
ruri de tot felul, prăjituri de casă 
etc. — 92 au fost acceptate de Co
merț. Din păcate însă, nu toate re
țetele au fost și însușite. în Consecin
ță, mîncărurile dietetice, cele din le
gume, prăjiturile de casă continuă să 
fie deficitare în oferta „Gospodinei".

Observațiile judicioase, pe deplin 
întemeiate, demne de toată atenția, 
făcute cu prilejul acestui control, ca 
și în cursul a mii de alte controale 
organizate de echipele comitetului 
municipal al femeilor se înscriu în 
contextul mai larg al participării ac
tive a cetățenilor la continua per
fecționare a activității economico- 
sociale. între Care unitățile presta
toare de servicii ocupă un loc impor
tant. Tocmai pentru a spori eficien
ța activității echipelor de control 
obștesc ale femeilor este necesar, așa 
cum a rezultat din constatările noas
tre. cît și din sugestiile unora din 
membrele acestor echipe, ca direc
ția generală comercială a municipiu
lui, unitățile subordonate să acorde 
importanta cuvenită măsurilor re
comandate, sugestiilor și propuneri
lor izvorîte din constatările lor.

Rodica ȘERBAN

DUMINICA, 13 FEBRUARIE 1977
PROGRAMUL I

8.30 Tot Înainte !
9.20 Film serial pentru copil : Blîndul 

Ben
9.45 Pentru căminul dumneavoastră

10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13.05 Album duminical
16.50 Film serial : Din tainele mărilor.
17.40 Drum de glorii. Emisiune-concurs 

pentru tineret.
19.00 Micul ecran pentru cel miel.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 File de istorie. „Pe aici a trecut 

răscoala"
20.15 Film artistic : „Zorro". Premieră 

TV.
22.15 Varietăți la „Friedrichstadtpalast"
23.15 Telejurnal

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Matineu simfonic
19,50 Orizont, tehnico-științific
20.25 Kenya — documentar
20.45 Ion Voicu, solist și dirijor
21.45 Efigii lirice.

LUNI, 14 FEBRUARIE 1977
PROGRAMUL I

15.30 Telex
16,35 Emisiune in limba maghiară
19.05 Ghana
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 1907—1977 — Tradiții și împliniri 
20.00 Panoramic — economia și viața
20.40 Avanpremieră
20.50 Roman-foileton : „Dombey și Fiul"
21.45 Antologie lirică. „1907 — Zile de re

voltă"
22,05 La izvoarele cîntecului.
22.40 Telejurnal

PROGRAMUL II
16.30 Telex
16,35 întilnire cu satira și umorul
17.25 selecțiuni din opereta „Mascota" 

de Audran
17.40 Documentar științific
18,05 Amfiteatrul artelor
13.40 Bucureștlul necunoscut
19.00 Desene animate
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 1907—1977 — tradiții și împliniri
20,00 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben
20.25 Actualitatea bucureșteană
20.45 Treptele afirmării
21.25 Agenda culturală a Capitalei

„Mărțișor ’17‘
Mărțișoarele aduc o notă 

dă farmec și voie bună in în- 
timpinarea primăverii. Anul e- 
cesta, comerțul de stat s-a pre
ocupat intens de asigurarea 
unei bogate și variate aprovi
zionări a unităților sale specia
lizate cu articolele solicitate de 
cumpărători in zilele premer
gătoare lui 1 MARTIE : tradi
ționalele figurine confecționate 
din sticlă, lemn, os sau mate
rial plastic. Tot în aceste zile, 
comerțul de stat a pus în vin
zare și diferite modele de măr- 
țișoare „cărți poștale".

...Avem în față un raport ăl prima
rului comunei Răcari dm județul 
Dîmbovița, prezentat in sesiunea con
siliului popular consacrată analizării 
modului in care se aplică Legea sis
tematizării. Parcutgîndu-1. aflăm că 
localitatea este planificată să devină 
— pînă în 1980 — centru urban. Pri
mele semne ale viitorului oraș au și 
început să apară. Un bloc cu două 
etaje a fost construit anul trecut în 
centrul civic. Altul, care va avea trei 
niveluri, se află în construcție. De 
asemenea, constructorii maistrului C. 
Bărbicioiu vor începe, în curînd. lu
crările de alimentare cu apă și de 
termoficare a centrului civic. în a- 
celași raport, ne reține atenția fra
za : „Oricit de bune ar fi rezultatele 
obținute pină acum. în devenirea co
munei ca centru urban, trebuie să 
spunem că din cele 31 de case noi, 
construite de la adoptarea legii sis
tematizării, nici una nu se încadrează 
în regimul de înălțime stabilit de a- 
ceastă reglementare". Citim și recitim 
aceste rinduri. Chiar nici o casă, in
tr-un viitor centru urban, să nu fi 
fost realizată în conformitate cu pre
vederile legii ?

Primarul Vasile Necula, nou în a- 
ceastă funcție, ne propune să discu
tăm această problemă cu secretarul 
biroului executiv al consiliului popu
lar — cel care a răspuns pînă anul 
trecut de eliberarea autorizațiilor de 
construcție.

— Am să vă explic imediat — ne 
spune tovarășul M. Popescu. Oamenii 
de la noi nu ne-au cerut autorizații 
pentru case cu mai multe niveluri. 
Apoi, într-o vreme, nici noi n-am in
terpretat prea bine legea. Am avut 
impresia că articolul 18 ne dă drep
tul să acordăm autorizații și pentru 
case fără etaj. Așa a gîndit și pro
iectantul, de vreme Ce a elaborat do
cumentații numai pentru case cu 
parter.

Să vedem cum a înțeles proiectan
tul legea :

— Noi nu înaintăm nici o docu
mentație la comune — avea să ne 
precizeze V. Tomescu. șeful atelie
rului de proiectare pentru sate al 
U.J.C.M. Dîmbovița — fără avizarea 
ei de către Secția de sistematizare, 
arhitectură și controlul disciplinei în 
construcții a consiliului popular ju
dețean. Dacă acest organism ne obli
ga să elaborăm proiecte pentru case 
cu mai multe etaje o făceam.

Explicația trebuie căutată deci și 
mai sus :

— Au dreptate tovarășii de la ate
lierul de proiectare — ne confirmă 
arhitectul V. Visarion. șeful serviciu
lui de sistematizare al secției amin
tite. Nici o documentație nu pleacă

la comune fără avizul nostru. Ca să 
fim sinceri, nu ne-am dat seama, in 
decursul celor 3 ani, că pentru Ră- 
cari n-am aprobat nici o documenta
ție care să se încadreze In regimul 
de înălțime. A fost o problemă și 
de interpretare eronată a legii.

Așadar, avem o primă explicație a 
celor 31 de case construite fără res
pectarea legii. Pe toată filiera — pri-

să verificăm pe teren acest „cre
dem". , ,

— Care este casa nouă pe care ați 
construit-o anul trecut

— Desprd ce casă vorbiți ?! — se 
arată mirată soția lui Gh. Gh. Nico- 
lae din satul Colacu. Nu ne-am con
struit nici o casă nouă, noi am ex
tins-o pe cea veche.

Același răspuns aveam să-l primim 
și de la Stefan C. Ștefan, și de. la

DIALOG LA RĂCARI, VIITOR CENTRU URBAN:

-Se respectă Legea 
sistematizării 
în localitatea dv.?

-Cred că da!
Răspunsul aproximativ s-a dovedit a fi, 

pe teren, chiar negativ

mărie, proiect. Orgafi de avizare — 
se invocă, fie direct, fie indirect, una 
și aceeași cauză : așa-zisa neclaritate 
a legii. Oare să aibă legea o aseme
nea „scăpare" ? „Prin sistematizare 
— se arată în articolul 18 — se va 
urmări ca noile construcții de locuin
țe să aibă de regulă parter si etaj. 
Clădirile ce se vor construi in cen
trul civic vor avea cel puțin’ două 
niveluri". Unde este, așadar, necla
ritatea legii, cirid se scrie negru pe 
alb că noile construcții trebuie să 
aibă de regulă parter și etaj ?

Ajunși cu investigația în acest 
punct, am întrebat : Dar celelalte 
prevederi ale legii, privind construc
ția de case, s-au respectat ? „Noi cre
dem că da" — ne-au răspuns, pe 
rind, vicepreședintele și secretatul 
biroului executiv al consiliului popu
lat comunal. Iar noi i-am propus to
varășului vicepreședinte. D. Tancu.

Vasile Nelepcii. Deși în autorizații 
scria că sint eliberate pentru ..con
struirea unei case noi", cetățenii îft 
cauză au transformat respectivele a- 
probări, fără ca nimeni să le zică 0 
vorbă. în... extinderi.

— Știți că procedind astfel dv. ați 
încălcat legea ?

— De că ? — se arată surprins Va
sile Nelepcu. Că ne-aih făcut casa 
mai mare ? Ori că este pentrti casă 
nouă, ori pentru extindere, nu-i tot 
autorizație ?

NU. nu este același lucru. Pentru 
că ..alipirea" â 2—3 camere la clădi
rile existente s-ă soldat. în primul 
rind, cu degradarea arhitecturii și 
frumuseții vechilor case. S-a soldat, 
în al doilea tind, și cu ocuparea de 
teren -- prin întinderea neiustifica- 
tă a construcției — cit pentru două 
locuințe. In fața acestor fapte, tova
rășul vicepreședinte nu mai găsește 
altă explicație decît pe cea... adevă
rată : „Dacă am fi controlat mai des

pe teren cum se respectă autoriza
țiile de construcții, n-ar exista astăzi 
asemenea abateri".

Acest adevăr avea să fie pus In lu
mină Și. de glțft.situații, mai mult sau 
mai puțin similare. Nicolae Drăgoi, 
de pildă, și-a înălțat casa, anul tre
cut, la punctul de întilnire dintre 
Ghergani și Mavrodin. Ar fi putut 
fi o casă model. în realitate a fost 
construită intr-o poziție de-a dreptul 
Ciudată : aproape cu spatele la stra
dă. Abateri de la disciplina în con
strucții s-au petrecut și la doi pași 
de primărie — pe bulevardul „Re
publicii". Proiectele caselor de la 
numerele 372 și 518 asigurau acesto
ra, dacă erau respectate, o unitate ar
hitectonică. o anumită estetică. Dar 
modificările aduse de proprietarii 
lor — Nicolae Costăche și. respectiv, 
Gh. Trandafir (unul și-a construit in 
fața locuinței o bucătărie de vară cit 
o... casă, celălalt un garaj la fel de 
măre) — au transformat casele în 
niște dreptunghiuri dublate de alte 
dreptunghiuri.

— Ați sancționat asemenea abateri 
de la disciplina în construcție ?

Tovarășul vicepreședinte Tancu 
ezită pe moment să răspundă. Apoi 
adaugă : „Ai autoritatea să aplici 
sancțiuni cind asiguri respectarea 
întocmai a legii. Dar cînd faci o gre
șeală — in cazul nostru eliberarea 
tuturor autorizațiilor fără încadrarea 
in regimul de înălțime — nu mai 
poți fi la fel de ferm".

în finalul acestei anchete am fost 
informați că organele locale de 
partid și de stat au tras concluziile 
cuvenite din situația apărută la Ră- 
cari și in alte localități : „începind 
din acest an. la indicația comitetului 
județean de partid — ne spune tova
rășul Ștefan Makra. șeful secției sis
tematizare. arhitectură și controlul 
disciplinei in construcții a consiliu
lui popular județean — pentru fie
care casă care se ridică la sate se 
va întocmi o „fișă de construcție". 
Pe ăceastă fișă, primarul confirmă 
sub semnătură și intr-un proces ver
bal semnat de cetățean amplasarea 
corectă a construcției. în continuare, 
pentru obținerea documentației de 
către cetățean, primarul va preciza, 
tot sub șefnnătiiră. regimul de înălți
me stabilit pentru zona în care aces
ta urmează să-și ridice casa. De ase
menea. la terminarea construcției va 
confirma pe aceeași fișă că a fost 
executată conform proiectului.

Sînt măsuri care se înscriu in pre
ocupările penttu respectarea întoc
mai a Legii sistematizării in toate 
satele județului Dîmbovița.

Constantin PRIESCU
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DIVERS
De 7 ori
Everestul
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Toate OFICIILE JU
DEȚENE DE TU
RISM și filialele ÎN
TREPRINDERII DE 
TURISM. HOTELURI 
ȘI RESTAURANTE 
DIN BUCUREȘTI or
ganizează in lunile fe
bruarie și martie 
excursii cu autocarele 
în cele mai pitorești 
zone turistice din țară.

Valea Prahovei, nor
dul Moldovei. Mara
mureș. Semenic, Mun
tele Mic. Valea Oltu
lui. zone turistice do
tate cu spații moder
ne de cazare, alimen
tație publică si insta
lații de agrement pen
tru practicarea sportu
rilor de iarnă, iată nu
mai citeva din punc

tele de atracție pe 
care vi le recomandă 
OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM. Pentru 
perioadele menționate, 
tarifele de transport 
cu autocarul — spre 
aceste zone sau spre 
cele solicitate de tu
riști — sînt substan
tial reduse fată de pe
rioada do vară.
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Tratamentul în bolile 
reumatismale nu are... sezon

■OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ
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Specialiștii au căzut de acord că 
prin termenul de reumatism, în sens 
larg, se definesc o serie de afecțiuni 
localizate la nivelul articulațiilor. 
Cum se manifestă, care sînt cauzele 
apariției lor, ce măsuri de prevenire 
și tratament se recomandă 1 — iată 
citeva din întrebările la care a avut 
amabilitatea să ne răspundă conf. dr. 
LAURIAN ȘDIC, director al clinicii 
de reumatologie Eforie Nord :

— Manifestările clinice ale suferin
țelor reumatismale sînt foarte dife
rite : de la o simplă jenă articulară 
persistentă pînă la dureri acute (as
cuțite) cu funcționarea deficientă a 
articulațiilor respective, fenomene 
congestive ș.a., dureri și fenomene 
iniluențate și accentuate de frig, 
umezeală, răceală, de schimbarea 
vremii, in general. Un alt simptom 
foarte cunoscut 
(dată fiind frec
vența artrozelor) 
constă în „trosni
turile" articula
țiilor. simțite de 
bolnav atunci cind 
se mișcă.

— Se spune că reumatismul arti
culat acut atinge articulațiile și 
„mușcă" inima...

— Este acjevârat, dar foarte im
portant este să nu se ajungă la 
„mușcătură’1, respectiv, la leziunea 
pe inimă. Lucru de altfel posibil în 
zilele noastre, grație tratamentului 
existent și în care balneokinelotera- 
pia ocupă un loc important.

Reumatismul articular acut se în- 
tîlnește mai frecvent la tineri. Deși 
o serie de factori concură la declan
șarea suferinței reumatismale, to
tuși forma de reumatism pe care o 
face bolnavul (reumatism articular 
acut, reumatism infecțios secundar, 
spondilitâ, reumatism degenerativ 
etc.) depinde de reactivitatea indivi
duală, reactivitate legată de consti
tuția persoanei respective, de eredi
tatea sa, de virstă, sex ș.a.

— De ce sint mai vulnerabili la 
un reumatism articular acut tinerii ?

— Pentru că un organism tinâr 
este mai „dezarmat", respectiv, nu are 
mijloacele de apărare. în general, 
o imunitate mai redusă are ca ur
mare o receptivitate nedorit dc mare 
față de boli, organismul contractind 
mai ușor o infecție (de exemplu, cu 
streptococ). Dar, față de același agent 
patogen, fiecare organism reacțio
nează diferit, cu o gravitate a for
mei reumatismale variabilă de la caz 
la caz, în funcție de sex și virstă. De 
pildă, pină Ia 16 ani forma cea mai 
frecvent întîlnită este a reumatismu
lui articular acut, insă tot același 
agent patogen poate declanșa la per
soane in jurul virstei de 20 de ani 
o formă de reumatism mai puțin 
explozivă — reumatismul infecțios 
secundar, localizat la gleznă sau în
cheietura mîinii. Femeile intre 30 și 40 
ani, cu o constituție mai fragilă, de
bilă. și cu un sistem nervos mai pu
țin echilibrat, datorită reactivității 
lor foarte precare, fac o altă formă, 
anume poliartrita reumatoidă, după 
cum tineri in virstă de 18—20 ani. pe 
reactivitatea lor particulară, pot să 
contracteze o formă specifică pentru 
bărbați — pe o sensibilitate mai de
osebită Ia nivelul coloanei vertebrale : 
spondilitâ anchilopoetică.

— Dacă de reactivitatea fiecărui 
organism in parte depinde comrac- 
tarea unei boli reumatismale, cum 
putem mări rezistenta organismului 
față de diferiții agenți patogeni ?

— Există, desigur, mai multe căi 
de mărire a rezistenței organismului, 
începind cu o alimentație echilibrată, 
rațională ; consumul excesiv de 
carne, de exemplu, poate duce la 
depozitarea în articulații a acidului 
uric, care provoacă deformarea arti
culațiilor și limitarea funcționalității 
lor. Obezitatea, hipotiroidismul. insu
ficiența hepatică predispun la ar
troze, deci e necesară o atenție de
osebită în tratarea acestor boli ; spor
tul, cultura fizică medicală și în aer 
liber, mișcarea întăresc aparatul lo
comotor și. in general, mențin buna 
activitate a articulațiilor. Dar. ca spe

cialist balneolog, 
aș dori să mă 
opresc asupra e- 
fectelor binefăcă
toare ale curelor 
balneare cu ape 

ș' lă iodate si sulfu
roase, asociate cu

diferite tratamente, ca masaj, împa
chetări cu nămol, talasoterapie.

— Vă referiți desigur la cura de 
sezon, din timpul> verii, dar iarna?

— Balncokinetotcrapia — ințelegind 
prin aceasta ansamblul posibilități
lor fizicale de tratament — poate fi 
practicată în fiecare din cele 365 zile 
ale anului, datorită dotărilor mo
derne din clinica noastră, ale celor din 
Techirghiol, Mangalia, ca și ale altor 
stațiuni din țară, cum ar fi Amara, 
Govora, Ocna Sibiului, Bazna ș.a. 
Prin oficiile județene de turism se 
pot procura bilete, optind fiecare 
pentru stațiunea cea mai apropiată, 
convenabilă și recomandată dc medic. 
Este bine să se știe că tratamentul 
bolilor cronice reumatismale nu are 
sezon ! Dimpotrivă ! în perioadele 
octombrie-mai, cind schimbările vre
mii, umezeala, frigul provoacă du
reri mai mari, se recomandă o serie 
de proceduri și tratamente cu apă 
de ghiol și mare. împachetări cu nă
mol și chiar talasoterapie in bazine 
special amenajate. în clinica Eforie 
Nord, de pildă, prin grija organelor 
locale dc partid, am reușit să ne 
dezvoltăm dotarea pentru tratament, 
să avem bazine pentru practicărea 
kinetoterapiei moderne în tot timpul 
anului. Iarna ne putem ocupa în mod 
special de tratarea celor suferinzi, 
pe cind vara beneficiază mai muli 
cei care, fără a avea încă o suferință 
reumatismală cu forme manifeste, 
sint susceptibili să o tacă. Te
rapia la malul mării oferă condiții 
de refacere in tot timpul anului atit 
pentru prevenire, cit și pentru trata
ment. prin toate posibilitățile natu
rale și prin metode și tratamente 
moderne (electro și hidroterapie), 
îmbinînd metodele clasice cu cele 
mai noi tratamente. Prin organi
zarea in clinică a unor cursuri 
de specializare. perfecționare și 
reciclare, pregătim specialiști pentru 
stațiunile cu acest profil, pentru că 
să beneficieze de noile cuceriri ale 
științelor medicale in acest domeniu 
cit mai mulți oameni ai muncii.

Convorbire consemnata de
Elena MANTU
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RÎMNICU SĂRAT: Un nou complex comercial
La Rimnicu Sărat s-a 

inaugurat recent com
plexul comercial ..Mun
tenia". Construit in
tr-un nou cartier, com
plexul are o suprafa
ță utilă de 1 600 mp. 
un magazin alimentar, 
magazin de textile-in-

călțăminte. tricotaje, 
confecții, mercerie, ga
lanterie. cosmetice, un 
restaurant cu o linie 
de autoservire, unitate 
de desfacere a pîinii. 
unitate de legume- 
fructe, o farmacie 
Toate aceste unități

sint organizate in sis
tem de autoservire.

Noul obiectiv comer
cial se alătură celor 
industriale și celor so- 
cial-culturale con
struite. sau in curs de 
execuție, in acest oraș 
în plină dezvoltare.

Casa discordiei
Ar fi fost o casă ca toate casele din Ca

racal și de prin alte părți, locuită de oa
meni ca toți oamenii, dacă...

— Pe lingă motivele arătate, hotărirea 
este, de asemenea, netemeinică și nelegală, 
deoarece proprietara imobilului n-a schițat 
nici un gest de bunăvoință pentru ă-mi 
puhe Ia dispoziție o altă locuință corespun
zătoare...

— Este dovedit că are locuință. Si după 
ce a primit partea lui mai vorbește de echi
tate ! Că el ar fi îndreptățit să locuiască in 
casă, iar proprietara imobilului, să stea cu 
chirie...

Un proprietar și un chiriaș intr-un aprig 
litigiu locativ ? Aparent. Altminteri, de o 
parte un fiu care, deși ar fi primit „partea 
lui", vrea să rămînă tot în casă, de cealaltă 
o mamă care cere instanței să-I evacueze, 
fiindcă ea neavînd unde sta. e nevoită să 
locuiască cu chirie la... fiica ei și sora 
piritului.

Cum s-au terminat lucrurile ? în nici un

fel. Ce. se renunță așa ușor la emoțiile pe 
care le procură un șir de procese cate du
rează de aproape 13 ani ? Și care a împărțit 
familia în două : de-o parte fiul funcționar, 
de cealaltă o bătrină de 85 de ani. secondată 
discret de fiica ei, doctoriță ?...

în ce ne privește, credem Că totuși nu casa 
e de vină...

Boala grea - 
tratament sever

Au fost odată trei gestionare la stația de 
benzină „Peco" Băneasa TI : Filofteia Rusu, 
Viorica Moldoveanu și Virginia Brotea. 
Care gestionare, la rindul lor. aveau în 
subordine cite două vinzătoare Amabile cu 
clienții. incit le era mai mare dragul șofe
rilor să vină să-și facă plinul la Bănea
sa II. Toate ăr fi fost bune dacă fetele nu 
s-ar fi îmbolnăvit toate, așa. deodată. O. OU, 
n-a fost vorba de vreo gripă sau de o altă

boală obișnuită, ci de una aparte, mult mai 
periculoasă : boala căpătuielii. Simptomele 
prin care s-a manifestat această „boală" ? 
Achiziționarea cu jumătate din preț a bo
nurilor cu cantități fixe de benzină de la 
diverși șoferi necinstiți, bonuri pe care le 
Introduceau in gestiune, luind în schimbul 
lor bani...

— Nu cîștigam mult, onorată instanță. în 
medie cite 500 Iei pe tură, a declarat una 
dintre gestionare.

E drept că au fost și unele depășiri ale 
mediei. Bunăoară, la cercetare s-a stabilit 
că. într-0 zi. Brotea Virginia a cîștigat. nu
mai partea ei. I 500 lei 1 Nu știm cît a durat 
„boala", ci doar cum a luat sfirșit : prin- 
tr-un control al organelor de miliție, care 
au descoperit întreaga afacere. S-a mai sta
bilit cu certitudine că in citeva luni Cele 
trei gestionare și subalternele lor au delapi
dat peste 100 000 lei prin procedeul arătat, 
în consecință, toate au fost trifnise în ju
decată. împreună cu șoferii „furnizori". în
tru aplicarea tratamentului penal cuvenit: 
pedepse cu închisoarea pînă la 5 ani și ju
mătate. Și. firește, obligarea la acoperirea 
prejudiciului. De. boală periculoasă...

Bucurie în recurs
Tribunalul județean Ilfov. Proces de di

vorț. In recurs. La judecătorie, in dez
baterile în primă instanță, se hotărise 
desfacerea căsătoriei lor. Fuseseră arătate 
motivele, fuseseră invocate nopțile pe care 
el le pierdea fără rost, datoriile făcute aiu
rea. care se repercutau asupra traiului fa
miliei. Și odată probate toate acestea, in
stanța de fond le admisese divorțul. Acum, 
ajunseseră in recurs : in fața instanței o pe
reche de oameni incă tineri.

— Tovarășe președinte, imi retrag ac
țiunea...

— Ne-am împăcat. Am greșit mult fată 
de familie, de soție, dar nu e incă tirziu. 
Știți, copilul nostru are 14 ani. Tocmai acum 
are nevoie de noi... Ne ducem acasă.

Am surprins bucuria, satisfacția cu care 
magistratul Ion Militaru i-a felicitat pen
tru gindul cel bun. fie și din ceasul al 
doisprezecelea. Fiindcă pentru bucurie nu 
e niciodată tirziu.

Nici chiar în recurs.

Din caietul 
grefierului

„Onorată instanță, eu am recunoscut 
săvirșirea infracțiunilor. ca un om 
cinstit ce sint dar să recunoască și 
martora dacă obiectele sustrase erau 
sau nu nou nouțe...".

(Din dosarul nr. 1428/1976, Ju
decătoria Caransebeș).

„Arăt că in timp ce stăteam pe te
rasa restaurantului de vorbă cu un 
cunoscut, inculpatul a venit și m-a lo
vit in cap cu sticla ce o avea in mină, 
umplindu-mă de singe, dar fără să-mi 
adreseze vreun cuvînt...".

(Din dosarul nr. 1818/1976. Ju
decătoria CimpUlung).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Deși este in virstă de numai 
24 de ani, Tudor Cicu, de la 
Șantierul naval din Constanta, 
are faima celui mai temerar al
pinist. altitudinea escaladată de 
el echivalind cu de 7 ori înălți
mea Everestului. Aceasta este 
înălțimea tuturor... schelelor 
metalice executate de echipa de 
lăcătuși pe care o conduce și 
fără de care ceilalți constructori 
de nave n-ar putea meșteri păr
țile componente ale uriașelor 
insule de oțel plutitoare.

tn curind, Tudor Cicu tși va 
dobori propriul record, datorită 
înălțimii neobișnuite a schele
lor montate la construcția celei 
ma.1 mari nave românești, petro
lierul de 150 000 tdw. Tot mai 
sus !

Arheologică
Colecția de istorie veche a 

Muzeului din Buzău s-a îmbo
gățit cu noi piese, de o mare 
valoare istorică și documentară. 
Este vorba de noile descoperiri 
arheologice de pe raza localității 
Aldeni, județul Buzău. între 
acestea, atenția cetățenilor este 
atrasă, îndeosebi de o mărturie 
care datează din secolul al 
V-Iea al erei noastre, atestind 
existența unei vechi civilizații 
care s-a dezvoltat pe aceste 
meleaguri. Importantul tezaur 
arheologic este alcătuit din pa
tru matrițe diferite. După apre
cierea specialiștilor, aceste ma
trițe erau folosite la executarea 
unor podoabe din aur și argint, 
podoabe care aveau o mare cir
culație în epoca respectivă.

Cerere 
originală

— Am venit aici, la primărie, 
cu o cerere pentru...

— Foarte bine. Dați-mi hirtia 
s-o înregistrez.

— Asta e. Că n-am scris-o. 
Si n-am scris-o, pentru că n-am 
pe ce. Am căutat in mai multe 
librării din Galați o coală de 
hirtie de scris, dar n-am găsit 
de leac.

— Poftiți ! Vă dau eu una...
— Mulțumesc. Dar trebuie 

să-mi dați și pixul dv. Fiindcă 
nici rezerve de pastă n-am gă
sit in librării. Alții n-au găsit 
acuarele, capsatoare, hirtie de 
calc...

De la primărie s-a dat un te
lefon la Centrul de librării Ga
lați. Răspuns : de vină ar fi 
I.C.R.M. Galați, care aprovizio
nează și librăriile. S-a întrebat 
și la I.C.R.M.. dar I.C.R.M. a 
dat vina pe F.P. (furnizorii pro
prii) șl F.O. (furnizorii ocazio
nali). Dacă-i întrebam și pe fur
nizori, cine știe ce răspuns pri
meam. Drept care ne oprim aici 
și așteptăm răspuns competent.

Sperăm să se găsească și hir
tie. și pix.

Poza
furiosului

înghesuială de nedescris 
fața Clubului sindicatelor __
Oțelul Roșu. După spectacolul 
de pe scenă a urmat un altul, 
afară, in jurul unui camion, 
care staționa anume și în caro
seria căruia se 
făcută... zob 1
ar fi trebuit să se afle uși
le erau poza UJ-Jl "..I. 1
un afiș în care i se anunța is
prava. Amănunte am primit de 
la corespondentul nostru volun
tar Ion Hurtupan : „Tinărul din 
poză singurul fiu al familiei 
Novăcescu din localitate, supă- 
rindu-se foc pe părinții săi. din 
te miri ce. a luat un topor și a 
inceput să facă bucăți-bucăți tot 
ce a întîlnit în cale : uși. gea
muri, scaune, șifonier, radio, te
levizor... După ce n-a mai avut 
ce sfărîmă, a ieșit în curte și 

început Să „toace" mașina, 
pînă nu i-a mai rămas decît... 
„numele".

fn
din

afla o limuzină 
Pe locul unde

unui tinăr și
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nu
am... frînă!“

Pensionarul Martin Dullo din 
Cluj-Napoca avea de rezolvat o 
problemă urgentă, lntrucit tre
buia să meargă in mai mul
te locuri, a împrumutat de 
la un prieten un „Trabant". 
Dar ..Trabantul" nu avea e- 
fectuată nici măcar revizia 
tehnică obligatorie pe anul tre
cut ! Cel mai grav și mai grav 
era faptul că sistemul de frinare 
ăl „Trab autului" era ca și in
existent. Și totuși, omul nostru 
a pornit la drum, Și de cum a 
pornit, a și inceput să strige 
spre pietoni : „Feriți, nu am... 
frină !“. Speriați, oamenii au 
fugit care încotro. Numai Gafia 
Danșa. o bătrinică de SI de ani, 
n-a înțeles originalul Sistem de 
alarmă și a fost accidentată. 
Problema... urgentă a 
aminată.

După trei
decenii

fost

Din cea mai veche vatră si
derurgică a țării. Reșița, rubrica 
noastră a primit un apel : După 
trei decenii, absolvenții promo
ției 1946 ai fostei Școli tehnice 
medii experimentale, rămași sau 
reveniți la focul nestinselor cup
toare. doresc Să se revadă cu 
toți colegii lor. aflați prin în
treaga tară, in întreprinderi sau 
pe șantiere, precum și cu cadrele 
didactice care le-au insuflat un 
mare respect și nețărmurită dra
goste față de muncă, de tehnică. 
Se speră să răspundă Ia... Cata
log toți absolvenții de acum trei 
decenii.

Rubricd realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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PREȘEDINTELE INI» Al CONSILIULUI EXECUTIV FEDERAL 
Al REPUBLICII SOCIALISTE FEDERATIVE IUGOSLAVIA

VA FACE 0 VIZITĂ DE PRIETENIE IN TARA NOASTRĂ
*

La invitația tovarășului Manca 
Mănescu. prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Dobrosav Ciulâfici, pre
ședinte interimar al Consiliului Exe

MITING DE SOLIDARITATE 
cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la crearea 

Centralei Unice a Oamenilor Muncii din Chile
Cu prilejul împlinirii a 24 de ani 

de la crearea Centralei Unice a Oa
menilor Muncii din Chile (C.U.T.), 
sîmbătă a avut loc. la întreprinde
rea de mașini electrice București, un 
miting de solidaritate.

Subliniind semnificația acestei a- 
niversări, participant!! care au luat 
cuvintul au relevat pe larg activita
tea C.U.T., contribuția sa importan
tă la unirea forțelor muncitorești și 
populare din Chile, la lupta pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale, oamenilor muncii, pentru inde
pendentă economică și pentru o dez- 
VvYcJre democratică a țării, la vic
toria, în anul 1970, a Frontului Uni
tății Populare și instaurarea guver
nului de largă concentrare națională 
condus de fostul președinte Salvador 
Allende. S-a arătat, în acest sens, că 
în cei trei ani de guvernare popu
lară, în cursul cărora au avut loc o 
serie de transformări progresiste in 
viața economică și socială a țării — 
naționalizarea industriei extractive, 
înfăptuirea reformei agrare, extin
derea și consolidarea sectorului pro
prietății sociale în economie — sin
dicatele din Chile s-au aflat în pri
mele rînduri ale luptei pentru bună
starea și fericirea poporului munci
tor chilian.

Relevînd că lovitura de stat din 
septembrie 1973 a întrerupt drumul 
înnoitor pe care se angajase poporul 
chilian, vorbitorii au subliniat, tot
odată, faptul că oamenii muncii din 
întreaga lume, organizațiile lor sin
dicale au sprijinit și sprijină tot mai 
intens clasa muncitoare din Chile,

Festivaluri ale
în două decenii de neîntreruptă 

activitate, cineclubul „C.F.R." Timi
șoara a avut o existență creatoare 
dintre cele mai reprezentative și a- 
mintește de începuturile mișcării 
noastre cinefile organizate. Zeci de 
pelicule — scurt-metraje artistice, 
documentare, științifice, de anima
ție — s-au născut aici și au fost răs
plătite cu peste 300 de distincții na
ționale și internaționale.

Alături ' de acesta, alte nuclee de 
cinecluburi. constituite, cu' precădere, 
in mari centre mufici'tOrești. s-au 
impus de-ă lungul vremii — cel al 
Combinatului siderurgic reșițean, al 
întreprinderii miniere Lupeni, „23 
August" din Capitală, de-ar fi să 
amintim doar citeva dintre cele cu 
tradiție. Cinecluburile cuprind azi 
peste 4100 de membri, grupați in 
circa 500 de colective artistice răs- 
pîndite pe întreg cuprinsul tării. Un

Cerință obiectivă, 
a evoluției societății

(Urmare din pag. I)
inului, abolirea în fapt a jurisdic

ției consulare, care sustrăsese pină 
atunci legilor țării pe supușii 
străini etc.

Dar, în ansamblu, dominația străină 
se menținea și-și punea amprenta 
asupra vieții națiunii, frinind dezvol
tarea economică și socială. Suzerani
tatea otomană stinjenea relațiile ex
terne ale României cu alte state, nu-i 
îngăduia să ducă o politică comer
cială proprie și nici o politică va
mală de protejare a industriei 'națio
nale, care suferea de pe urma con
curenței altor țări.

In stadiul de dezvoltare in care 
ajunsese țara noastră, regimul suze
ranității otomane și al protecției pu
terilor europene apărea ca o frină in 
calea dezvoltării sociale, ca un ana
cronism, in a cărui înlăturare erau 
interesate toate clasele sociale. Și toc
mai forța cu care s-a făcut simțită 
necesitatea scuturării dominației stră
ine, ca cerință legică, obiectivă a pro
gresului societății românești a deter
minat înscrierea acestui obiectiv în 
programele tuturor mișcărilor so
ciale și naționale ce au învolburat 
secolul al XIX-lea. Revoluția din 
1821 — „una din acele mișcări ener
gice, cum scria Bălcescu. care arăt 
junețea popoarelor și dorința lor de 
propășire" — a exprimat dorința, 
românilor de a înlătura rînduielile 
feudale, dar și ferma lor hotărîre de 
a-și redobîndi independența. Prin 
legămintul pe care Tudor Vladimi- 
rescu l-a încheiat cu unii conducători 
ai Eteriei, cele două părți se angajau 
să-și elibereze popoarele, acționind 
pentru aceasta „prin puterea arme

cutiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, va efectua o 
vizită de prietenie în România în 
perioada 17—19 februarie a.c.

lupta acesteia pentru recucerirea li
bertăților democratice, a înfăptuiri
lor progresiste.

în acest context s-a evidențiat so
lidaritatea militantă a oamenilor 
muncii din țara noastră, a întregului 
nostru popor, CU lupta dreaptă a oa
menilor muncii și forțelor progre
siste din Chile, pentru o viată mai 
bună, progres social șl pace. O ex
presie elocventă a internaționalismu
lui și solidarității active a tării noas
tre cu lupta poporului chilian — au 
subliniat vorbitorii — o constituie 
acțiunile inițiate pentru eliberarea 
deținuților politici, a patrioților și 
luptătorilor progresiști chilieni, a 
conducătorilor și activiștilor Fron
tului Unității Populare. S-a arătat, 
de asemenea, că în același cadru se 
înscrie și sprijinul acordat de Româ
nia refugiaților politici chilieni, care 
s-au bucurat și se bucură de ospita
litatea poporului român.

Sindicatele, oamenii muncii din 
tara noastră, care întrețin de mult 
timp legături de prietenie cu Cen
trala Unică a Oamenilor Muncii din 
Chile — s-a subliniat în luările de 
cuvînt — condamnă scoaterea în afa
ra legii a C.U.T. și măsurile repre
sive împotriva activiștilor sindicali, 
patrioților și democraților chilieni și 
își exprimă solidaritatea internațio- 
nalistă cu poporul chilian, cu Cen
trala Unică a Oamenilor Muncii, cu 
celelalte forțe progresiste din Chile 
care înfruntă cu hotărîre represiunea 
și luptă pentru redobîndirea drep
turilor și libertăților democratice, 
pentru o viață liberă și demnă.

cineamatorilor
sfert dintre ele s-au născut în mai 
puțin de un an, fiind produsul aces
tui festival ce îngemănează organic 
munca cu creația. Alături de Capita
lă, județe precum Prahova. Dolj, Ga
lați, Constanța. Argeș dețin, la ora 
actuală, o pondere deosebită în ca
drul genului. Începînd din luna a- 
prilie, cele mai izbutite creații de 
dată recentă se vor confrunta, la- 
nivel național. în cadrul a două fes
tivaluri ale cineamatorilor .— „Ecran 
5“ (la Reșița), rezervat peliculelor cu 
o durată de pină la 5 minute, și 
„Secvența timișană" (la Timișoara), 
deschis unei largi arii tematice și de 
expresie artistică. Și tot pentru cine
fili. pe agenda festivalului figurea
ză. în august. Festivalul national al 
filmelor de ficțiune de la Lupeni, iar 
o lună mai tîrziu. cel al filmului de 
animație de la Bacău.

(Agerpres)

lor" și jertl’indu-și viața „pină Ia 
ultima picătură de singe". In 1838, 
in documentul intitulat semnificativ 
„Act de unire și independență", 
Cimpineanu, conducătorul mișcării 
naționale din Tara Românească, re
vendica „o patrie liberă și indepen
dentă". Conjurația confederativă 
din Moldova, mișcarea revoluționară 
munteană din 1840, „Frăția" din 1843 
au militat pentru formarea statului 
modern, unitar și neatirnat românesc; 
independența afirmîndu-se perma
nent ca un obiectiv central al luptei 
poporului român.

Revoluționarii români de la 1840 
n-au putut acționa fățiș, în măsura 
in care ar fi dorit-o. pentru indepen
dență, dar totul arătă, că în concep
ția lor statul românesc pe care do
reau a-1 realiza trebuia să fie 
un stat neatirnat. liber de orice 
ingerință străină. Cel mai pregnant 
a sintetizat poziția națiunii române 
față de independență Nicolae Băl
cescu. care după infringerea revolu
ției din 1848 arăta că intr-o viitoare 
revoluție românii trebuiau să dobin- 
dească „libertatea de sub domnirea 
străină", „libertatea națională". Cind 
în urma războiului Crimeei, proble
ma românească a fost luată in discu
ție la Congresul de la Paris din 1856, 
Dimitrie Brătianu cerea lui Claren
don. ministrul de externe al Angliei, 
ca poporului român să i se redea 
locul ce i se cuvenea „ca națiune 
independentă în marea familie a 
națiunilor civilizate".

În dezbaterile ce au avut loc. un 
an mai tîrziu. în cadrul Adunărilor 
ad-hoc, Mihail Kogălniceanu afirma 
că Principatele aveau „dritul de 
state suverane" și că „suveranitatea

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Republicii India

în legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Republicii India. 
Fakhruddin Aii Ahmed, la amba
sada acestei țări din București a 
avut loc, sîmbătă dimineața, prezen
tarea de condoleanțe.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, primul ministru al guver
nului, Ștefan Voitec. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Virgil Teodo- 
rescu. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

în numele președintelui Republicii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 februarie. în țară: Vreme re
lativ. caldă la începutul intervalului, 
apoi în curs de răcire ușoară. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub formă 
de ploaie, mai frecvente în a doua
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Alcătuirea grupelor campionatului mondial 
de handbal pentru junioare

• Competiția se va desiășura între 18 și 25 martie, 
în țara noastră

La Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală a avut loc ieri dimi
neață tragerea la sorți a grupelor 
preliminare ale campionatului mon
dial de handbal rezervat echipelor 
de junioare, competiție care se va 
desfășura in țara noastră între 18 și 
25 martie.

La această primă ediție a Campio
natului și-au anunțat participarea 14
echipe repartizate 
preliminare, după 
grupa A : Olanda, 
slovacia. Republica 
grupa B : Polonia.

în patru grupe 
cum urmează : 
U.R.S.S.. Ceho- 

Populară Congo ; 
Franța, R.F. Ger

In prima zi 
a campionatelor 

de atletism în sală
în sala complexului sportiv „23 

August" din Capitală au început ieri 
campionatele republicane de atletism 
pe teren acoperit.

Cel mai bun rezultat din prima zi 
a fost obținut de Gina Panait, cîști- 
gătoare la săritura în lungime cu 
performanta de 6,54 m. De asemenea, 
merită a fi subliniată comportarea 
tînărului atlet Bedros Bedrosian. în
vingător la triplusalt cu rezultatul de 
16.50 m, înaintea fostului campion al 
țârii. Carol Corbu, situat pe locul doi 
cu 16.34 m.

în cursa de 60 m- garduri a ciștigat 
Eleni' Mirza — 8”61/.100. urmată de 
Valeria Bufanu — 8”4/10 (la crono
metraj manual).

Alte rezultate : înălțime bărbați : 
Măricel Onciu — 2,10 m ; săritura cu 
prăjina : Nichifor Ligor — 5.00 m ; 
60 m plat bărbați : Toma Petrescu 
— 6”83/100 ; aruncarea greutății fe
mei : Valentina Cioltan — 16,36 m.

Campionatele continuă astăzi dimi
neață. începînd de la ora 9.30.

legică 
românești

Principatelor este scrisă cu litere 
mari", iar la București s-a eviden
țiat că izvorul „nenumăratelor cala
mități" care loviseră țările române 
trebuiau căutate în „călcarea dreptu
rilor noastre ca nație".

în mod firesc, după Unirea Prin
cipatelor, cursul spre neatirnare s-a 
accelerat, succesiunea logică dintre 
cele două acte istorice impunindu-se 
implacabil, ca o cerință obiectivă 
a evoluției istorice. Consolidarea sta
tului. înnoirea instituțiilor sale, pre
gătirea armatei, afirmarea sa pe 
planul relațiilor externe, în noile 
condiții pe care le-a asigurat fău
rirea României, au impus, firesc, le
gic. lupta pentru neatirnare.

Proclamarea independenței și con
sfințirea neatirnării pe cimpul de 
luptă in anul 1877 nu au lost efec
tul unei intimplări sau conjuncturi, 
al jocului sau bunăvoinței marilor 
puteri, ci rezultatul dezvoltării insășl 
a națiunii. Menținerea stării de de
pendență frîna deopotrivă progresul 
economic, creșterea și afirmarea noi
lor clase sociale, dezvoltarea spiri
tuală a națiunii, prin toate acestea 
constituind o piedică in mersul gene
ral înainte, a cărei înlăturare de
venise o necesitate ineluctabilă. 
Independența era cerută obiectiv 
de întreg trecutul de luptă pen
tru apărarea ființei poporului ro
mân. ea reprezenta totodată o 
cucerire istorică a națiunii în lupta 
pentru înfăptuirea obiectivelor ei 
fundamentale, menite a-i asigura 
cadrul de viețuire necesar ascensiu
nii sale, înscrierii pe căile progresu
lui. ale afirmării plenare în fața 
lumii ca o entitate națională liberă, 
stăpină pe destinele ei.

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul ministru al gu
vernului a exprimat ambasadorului 
S. L. Kaul sincere condoleanțe și 
sentimente de compasiune pentru 
pierderea grea suferită de poporul 
indian prin încetarea din viață a 
președintelui Republicii India.

S-a păstrat, apoi, un moment de 
reculegere în fața portretului îndo
liat al lui Fakhruddin Aii Ahmed 
și s-a semnat în cartea de condo
leanțe.

parte a intervalului, cînd vor predo
mina lapovițele. Vîntul va prezenta in
tensificări pînă la 30—40 km/oră în 
sud-vestul țării, iar la munte pînă la 
60—70 km/oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, local mai coborîte la sfîrșitul 
intervalului iu Transilvania, iar maxi
mele între minus 2 și plus 6 grade, izo
lat mai ridicate în primele zile. Diminea
ța și seara se va produce ceață în 
sud-estul țării. In București: Vreme 
relativ caldă la începutul intervalului.

mania. România ; grupa C : Austria, 
Norvegia. Ungaria ; grupa D : R.D. 
Germană, Iugoslavia. Danemarcă.

întrecerile grupelor preliminare se 
vor desfășura în zilele de 18, 19 și 
20 martie in orașele București (două 
serii), Brașov și Ploiești (cîte o se
rie). Primele două clasate din fie
care serie se vor califica în grupele 
semifinale, ale căror jocuri sint pro
gramate în zilele de 22 și 23 mar
tie.

Finalele se vor disputa la Bucu
rești (locurile 1—8) și Ploiești (locu
rile 9—14).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sala Floreasca din Capitală a găz

duit aseară Unul din derbiurile cam
pionatului național feminin de volei : 
Dinamo — Rapid. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (15—12. 5—15. 13—15, 
15—3, 15—10) în favoarea dinamo- 
visteior.

® Ieri pe stadionul Giulești s-a 
jucat meciul amical de fotbal dintre 
formațiile bucureștene Rapid și Spor
tul studențesc. Scor: 1—0 (0—0) în fa
voarea jucătorilor feroviari. Unicul 
gol al partidei a fost înscris de Da
vid. Au asistat peste 15 000 de specta
tori.

«Aseară. în campionatul republican 
masculin de baschet, echipa Steaua a 
învins cu scorul de 104—73 (46—35) 
formația Rapid.

• Competiția de schi alpin „Cupa 
Poiana" s-a încheiat simbătă cu pro
ba de coborî re. disputată pe pîrtia 
de pe muntele Țarcul tiare. La 
masculin a terminat învingător oră- 
deanul Dorin Munteanu (2 500 m in 
93”39/100). Pe locul doi : Ion Țîrea 
(Telefericul Brașov) — 95”80/100. La 
feminin, pe o pirtie în lungime de 
2 000 m, a ciștigat Suzana Rat, elevă 
din Predeal, urmată de Minodora 
Munteanu (C.S.U. Oradea). La com
binata alpină, pe primele locuri s-au 
situat Georgeta Bâncilă (Dinamo 
Brașov) și, respectiv, Gheorghe Vulpe 
(Telefericul Brașov).

• Turneul internațional de șah 
„Costa del Sol" 'a continuat la Ma
laga cu runda a șasea, in care mare
le maestru român Florin Gheorghiu 
a remizat în 20 de mutări cu marele 
maestru american Robert Byrne, re
zultat înregistrat și în partida Mir
cea Pavlov — Piasetsky ; partida 
Victor Ciocîltea — Castro s-a în
trerupt.

în clasament conduc Florin Gheor
ghiu (România) și Țarry Christian
sen (S.U.A.). cu cite 4 puncte, ur
mați de Byrne (S.U.A.), Piasetsky 
(Canada). Medina (Spania) — cîte 3,5 
puncte. Garcia (Spania) — 3 puncte 
(1), Bellon (Spania). Robatsch (Aus
tria) — cite 3 puncte. Victor Ciocîl
tea (România). Castro (Cplumbia) — 
cîte 2.5 puncte (1). Mircea Pavlov 
(România) — 2,5 puncte etc.
• înaintea ultimei zile de între

ceri. în campionatul mondial de tir 
cu arcul continuă să conducă sporti
vul italian Leandro Denardi — 1 842 
puncte, urmat de japonezul Takashi 
Kamei — 1 831 puncte și americanul 
Richard McKinney — 1 829 puncte. 
Campionul Olimpic Darrell Pace 
(S.U.A.) ocupă locul șase, cu 1815 
puncte. în turneul feminin, lideră a

LA SLĂNIC MOLDOVA

Zece mii de proceduri pe zi
Odată cu descoperirea unor noi 

izvoare de apă minerală și moder
nizarea celor existente. în cunoscuta 
stațiune balneoclimaterică Slănic 
Moldova s-a extins considerabil 
aria tratamentelor. Pe lingă afec
țiunile aparatelor digestiv și res
pirator. astăzi sînt tratate aici și bo
lile de rinichi, bolile cardiovascula
re, nevroza astenică, precum și o 
seamă de boli profesionale. Medicul 
Gheorghe Munteanu, directorul po
liclinicii balneare, ne spunea că in

Cronica zilei
Simbătă a fost semnată în Ca

pitală o înțelegere de colaborare în
tre Uniunile scriitorilor din țara 
noastră și R. P. Bulgaria pe anii 
1977—1978. Documentul prevede, in
tre altele, vizite reciproce de scri
itori, traducători, redactori, pentru 
cunoașterea coordonatelor actuale 
ale vieții social-culturale românești 
și bulgare, întîlniri și dezbateri în 
jurul celor mai de seamă probleme 
ale literaturilor celor două țări. Sint 
prevăzute, de asemenea, stimularea 
activității de traducere, schimburi de 
publicații, cărți, materiale și infor
mații privind viața literară din 
România și Bulgaria.

Au fost de față Virgi] Teodorescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, academicieni, 
alți oameni de artă și cultură.

A participat Petar Dartailov Hris- 
tov, ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

SCHI, LA MOGOȘA 

Campionatul republican 
al juniorilor

Ieri a avut loc la Mogoșa, în Ma
ramureș, faza finală a campionatului 
republican al juniorilor la schi alpin, 
la care au participat 130 de 
concurenți, fete și băieți. în pri
ma zi s-a disputat proba de 
slalom uriaș, cîștigată de Carol A- 
dorjan (școala sportivă Miercurea 
Ciuc) și Daniela Uncrop (Dinamo 
Brașov) la juniori I, iar la juniori 
II, de către Vili Podaru (Dinamo 
Brașov) și Mariana Axinte (liceul 
din Predeal). Cea de-a doua zi a 
concursului a fost rezervată probei 
de slalom special, in care din nou 
s-au remarcat schiorii din Miercurea 
Ciuc, Predeal și Brașov. La juniori 
I au ciștigat din nou C. AdOrjan și 
Daniela Uncrop, iar la juniori II, Mi
hai Biră II (DinamO Brașov) și M. 
Axinte. (Gh. Susa).

clasamentului se menține americana 
Luann Ryon — 1 863 puncte, urmată 
de Jadwiga Wilejto (Polonia) — 1 822 
puncte.
• Proba de 500 m din cadrul cam

pionatelor mondiale de patinaj viteză, 
care au început simbătă la Heereveen 
(Olanda), a fost cîștigată de america
nul Eric Heiden, cronometrat cu 
timpul de 38”80/100. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Gaetan Boucher 
(Canada) 39”16/100 ; Kai-Arne Stens- 
hemmet (Norvegia) 39”17/100 ; Dan 
Immerfall (S.U.A.) 39”21/100 : Vladi
mir Lobanov (U.R.S.S.) 39”32/100 ; 
Jan-egil Storholt (Norvegia) 39”42/ 
100.

• în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Ciudad de Mexico, jucătorul austra
lian Ken Rosewall l-a eliminat în 
două seturi cu 7—5. 6—4 pe spanio
lul Manuel .Cțrantes. într-o altă 
partidă, italianul Adriano Panatta l-a 
întrecut cu 6—3, 6—4 pe cehoslova
cul Jan Kodes.
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Miami (Florida), campionul mexican 
Raul Ramirez l-a întrecut cu 6—2, 
6—1 pe Teimuraz Kakulia (U.R.S.S.). 
A mai obținut calificarea in semi
finale și americanul Brian Gottfried, 
învingător cu 6—2, 3—6. 6—2 in parti
da susținută în compania tenisma- 
nului sovietic Aleksandr Metreveli.

o Multipla campioană mondială 
Galina Kulakova a obținut o nouă 
victorie în cadrul „Cupei U.R.S.S." la 
schi-fond. competiție care se desfă
șoară la Bakuriani. După ce a termi
nat învingătoare in proba de 5 km, 
Galina Kulakova a ciștigat și cursa 
de 10 km. în care a fost cronome
trată cu timpul de 31’21”.

« Tenismanul argentinean Guiller
mo Vilas s-a calificat în semifina
lele turneului internațional de la 
Springfield (Massachusetts). în „sfer
turi". Vilas l-a eliminat cu 6—3, 6—3 
pe americanul Peter Fleming. Alte 
rezultate : Balasz Taroczy — Buster 
Mottram 6—3, 7—5 ; Gene Mayer — 
Bob Hewitt 2—6, 6—3, 7—6. Cel de-a] 
patrulea semifinalist este jucătorul 
american Stan Smith.

• La Wellington (Noua Zeelandă) 
a început meciul de tenis dintre e- 
chipele Noii Zeelande și Australiei, 
contînd pentru finala zonei asiatice 
a „Cupei Davis". După prima zi de 
întreceri scorul este favorabil cu 2—0 
tenismanilor australieni. John Ale
xander i-a învins cu 6—3, 6—2, 6—3 
pe Brian Fairlie. iar Mark Edmond
son a dispus cu 6—3. 7—5, 5—7. 6—4 
de Onny Parun.

acest scop la cele cinci baze de tra
tamente existente au fost introduse 
noi proceduri : aerosoli cu ultrasu
net, băi galvanice, curenți cu 
impulsii etc. Apele izvoarelor „Cas
cada" și „Botul Cheșcheșului". folo
site pînă acum numai în cura inter
nă, au acum căutare și în diferite 
tratamente externe. Condițiile ma
teriale create în ultima vreme per
mit efectuarea în stațiune a unui 
număr de circa 10 000 de proceduri 
medicale și balneare pe zi. (Gh. 
Baltă).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Coordonate budapestane

Poporul ungar prie
ten aniversează astăzi 
un eveniment remar
cabil in istoria patriei 
sale : împlinirea a 32 
(le ani de la eliberarea 
Budapestei de sub ju
gul fascist. Intrată in 
analele celui de-al 
doilea război mondial 
ca o acțiune militară 
de o deosebită anver
gură, „bătălia pentru 
Budapesta" a avut o 
mare însemnătate atît 
pentru eliberarea în
tregului teritoriu al 
Ungariei, cit și în 
contextul luptei gene
rale a popoarelor 
pentru zdrobirea ar
matelor hitleriste și 
infringerea definitivă 
a fascismului.

Așa cum este cu-, 
noscut, la această bă
tălie. alături de os
tașii armatei sovie
tice — care a avut 
un rol hotărîtor în cu
cerirea victoriei asu
pra nazismului de 
către coaliția antifas
cistă a popoarelor — 
au luptat cu bărbăție 
și eroism, dînd grele 
jertfe de sînge și os
tașii armatei române.

Epopeea eliberării 
capitalei ungare a în
ceput în noaptea de 
Anul nou 1945. cînd u- 
nitățile Frontului 2 
Ucrainean. împreună 
cu trupele Corpului 7 
armată român, nimi
cind ultima centură de 
fortificații ridicată de 
dușman, au pătruns în 
oraș. Zile și nopți de-a 
rîndul s-au desfășurat 
lupte crîncene pentru 
fiecare metru de pă- 
mînt. pentru fiecare 
casă și cartier, fasciș
tii horthyști și szala- 
ziști opunînd o furi
bundă rezistentă.

încheiată printr-o 
victorie strălucită la 
13 februarie 1945. „o- 
perațiunea Budapesta"

a constituit corolarul 
unui șir neintrerupt de 
acțiuni ofensive purta
te de-â lungul a 135 
km. de la Tisa pină 
în centrul marelui o- 
raș. in cursul cărora 
trupele române din 
Corpul 7 armată au e- 
liberat peste 50 de lo
calități. pricinuind for
țelor fasciste impor
tante pierderi. 11 000 
de ostași și ofițeri ro
mâni au pecetluit cu 
singele lor aceste vic
torii. Vitejia și spiri
tul lor de sacrificiu au 
rămas adînc gravate 
în inima poporului 
maghiar. Pe morminte
le fiilor poporului ro
mân din cimitirul Ră- 
kosliget budapestanii 
au așezat în semn de 
omagiu și profundă 
prețuire o lespede pe 
care au încrustat ur
mătoarele cuvinte : 
„Glorie eroilor ro
mâni Care și-au jert
fit viața în lupta îm
potriva fascismului, 
pentru eliberarea po
porului frate ungar".

în cei 32 de ani care 
au trecut de atunci, o- 
rașul a cunoscut pro
funde prefaceri înnoi
toare încă în 1949. în
treprinderile budapes
tane ridicate din rui
ne au realizat o pro
ducție cu 25 la sută 
mai mare decît în ul
timul an antebelic. S-a 
dezvoltat considerabil 
economia orașului. în 
momentul de față, ca
pitala Ungariei are 
peste 2 000 000 de locui
tori. Fondul său loca
tiv a crescut în răs
timpul care a trecut 
de la eliberare cu ci
teva sute de mii de a- 
partamente. Activita
tea de construcție ur
banistică se desfășoară 
paralel cu reconstruc
ția și modernizarea u- 
nor cartiere întregi.

cinema
• Accident : PATRIA — 9: 11,13; 
13,30: 16: 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; -20.30, 
FAVORIT — 9,15: 11.30: 13.45; 16; 
18.15; 20,30.
• O vară cu un cowboy : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45: 16: 18,15;
20.30,
• Copil de suflet : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15: 13.30: 16; 18.15: 20.30,
FESTIVAL — 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18.15; 20.30.
• Dacii : LUMINA — 9;. 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Solitarul de la Fortul Humboldt: 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII - 16: 18,30, SCALA — 
8.45; 11; 13.30; 16: 18.30; 21. BUCU
REȘTI — 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20.30.
q Cantemir : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.15.
• Adevăratul curaj : VICTORIA
— 9.15: 11.30; 13.45; 16; 18,15: 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Șatră : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15: 20.30. Melodia — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Africa Express : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30, 
EFORIE — 9: 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18; 20,15.
© Ultima jertfă : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,80; 15,45; 18; 20.15, LIRA
— 15,30: 18; 20.15.
• Legenda șerifului din Tennes
see : GLORIA — 9; 11,15; 13.30;
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15, TOMIS — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Pinocchio : FLAMURA — 9.
• Unii veneau alergind (ambele 
serii) — 9,45, Răscoala — 18,30, 
Oameni fără importantă — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Pianul în aer : VIITORUL — 
15,30: 18; 20.
• Jurnalul unui director de școa
lă : DOINA — 14,45; 20.
• Pisicile aristocrate : DOINA —• 
9.30: 11,15; 13: 16.30; 18,15.
• Haiducii lui Șaptecai : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
• Soarele alb al pustiului ; BU- 
CEGI — 15.30; 17,45; 20.
• Tufă de Veneția : UNIREA — 
16; 18; 20.
• întoarcerea „Panterei roz“ : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Povestea dragostei : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
DRUMUL SĂRII —i 15,30; 18; 20,15.
• Sclava iubirii : GIULEȘTI — 
15.30; 18; 20.15.
• Roșcovanul : FERENTARI —
15.30; 18: 20.15, MUNCA — 10; 15,30; 
17.45; 20.
O Parada Chaplin : COTROCENI
— 9.15; 11.30: 13; 15.30; 18: 20.15.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
PACEA — 15 30: 17,45; 20.
e Pentru un pumn de... ceapă : 
VOLGA - 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18;
20.15. ARTA — 11; 13,15I 15,30; 
17,45; 20.
• Nemuritorii: MOȘILOR — 15,30; 
18: 20,15.
• Cangurul : FLACĂRA — 16: 18; 
20.
• Comisarul Piedone la Hong-
Kong ; POPULAR — 15.30; 18;
20.15.
• Tănase Scatiu : RAHOVA — 
15.30; 19.

Kelenfold. Obuda. Zu- 
glo, Jozsef Attila — 
sînt numai cîteva e- 
xemple de cartiere 
modernizate, la care 
se adaugă noile an
sambluri de locuințe 
cu zeci de mii de a- 
partamente și celelal
te dotări social-cultu- 
rale și edilitare nece
sare. în aceste trei 
decenii a crescut con
siderabil potențialul 
industrial al marii 
metropole. Față de 
1949, volumul produc
ției industriale a cres
cut de peste sase ori, 
Budapesta realizind in 
momentul de față a- 
proximativ 40 la sută 
din întreaga producție 
industrială a țării. Cele 
peste 1 500 de între
prinderi ale capitalei 
oferă o gamă largă de 
produse industriale : 
locomotive electrice, 
nave și macarale plu
titoare. autobuze, ma- 
șini-unelte de înaltă 
precizie, aparataj pen
tru telecomunicații, te
levizoare' și relee de 
televiziune. medica
mente. produse ale 
industriei ușoare și 
alimentare.

S-a îmbogățit consi
derabil și patrimoniul 
cultural al orașului 
prin înființarea de noi 
unități de învățămînt. 
institute de cercetare, 
teatre, cinematografe.

Evoluția dinamică a 
Budapestei, perspecti
vele sale de dezvolta
re. parte integrantă a 
progresului realizat de 
întreaga tară în anii- 
de după eliberare, re
flectă în mod grăitor 
capacitățile creatoare 
ale poporului ungar 
puse în slujba înflori
rii continue a patriei 
sale pe calea socialis
mului.

G. BONDOC

• Seceră vîntul sălbatic : FLO
REASCA — 10; 15.30; 18; 20.15.
• Trei zile șl trei nopți : CRÎN- 
GASI — 17.
• Waterloo : COSMOS — 13.30: 19.
• Să nu lipsiți de Ia întîlnire : 
VITAN — 18; 20.15.
e Din nou... Disney : VITAN — 
14.30: 16.
• Serenada pentru etajul XII t 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre

• DISTANTA DE 
SOARE. în pofida celor su
gerate de vreme, mai ales pe 
continentul nord-american, po
trivit calculelor astronomilor, in 
drumul său în jurul astrului 
central, Terrâ se afla, cu citeva 
zile în urmă, la punctul col 
mai apropiat de Soare — 147,1 
milioane kilometri. La cel mai 
îndepărtat punct — 152,1 mili- 
oa .3 km — Pămîntul se va afla 
la 5 iulie. în realitate, această 
diferență este relativ mică și 
aproape că nu are influentă asu
pra temperaturii pe planeta 
noastră. Ea este determinată, 
după cum se știe, de poziția o- 
blică a axei terestre, ceea ce 
face ca, în diversele anotim
puri, razele solare să atingă su
prafața Pămîntului sub diferite 
unghiuri. O influență' ceva mal 
sensibilă asupra climei exercită. 

de asemenea, calotele de ghea
ță polare, curenții maritimi și 
cei atmosferici.

• SIMȚURILE OMU
LUI SÎNT MAI SIGURE. 
Șase persoane dotate cu un 
deosebit simț al mirosului vor 
fi folosite in Japonia pentru 
detectarea infestării aerului în 
vecinătatea unor surse de po
luare. Autoritățile nipone pre
feră să acorde mai multă în
credere simțului uman decît 
unor aparate prea sofisticate, 
scrie agenția France Presse, 
care transmite știrea. Ele au 
luat această decizie ca urmare 
a celor 2 840 de sesizări înte
meiate din partea cetățenilor — 
toate întemeiate ! — înregistra
te in 1975 de Agenția pentru 
protecția mediului înconjurător. 
Cei șâse vor primi eșantibâric 
de aer prelevate din preajma 

uzinelor și fabricilor, pe cară 
urmează să le compare cu aerul 
pur.

© PRIN FOLOSIREA 
COMPUTERELOR LA 
ECONOMISIREA META
LULUI. Specialiștii combina
tului Robot r on și ai Institutului 
pentru construcții ușoare din 
Dresda au elaborat un sistem 
de programare pentru calcula
rea cantității de metal consumat 
de prisos la fabricarea unor 
piese sau subansambluri. Pro
gramul include calcule privind 
pregătirea pentru producție a 
celor mai simple construcții 
metalice, pînă la calcule com
plexe aplicate în construcția de 
poduri. Prin extinderea folosi
rii SIStâfnillui de prograrhare 
denumit AUTRA, specialiștii a-

preciază că în următorii ani in 
economia națională a R.D.G. 
vor putea fi economisite mai 
multe sute de mii de tone de 
laminate.

® DINAMICA DE
MOGRAFICĂ ÎN S.U.A. 
Numărul copiilor de vîrstă șco
lară și preșcolară din S.U.A. a 
scăzut in perioada 1970—1976 
cu 4.5 milioane, potrivit unui 
studiu publicat de Biroul de 
recensămint. Același studiu a- 
rată că la 1 iulie 1976 in S.U.A. 
existau 65.2 milioane de ameri
cani sub 18 ani. in timp ce in 
iulie 1970 cifra lor se ridica la 
69.7 milioane. Totuși. între a- 
ceste două date populația to

tală a crescut cu peste 10 mili
oane, respectiv a sporit de la 
204.3 la 215.1 milioane. Cifrele, 
relevă sursa citată, confirmă 
scăderea natalității, care se află, 
in momentul de față, la cel mai 
scăzut nivel. Studiul pune in 
evidență și alte modificări in 
compoziția populației S.U.A. 
Numărul americanilor din grupa 
de vîrstă cuprinsă intre 18 și 
34 de ani (60,2 milioane) a spo
rit cu peste 10 milioane, reflec- 
tind creșterea ritmului natali
tății după cel de-al doilea 
război mondial. Numărul ame
ricanilor cuprinși între 35 și 54 
de ani prezintă o situație sta
ționară, iar cel al americanilor 
de 55 și peste această virstă a 
sporit cu peste 5,5 milioane.

• ARHEOLOGIE AE
RIANĂ. Descoperirea a zeca 
localități romane în Provence 
(Franța), rezultat a peste 12 ani 
de cercetări realizate de un 
fost pilot militar, lt. col. Mon- 
guilan, ar putea să relanseze 
dezbaterea asupra arheologiei 
aeriene — este de părere ziarul 
parizian „Le Figaro". Arheolo
gia aeriană a apărut după pri
mul război mondial, ca urmare 
a faptului că o serie de piloți 
observaseră că anumite efecte 
de lumini și umbre, invizibile 
pe sol. la altitudine pot revela 
contururile unor vestigii ascun
se in pămînt de secole și secole. 
Vegetația, de asemenea, prin 
diferența de culoare și densi
tate în zonele aflate deasupra 
ruinelor îngropate la adîncime 
mai mică, „dezvăluie", cîte- 
odată, veritabile planuri 

fundații ale fostelor așezări o- 
menești, atît de prețioase pen
tru arheologi. Acest tip de ar
heologie — sint de părere spe
cialiștii — dă rezultate, în 
Franța, îndeosebi pentru epoca 
galo-romană, perioadă privile
giată grație relativei sale „tine
reți" și tehnicii arhitecturale 
folosite în acele vremuri.

• MERCURUL DIN 
ATMOSFERĂ. Cantitatea 
totală a mercurului în at
mosferă — eliminat de mările 
întreprinderi industriale din 
lume — este mult mai mică de
cît se aprecia pînă în prezent 
și se ridică, potrivit unei co
municări a Academiei de Știin- 
țe a U.R.S.S.. la numai 350 
tone. Concluzia se bazează pe 
măsurătorile efectuate din avi

de oane asupra regiunilor europene

și din Asia centrală âle U.R.S.S., 
precum și pe rezultatele cerce
tărilor întreprinse în alte țări. 
Pină acum specialiștii apreciau 
cantitatea de mercur din at
mosferă la aproximativ 10 000 
tone.

o TĂIEREA MATERIA
LELOR CU JET DE APĂ. 
O firmă suedeză a elaborat un 
procedeu pentru tăiatul diferi
telor materiale (textile, biele, 
materiale plastice, cauciuc, la
minate. lemn etc.) cu ajutorul 
jeturilor de apă. Aflat la o pre
siune foarte mare, jetul pornit 
dintr-o. duză cu un diametru de 
0.03 pînă la 0.12 mm este în- 
drentat asupra materialului res
pectiv. Suprafața tăieturilor 
este perfect netedă. Consumul 
de apă se ridică numai pină la 
30 litri pe oră.

• Teatrul Naționâl București (sala 
mare) : Coana Chirița — 10, Peri
pețiile'bravului soldat Svejk — 15;
19.30, {sala .mică) : Zoo — io. Via
ța unei femei — 15» Valiza cu flu
turi — 19,30, (sala Atelier) : Desti
ne — 20.
• Filarmonica „George Enescu* * 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevii liceelor din Ca
pitală. Dirijor : Grigore Iosub — 
11, (sala mică a Palatului) : Re
cital de flaut : Nicolae Maxim 
— 20.
• Opera Română : Ion Vodă cel 
cumplit (in cadrul Festivalului 
„Cîntarea României") — 11, (sala 
Palatului) : Lacul lebedelor — 19. 
© Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30, Secretul lui Marco 
Polo — 19,30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu) : 
O scrisoare pierdută — 10, Lungul 
drum al zilei către noapte —■ 19, 
(sala Grădina Icoanei) : Tineri 
căsătoriți caută o cameră — 10, 
Interviu — 15, A 12-a noapte —
19.30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10, O noapte furtunoasă — 15, 
Musafirul care n-a sunat la ușă
— 19,30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 10,30, Vreți să jucațl 
cu noi ? — 15, Dosarul Anderson
ville — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
Lady X — 15,30. Și eu am fost în 
Arcadia — 19,30, (sala Studio) : 
Spectacol de poezie și muzică — 
10. Carambol — 15, Oameni felu
riți — 19.
e Teatrul Giulești : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 10, Comedie cu ol
teni — 19,30, (sala din Calea Vic
toriei) : Zamolxe — 10, Caractere
— 16, Copacii mor în picioare —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pc portativ — 11, TeVie lăp
tarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 11; 19,30, (sala 
Victoria) : E nemaipomenit —•
19,30.
• Teatrul .,1. Vâsilescu" : Fortul
— 19.30.
• Ansamblul artistici ,,Rapsodia
română" : Concert de muzică 
populară românească — 16,30»
Pe-un picior de plai — 19.30.
© Teatrul ,,Ion Creangă" : Scu
fița cu trei iezi — 10. Andersen — 
7 povești — 16, Hocus-pocus și-o 
găleată — 19,30.
© Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu clntec — 11, 
Prințesa și ecoul — 17. (sala Aca
demia) : De ce a furat zmeul min
gea — 10, Punguța cu doi bani
— 12.
• Circul București : îosefini șl 
arena magică — 16; 19.30.
© Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Mielul turbat — 19.30.
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și cooperării in Europa
Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii 

examinează documentul „Opinia publică mondială 
și Actul final al Conferinței de la Helsinki"

SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 
au început lucrările unei sesiuni 
a Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, in cadrul căreia este exa
minat proiectul documentului „O- 
pinia publică mondială și Actul final 
al Conferinței de la Helsinki". Parti
cipă și o delegație din România.

Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, a a- 
dresat participanților un mesaj de 
salut.

Sesiunea a fost precedată de o reu
niune a reprezentanților mișcărilor

pentru pace din statele europene, la 
care au luat parte și reprezentanți ai 
mișcărilor pentru pace din S.U.A. și 
Canada, precum și dintr-o serie de 
alte țări de pe alte continente.

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii au 
subliniat necesitatea intensificării ac
țiunilor opiniei publice progresiste 
pentru traducerea integrală în viață 
a prevederilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa. în lupta pentru transfor
marea destinderii într-un proces ire
versibil.

Expunere în Seimul R. P. Polone 
privind direcțiile de dezvoltare a relațiilor externe

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Poloniei. Emil 
Wojtaszek, a prezentat în fața Comi
siei pentru afaceri externe a Seimu
lui o informare asupra principalelor 
orientări și sarcini ale politicii ex
terne a țării în anul 1977, arătînd că 
Polonia se va strădui să contribuie la 
consolidarea procesului destinderii, 
astfel incit el să dobîndească un ca
racter ireversibil. Politica externă ac
tivă a Poloniei va fi determinată de 
necesitățile țării, de imperativul creă
rii de condiții favorabile pentru dez
voltarea cooperării pe plan interna
țional intr-un mod care să contribuie 
la infăptuirea obiectivelor stabilite la 
Congresul al VII-lea al P.M.U.P. Po
lonia va milita hotărit pentru trans
punerea în viață a conținutului Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

pentru înfăptuirea tuturor principii
lor și prevederilor acestui document. 
Viitoarea reuniune de la Belgrad a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința de la Helsinki, a arătat 
șeful diplomației poloneze, trebuie să 
ofere prilejul unui constructiv schimb 
de opinii și să determine noi im
pulsuri în acest sens. Totodată. Polo
nia va considera drept o sarcină im
portantă sprijinirea eforturilor pen
tru realizarea dezarmării. Ministrul 
polonez a relevat, în încheiere, do
rința țării sale de a dezvolta în con
tinuare relațiile cu țările socialiste, 
cu statele în curs de dezvoltare, pre
cum și cu țările capitaliste, arătînd 
că in cadrul relațiilor cu țările occi
dentale va fi acordată o mare atenție 
adîncirii procesului de normalizare a 
relațiilor cu R. F. Germania.

Extinderea cooperării în zona Balcanilor 
și pe plan european — un obiectiv 

al activității internaționale a R. P. Bulgaria
SOFIA 12 (Agerpres). — Transpu

nerea în viată a principiilor și pre
vederilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa ocupă un loc important în acti
vitatea internațională a Bulgariei — 
a declarat ministrul de externe al a- 
cestei țări, Petăr Mladenov. El a re
levat că, după semnarea Actului fi
nal, relațiile Bulgariei cu alte țări 
participante la Conferința de la Hel
sinki au continuat să se dezvolte și 
s-a înregistrat o activitate dinamică 
menită să asigure înfăptuirea celor

convenite pe plan politic. Bulgaria, a 
spus el. și-a adus contribuția la afir
marea procesului destinderii, precum 
și a coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, la extinde
rea și adincirea cooperării reciproc 
avantajoase in zona Balcanilor și pe 
plan european. Petăr Mladenov a re
levat că Bulgaria dorește să-și dez
volte în continuare relațiile econo
mice și din alte sfere cu diverse țări 
și va contribui și in viitor la promo
varea cauzei păcii, securității și coo
perării în Europa.

ORIENTUL MIJLOCIU
Secretarul general al O.N.U. 

despre perspectivele 
Conferinței de la Geneva

CAIRO. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a infhdiat 
turneul in Orientul Apropiat, care a 
inclus etape la Cairo, Riad, Beirut, 
Damasc, Amman și Tel Aviv. Abor- 
dînd, în cadrul unei conferințe de 
presă, rezultatele consultărilor cu o- 
ficialitățile arabe și israeliene, Kurt 
Waldheim a precizat că ..au apărut 
un număr de elemente noi. care ar 
putea constitui o bază rezonabilă 
pentru a se depăși anumite dificul
tăți și pentru a se relua procesul de 
negocieri". El a făcut cunoscut că una 
dintre dificultățile principale în ca
lea reconvocării Conferinței de la 
Geneva rămine participarea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
„Nu am soluționat această problemă 
— a spus el — dar există acum une
le idei apărute în cadrul consultări
lor, pe baza cărora putem acționa in 
continuare. Nu am putut conveni cu 
Israelul asupra unei soluții privind 
participarea O.E.P., dar vom acționa 
pentru promovarea ideilor apărute in 
timpul turneului".

în sprijinul drepturilor legitime 
ale poporului palestinean

ISLAMABAD. Pacea în Orientul 
Apropiat poate fi realizată numai 
prin retragerea trupelor israeliene 
de pe toate teritoriile arabe ocupate 
și prin recunoașterea drepturilor na
ționale legitime ale poporului pales
tinean — se spune în comunicatul 
comun pakistanezo-palestinean dai 
publicității la încheierea convorbiri
lor purtate la Islamabad intre pri

mul ministru Zulfikar Aii Bhutto și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. în cadrul dis
cuțiilor — se arată in comunicat — 
părțile, au abordat un larg cerc de 
probleme legate de situația din 
Orientul Apropiat și perspectivele 
realizării unei păci juste și durabile 
în zonă.

NICOSIA. în urma convorbirilor, 
care au avut loc la Beirut, dintre de
legația Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
condusă de Ezekias Papaioannou, se
cretar general al partidului, și dele
gația Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., s-a dat publicității un comu
nicat care relevă solidaritatea depli
nă a A.K.E.L. cu lupta poporului pa
lestinean în apărarea drepturilor 
sale, inclusiv a formării unui stat 
propriu. De asemenea, părțile au 
subliniat necesitatea menținerii inde
pendenței, suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Cipru.

Proiecte de reconstrucție 
a Beirutului

PARIS. Guvernul libanez a semnat 
un contract cu o echipă de urbaniști și 
arhitecți francezi aparținînd unei fir
me de stat pentru elaborarea planului 
de reconstrucție a Beirutului. Schițele 
de plan vor fi prezentate autorităților 
din Liban pină la sfirșitul acestei 
luni, urmind ca planul detaliat să fie 
realizat pină la sfîrșitul lunii mai 
a.c. în prezent, un mare număr de 
arhitecți și urbaniști francezi se află 
la Beirut pentru a culege datele ne
cesare alcătuirii planului.

încheierea sesiunii comisiei mixte 
economice româno-elvețiene

BERNA 12 (Agerpres). — La Berna 
s-au încheiat lucrările primei sesiuni 
a comisiei mixte economice româno- 
elvețiene. In timpul sesiunii s-au ana
lizat stadiul actual și perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor economice 
și tehnico-științifice româno-elveție- 
ne. în acest cadru au fost relevate 
posibilitățile ce se deschid pentru ex
tinderea relațiilor de cooperare bila
terală și pe terte piețe, precum și a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. A avut loc, de asemenea, 
un schimb de păreri asupra colabo
rării româno-elvețiene in cadrul unor 
organisme internaționale cu caracter 
economic.

Delegația română a fost condusă de 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, iar 
delegația elvețiană de Cornelio Som
maruga. ministru plenipotențiar, șef 
de divizie în Departamentul Federal 
al Economiei Publice in Elveția.

La încheierea lucrărilor a fost sem
nat un protocol. Sub auspiciile Ofi
ciului elvețian de lărgire a relațiilor 
comerciale a avut loc o „Săptămână 
economică română", a fost organizat 
un simpozion româno-elvețian și a 
fost deschisă o expoziție permanentă 
de prezentare a unor produse ale 
economiei românești.

Sprijin propunerilor 
R.P.D. Coreene pentru 

reunificarea țării
BUDAPESTA 12 (Agerpres). — Bi

roul Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat (F.M.T.D.) a adoptat 
recent, la Budapesta, o declarație prin 
care iși afirmă sprijinul față de pro
punerile înaintate de Conferința co
mună a partidelor politice și organi
zațiile obștești din R. P. D. Coreeană, 
cu privire la reunificarea pașnică și 
independentă a țării. Biroul acestei 
organizații a hotărit să trimită tu
turor organizațiilor de, tineret din 
lume, naționale și regionale, organi
zațiilor studențești și democratice o 
scrisoare, prin care vor fi solicitate 
să sprijine Programul avansat de 
Conferința comună a partidelor poli
tice și organizațiilor obștești din 
R. P. D. Coreeană.

agențiile de presă transmit:
Intîlnire. Erich Honecker, se

cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
s-a întîlnit cu Lars Werner, pre
ședintele Partidului de Stingă Comu
niștii din Suedia, cu care a avut un 
schimb de păreri privind problema 
actuale ale politicii celor două par
tide. Au fost discutate chestiuni re
feritoare la securitatea și cooperarea 
în Europa, subliniindu-se necesitatea 
respectării integrale a prevederilor 
Actului final.

încheierea lucrărilor 
O.N.U.D.I. La Viena au luat sfîrșit 
lucrările unei .conferințe a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială, consacrată analizării 
perspectivelor dezvoltării industriei 
otelului in țările in curs de dezvol
tare. Au luat parte delegați din 64 
de țări. în cadrul conferinței s-a 
subliniat că pină in anul 2000 nive
lul producției de oțel a acestor sta
te va crește de 4 ori, puțind să a- 
jungă la peste 500 milioane tone 
anual.

în cursul convorbirilor 
desfășurate la Bonn între cancelarul 
Helmut Schmidt și premierul Dane
marcei, Anker Joergensen, șeful gu
vernului danez a propus, in legătu
ră cu apropiata reuniune la nivel 
înalt a principalelor țări occidentals 
industrializate, că statele mai mici 
din cadrul C.E.E. să fie consultate 
in prealabil asupra tematicii și mo
dalităților de abordare a probleme
lor. relatează agenția D.P.A. De a- 
semenea, el s-a pronunțat pentru o 
informare detaliată a acestor țări în 
legătură cu rezultatele proiectatei 
reuniuni.

La Sofia. Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, l-a 
primit pe Cheddi Jagan, secretar ge
neral al Partidului Progresist Popu
lar din Guyana, aflat in vizită in 
Bulgaria. Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor dintre cele 
două partide și activitatea pe care 
ele o desfășoară in etapa actuală — 
informează agenția B.T.A.

Creșterea exporturilor 
lUgOSlaVe. Anul trecut exportu
rile iugoslave au sporit atît sub as
pectul volumului, cit și al valorii, a 
declarat Emil Ludviger. membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., secretar federal pentru co
merțul exterior. El a precizat că ex
porturile au crescut cu 15 la sută, 
în timp ce importurile s-au redus 
cu 7 la sută, in comparație cu anul 
1975. Ponderea principală la expor
turi a revenit produselor industriale..

Credit pentru Portugalia. 
Statele Unite vor furniza Portugaliei 
un credit de 300 milioane dolari. 
Acordul cu privire la acest credit a 
fost realizat la sfîrșitul anului tre
cut. iar semnarea lui a avut loc vi
neri la Washington, a anunțat Mi
nisterul Trezoreriei al S.U.A.

Propunere. Partidul Socialist
Italian a hotărit să propună întîlniri 
bilaterale partidelor democrat-creș- 
tin. comunist, socialist-democratic și 
republican, consacrate situației din 
țară. După cum se știe, aceste par
tide susțin în parlament, intr-o ma
nieră diferită, actualul guvern de- 
mocrat-creștin minorițar.

Australia și Papua-Noua 
Guinee BProciază a,’t Oceanul 
Indian cit și Oceanul Pacific trebuie 
să devină zone ale păcii și neutrali
tății, se arată in comunicatul comun 
dat publicității la Port Moresby, la 
sfîrșitul întrevederilor dintre pre
mierul australian, Malcolm Fraser, 
și premierul țării gazdă, Michael So
mare.

Un program pe termen lun« 
de dezvoltare a cooperării economi
ce. industriale și tehnico-științifice 
dintre U.R.S.S. și Uniunea belgiano- 
luxemburgheză, a fost semnat la Bru-

Capriciile vremii
WASHINGTON. — 

Ploile torențiale care 
s-au abătut, în ultime
le 24 de ore, asupra 
unor regiuni din estul 
și centrul Statelor 
Unite, paralel cu o 
creștere bruscă a tem
peraturilor, au creat 
pericolul producerii u- 
nor grave inundații. 
Agenția Associated 
Press menționează că, 
în acest context, au 
fost create puncte spe
ciale de supraveghere 
a nivelului apelor în 
partea de vest a statu
lui New York. în a- 
ceastă zonă, primarul 
orașului Buffalo, unde, 
după cum s-a anunțat, 
grosimea stratului de 
zăpadă ajunsese la un 
moment dat la 8 me
tri, a evidențiat peri
colul unui nou dezas
tru, de data aceasta 
provocat de inundații. 
El a atras atenția că 
se impune adoptarea 
unor măsuri de urgen

ță în această perspec
tivă.

A.P. subliniază, tot
odată, că în statele din 
vestul S.U.A. seceta 
începe să ia proporții. 
Numeroase izvoare au 
secat, iar rezervoarele 
de apă și-au epuizat 
resursele. în Califor
nia, autoritățile locale 
au in vedere raționa
lizarea consumului de 
apă.

Culturile agricole 
din vestul mijlociu 
sint și ele amenințate 
de lipsa precipitați
ilor. unii fermieri fiind 
obligați să-și vindă 
vitele pentru sacrifi
care, deoarece nu le 
pot asigura necesarul 
zilnic de apă.

Peste două treimi din 
teritoriul continentu
lui nord-american a 
fost acoperit cu ză
padă în cursul lunii 
ianuarie, s-a anunțat 
la Washington, după 
analizarea fotografii
lor luate cu ajutorul

sateliților. Specia
liștii au relevat că a- 
ceasta este cea mai 
mare suprafață aflată 
sub zăpadă de la în
ceperea măsurătorilor 
prin satelit. în urmă 
cu 11 ani. De aseme
nea, examinarea foto
grafiilor a arătat că 
în aceeași perioadă 
44 la sută din supra
fața Europei și Asiei 
era acoperită de zăpa
dă. ceea ce reprezintă 
o suprafață mai mică 
decît în 1968 și 1972.

LONDRA. — Ploile 
torențiale căzute in 
^ultimele zile în cen
trul Angliei și in nor
dul Tării Galilor au 
provocat întreruperea 
circulației pe mai 
multe șosele și linii 
de cale ferată. De a- 
semenea, un mare 
număr de locuitori 
din aceste zone au 
fost obligați să-și pă
răsească locuințele 
inundate.

xelles. Programul cuprinde măsuri de 
cooperare în construcția de întreprin
deri industriale, de cooperare în pro
ducție. de schimburi de mărfuri și 
altele.

Conferința interguvema- 
mentală a țărilor riverane 
Mării Mediterane, desfășurau 
sub egida Programului Națiunilor U- 
nite pentru mediul inconjurător 
(U.N.E.P.), s-a încheiat la Atena. Di
rectorul regional al U.N.E.P.. Peter 
Thacher. a afirmat că delegații s-au 
pus de acord asupra principiilor care 
vor sta la baza unui acord pentru 
combaterea poluării Mediteranei.

„MoInia-2". Potrivit progra
mului de dezvoltare a telecomunica
țiilor prin intermediul sateliților ar
tificiali ai Pămîntului, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul de 
telecomunicații „Molnia—2“. Satelitul 
„Molnia—2“ este destinat să asigure 
exploatarea sistemului de telecomu
nicații la mari distanțe în Uniunea 
Sovietică, precum și retransmiterii 
programelor televiziunii centrale so
vietice prin punctele rețelei „Orbita", 
precum și in cadrul cooperării in- 
ternațiopale.

Noi cazuri de variolă. Or- 
ganizația Mondială a Sănătății a a- 
nunțat că noi cazuri de variolă — 
maladie care era pe punctul de a 
fi complet eradicată în întreaga lume 
— au fost semnalate în Somalia și 
nordul Kenyei. O.M.S. a lansat, cu 
10 ani în urmă, o amplă campanie 
internațională pentru eradicarea a- 
cestei maladii.

Prețurile au crescut în 
Danemarca anul trecut cu 13413 
sută. Potrivit datelor oficiale. Dane
marca ocupă in ce privește ritmul 
de creștere a inflației locul doi după 
Islanda printre țările nordice.

600 de țărani din regiunta 
Tuxțepex (Mexic) au ocupat birou
rile reformei agrare din orașul Oa
xaca. la 500 km sud-est de Ciudad 
de Mexico, cerind să li se dea pă- 
mint. Țăranii au declarat că vor 
rămine în birourile respective pină 
cind cererea lor va fi satisfăcută.

Record piscicol. In cursu! 
anului trecut, pescarii danezi au rea
lizat o recoltă de 1.9 milioane tone 
pește în valoare totală de aproxi
mativ 1.6 miliarde coroane, se ara
tă intr-un raport al Ministerului A- 
griculturii. Valoarea peștelui prins 
anul trecut depășește cu 32 la sută 
nivelul inregistrat în 1975.

Balanța de plăți a R.F.G. 
s-a soldat anul trecut cu un ’ exce
dent de 8,8 miliarde mărci, a anun
țat . la Frankfurt pe Main. Banca 
centrală a R.F.G. — Bundesbank. 
Datorită însă schimbărilor survenite 
in paritățile monedelor pe plan in
ternațional, excedentul real este de 
numai 1,3 miliarde.

Direcția generală a poli
ției din Barcelona 3 anuntat 
vineri, că un polițist în vîrstă de 
21 de ani a fost împușcat de un grup 
de necunoscuți. în momentul în care 
se pregătea să îi aresteze. Un al 
doilea polițist, care a încercat să ii 
urmărească pe asasini, a fost la rîn- 
dul său grav rănit.

P.C. Portughez militează pentru întărirea perspectivei 
socialiste si dezvoltarea democrației in tară« • ’ 

Declarația lui Alvaro Cunhal
ROMA 12 (Agerpres). — Alvaro 

Cunhal, secretar general al P.C. 
Portughez, a avut la Roma o con
ferință de presă, in cadrul căreia 
s-a referit la unele probleme inter
ne și internaționale ale Portugaliei. 
„Deosebirea esențială între Portuga
lia și alte țări capitaliste europene 
— a spus ei — constă in faptul că 
revoluția noastră din 25 apriiie 1974 
a abolit structurile capitaliste de mo

nopol. Sintem partizanii celor maî 
largi libertăți, dar prima noastră 
sarcină constă în apărarea cuceriri
lor revoluției".

Vorbitorul a arătat că partidul co
munist militează pentru întărirea 
perspectivei socialiste de dezvoltare 
a democrației portugheze și a subli
niat necesitatea întăririi alianței din
tre popor și forțele armate.

Apel pentru formarea unui front național 
al tuturor forțelor democratice din Argentina

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
O serie de membri ai Partidului Co
munist din Argentina au dat publi
cității, la Buenos Aires, o declarație 
in care lansează un apel la forma
rea unui front național larg al tu
turor forțelor democratice ale țării 
în vederea soluționării celor mai 
acute probleme cu care este con
fruntată Argentina. în declarație se 
subliniază că este necesar să se pă
șească pe calea reînnoirilor democra
tice, să se stabilească un dialog cu 
guvernul și să se desfășoare o luptă 
mai intensă pentru drepturile oame
nilor muncii.

Declarația constituie un ecou la un 
recent interviu acordat presei de că
tre președintele Argentinei, Jorge

Rafael Videla, în care acesta a che
mat „la eliminarea contradicțiilor tre
cutului și a erorilor comise, la res
taurarea instituțiilor naționale, la 
realizarea unui dialog între sectorul 
civil și militari, precum și la înfăp
tuirea unității naționale".

Pentru a înfăptui aceste dezidera
te, subliniază declarația reprezentan
ților P.C. din Argentina, este nece
sar să se găsească urgent soluții pen
tru problemele cele mai acute și să 
fie înlăturate obstacolele ridicate de 
forțele reacționare. în declarație se 
relevă că este inevitabilă o modifi
care a politicii economice în sensul 
punerii ei în concordanță cu inten
sele țării și ale poporului.

LAGOS:

încheierea festivalului artei și culturii africane
La Lagos s-a încheiat al II-lea 

Festival al artei și culturii afri
cane, la care au participat peste 
15 000 de persoane din majori
tatea țărilor africane și aproxi
mativ 35 000 de oaspefi din 70 
de țări.

Timp de o lună, in cadrul 
festivalului, paralel cu formele 
tradiționale ale artei și culturii 
africane, au fost prezentate 
spectacole de artă dramatică, cu 
piese ale unor autori africani, 
care oglindesc viața și lupta po

poarelor continentului pentru li
bertate și independență.

' A avut loc, de asemenea, un 
seminar international — „Civi
lizația și invățămintul african" 
— la care au participat 700 de 
oameni de știință, de artă și 
cultură. în cadrul seminarului a 
fost adoptat „Programul de la 
Lagos", in care se subliniază ne
cesitatea luptei oamenilor, indi
ferent de culoare, pentru eli
berarea politică, economică și 
spirituală deplină a tuturor po
poarelor asuprite.

MEDICAMENTE PENTRU...
OBEZITATEA PROFITURILOR

Majoritatea cetățe
nilor vest-germani — 
relatează cunoscuta 
revistă „Stern" — în
ghit anual pină la 360 
de tablete, dar, de 
cele mai multe ori, 
pilulele ii ajută nu pe 
pacienți, ci marile fir
me farmaceutice pro
ducătoare. De șapte 
ani, firma de medica
mente „Madaus" din 
Kiiln vinde un prepa
rat numit „Legalon", 
recomandat celor su
ferinzi de afecțiuni 
ale ficatului. Cifra 
de afaceri anuală 
realizată, din vinzarea 
medicamentului res
pectiv : 15 milioane
mărci. încă acum trei 
ani, Comisia pentru 
controlul medicamen
telor de pe lingă Ca
mera federală a medi
cilor a stabilit, in
tr-un raport, că „Le- 
galonul" nu are un 
„cert efect terapeutic" 
și a recomandat ca a- 
cest preparat să nu 
mai fie prescris de 
medicii din rețeaua 
sanitară a asigurări
lor sociale. Pe de altă 
parte, m urmă cu 
cinci ani, gigantul 
chimic „Hoechst" a 
scos pe piață prepa
ratul „Nortensin" — 
lansat cu o mare pu
blicitate drept un 
„medicament-miracol" 
pentru combaterea 
tensiunii arteriale. De 
fapt, „noul" medica
ment nu este altceva 
decit preparatul „Ter- 
bolan", de asemenea 
produs de „Hoechst", 
pe care un specialist

in boli ale aparatului 
circulator, dr. K. D. 
Bock, il apreciază a fi 
..de o îndoielnică va
loare terapeutică".

Aceste „instantanee" 
din activitatea indus
triei farmaceutice sint 
cuprinse intr-un studiu 
publicat nu de mult 
de Asociația oamenilor 
de știință. Intr-o lu
crare de 469 de pa
gini, cunoscuți specia
liști ajung la urmă
toarele concluzii : in 
numeroase cazuri de 
medicamente „noi", 
doar eticheta este 
nouă ; cele, intr-adevăr 
noi sint aduse pe pia
ță fără o verificare 
suficientă a eficienței 
și a riscurilor pe care 
le implică.

Explicația acestei si
tuații, scrie „Stern", 
trebuie căutată in fap
tul că industria far
maceutică cunoaște un 
înalt grad de concen

trare. Unui număr de 
patru mari producă
tori — „Hoechst", „Bu
yer", „Boehringer- 
Ingelheim" și „Sche
ring" — le revin peste 
66 la sută din totalita
tea cifrei de afaceri 
realizată în acest sec
tor. Piața este împăr
țită între concerne, 
fiecare din „cei patru 
mari" producind o a- 
numită serie de medi
camente. Astfel, ele 
iși pot fixa, nestinghe
rite, prețurile. Pare 
așadar justificată pă
rerea — încheie re
vista citată — că ma
joritatea medicamen
telor noi sint aduse 
pe piață nu pentru a 
veni în ajutorul paci- 
enților, ci în profitul 
industriei farmaceu
tice.

G. DASCA1U

(Urmare din pag. I) lipsuri, sp’irit de exigentă la nivelul 
înaltelor cerințe calitative puse de 
partid în toate sferele vieții econo
mice. In zilele săptăminii pe care 
o încheiem au continuat să se des
fășoare adunările generale de. dare 
de seamă și alegeri ale organizațiilor 
de bază și conferințele la nivelul co
mitetelor de partid : experiența dove
dește că acestea vor fi eu atit mai 
eficiente cu cit vor aborda mai stă
ruitor problemele activității economi
ce prin prisma muncii de partid, vor 
promova o exigență sporită față de 
activitatea comuniștilor, vor determi
na manifestarea mai puternică a spi
ritului partinic, a criticii și autocriti
cii. asigurînd astfel creșterea rolului 
conducător al organelor și organiza
țiilor de partid.

Consecvent, activ, 
sub seninul solidarității 

internaționale
s

în domeniul politicii externe, cro
nica săptămînii consemnează noi 
fapte și acțiuni care ilustrează con
secventa și spiritul activ, militant, 
manifestate de partidul nostru în 
promovarea, corespunzător orientări
lor Congresului al XI-lea. a princi
piului solidarității internaționale cu 
lupta tuturor forțelor sociale înain
tate, sprijinul acordat tuturor acțiu
nilor constructive. Nu există cauză 
dreaptă, luptă pentru înfăptuirea as
pirațiilor naționale și sociale ale po
poarelor care să nu se bucure de spri
jinul ferm, substanțial al poporului 
român ; evocînd în acest an propriul 
său trecut de lup® pentru făurirea 
statului național Wiitar și cucerirea 
independenței, el este din inimă ală
turi de toate popoarele animate de 
aceste idealuri.

Acestor sentimente le-a dat 
glas Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat tovarășului Kim 
Ir Sen, prin care este exprimat spri

jinul deplin față de noile propuneri 
menite să accelereze reunificarea 
independentă și pașnică a Coreei 
— conținute in scrisoarea Confe
rinței partidelor politice și orga
nizațiilor obștești din R.P.D. Co
reeană către partidele politice, 
organizațiile publice și diferitele 
pături sociale din Coreea de sud. 
Ne amintim că mesaje similare au 
fost adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și în 1972. cu prilejul pu
blicării Declarației comune privind 
îmbunătățirea relațiilor dintre nordul

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
internă și internațională

și sudul Coreei și reunificarea țării, 
precum și cu prilejul prezentării pro
punerilor din iunie 1973 pentru apro
pierea dintre Nord și Sud. Aceste 
mesaje, ca și numeroase alte luări de 
poziție, oglindesc pregnant sprijinul 
constant acordat de România socia
listă eforturilor R.P.D. Coreene în
dreptate spre obiectivul unificării 
pașnice a țării. în aceasta își găsesc 
expresie, desigur, prietenia frățească 
dintre cele două popoare, consacrată 
de Tratatul româno-coreean, și. tot
odată. înțelegerea profundă și solida
ritatea deplină față de cauza unui 
popor care năzuiește fierbinte, ca un 
suprem ideal național, să pună capăt 
dezmembrării țării sale, să trăiască și 
să se dezvolte într-o patrie unită și 
independentă.

în cursul săptămînii au fost anun
țate noi etape — Ghana și Coasta de 
Fildeș — ale vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. o vor face în 

eurînd într-un șir de țări ale Africii. 
Ca și memorabila călătorie intreprin- 
sâ pe acest continent in anul 1972. ac
tuala vizită este menită să marcheze o 
nouă și valoroasă contribuție la dez
voltarea legăturilor de prietenie și 
solidaritate cu popoarele țărilor res
pective, cu toate popoarele africane, 
care luptă pentru apărarea și conso
lidarea independenței naționale, pen
tru eradicarea definitivă a colonialis
mului. neocolonialismului și rasismu
lui. pentru lichidarea subdezvoltării 
și edificarea uriei noi ordini econo

mice și politicee în această luptă, po
poarele africane au in România, tară 
socialistă în curs de dezvoltare, un 
prieten devotat,și de nădejde.

Spiritul solicțșritătii internaționa
le a dominat și întâlnirea care a avut 
Ioc. la București, intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Aii 
Yata, secretarul general al Partidului 
Progresului și Șocialismului din Ma
roc. in cursul căreia s-a manifestat 
dorința reciprocă de a dezvolta rela
țiile dintre cele, două partide, dintre 
România și Maroc, de a conlucra 
pentru unirea tuturor forțelor revo
luționare. antiinaperialiste. democrati
ce in lupta pețitru dezvoltare ind- - 
pendentă. progres, destindere și 
pace în lume. '

în același timp, participarea repre
zentanților partidului nostru la 
Congresul FRELIMO (Frontul de E- 
liberare din Mozambic) — care s-a 
încheiat prin transformarea acestei 
formațiuni politice in partid mar

xist-leninist, forță conducătoare a o- 
perei de edificare a unei societăți noi. 
socialiste în această țară — precum 
și la crearea Partidului Revoluționar 
al Republicii Unite Tanzania a oglin
dit simpatia și solidaritatea cu care 
comuniștii, poporul nostru urmăresc 
transformările sociale profunde care 
au loc pe pămîntul Africii, prefaceri 
de o deosebită semnificație, nu nu
mai națională, dar și internațională 
(după cum s-a arătat în comentariul 
publicat în „Scînteia" din 10 fe
bruarie).

în același spirit, glasul tării noas
tre s-a ridicat, de la tribuna Consi
liului de Securitate, in apărarea in
dependenței. suveranității, integrității 
teritoriale ale Republicii Benin, re- 
levind o dată mai mult cerința res
pectării principiilor fundamentale ale 
eticii și legalității internaționale, de 
care depind in mod esențial,. în zilele 
noastre, dezvoltarea liberă a po
poarelor. pacea și securitatea in 
lume.

Noi pași pe calea 
democratizării 

în Spania
Poporul nostru urmărește cu viu 

interes evoluțiile care au loc în Spa
nia în direcția democratizării vieții 
politice interne și. ca urmare, a nor

malizării relațiilor internaționale 
ale acestei țări. în acest con
text s-au inscris, după cum se 
știe, restabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și Spania, măsu
rile convenite pentru dezvoltarea le
găturilor reciproc avantajoase în do
meniul economic și în alte domenii, 
în cursul acestei săptămîni. Uniu
nea Sovietică. Cehoslovacia și Unga
ria au restabilit relațiile diplomatice 
cu Spania, ceea ce răspunde cerin
țelor dezvoltării raporturilor inter- 
europene, in conformitate cu intere
sele destinderii și securității, în spi
ritul coexistenței ' pașnice.

Pe plan intern, se cuvine consem
nată adoptarea de către guvernul 
Suarez a decrctului-lege asupra 
„dreptului de asociere politică", act 
de natură să permită desfășurarea in 
mod legal a activității partidelor po
litice. Desigur, semnificația pozitivă 
a acestui decret va fi apreciată în 
măsura în care el va asigura parti
ciparea nestinjenită la viața politică 
a tuturor formațiunilor democratice, 
în mod deosebit legalizarea Partidu
lui Comunist din Spania — factor de 
cea mai mare însemnătate pentru 
consolidarea procesului de democra
tizare in Spania.

In vederea soluționării 
unor probleme acute
Un șir de fapte și declarații din a- 

ceastă săptămină arată că se 
conturează noi premise favora
bile pentru stingerea unor fo
care de încordare și conflict, care 
grevează cursul pozitiv al vieții 
internaționale. Astfel, faptul că ieri 
a avut loc cea de a doua intîlnire in
tre președintele Ciprului, arhiepisco
pul Makarios, și liderul ciprioților 
turci, Rauf Denktaș, in prezenta se
cretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, reflectă afirmarea ideii 

negocierilor intercomunitara di
recte, care să ducă la o regle
mentare politică a problemei cipriote

Ieri au devenit cunoscute rezulta
tele convorbirilor secretarului general 
al O.N.U., cu factori de răspundere 
din Egipt. Siria. Arabia Saudită. Li
ban, Iordania și Israel, observatorii 
apreciind de pe acum că aceste con
sultări pot fi utile pentru accelerarea 
convocării Conferinței de la Geneva 
consacrate păcii in Orientul Mijlociu 
și sporirea rolului O.N.U. în soluțio
narea conflictului din zonă — cerin
ță care, după cum se știe, a fost sub
liniată în permanență de țara noastră.

Africa australă continuă să rețină 
atenția opiniei publice. Se așteaptă 
ca negocierile privind viitorul Rho- 
desiei, aduse în impas datorită pozi
ției obstrucționiste a guvernului ra
sist de la Salisbury, să fie reluate în 
urma unor noi inițiative internațio
nale. în Africa de Sud, reprimarea 
singeroasă a manifestațiilor popu
lare de la Soweto (suburbie africană 
a Johannesburgului, cu o populație 
de circa 1 000 000 de negri), departe 
de a intimida, a dat un nou avint 
mișcării sociale împotriva apart
heidului, pentru libertate și o viață 
mai bună a populației de culoare.

★
' lichidarea focarelor de încordare, 
soluționarea marilor probleme la or
dinea zilei, înfăptuirea aspirațiilor 
spre libertate, independentă și pro
gres ale popoarelor sint cu putință 
numai prin acțiunea unită a forțe
lor înaintate pe planul fiecărei țări, 
ca și pe plan internațional. Este un 
mesaj permanent pe care îl poartă 
în lume politica externă a României 
socialiste.

Ioan ERHAN 
Ion FINTINARU
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acestei săptămîni : „10 000 tone cocs 
peste plan" ; „Un nou tip de auto
buz" ; „Succese ale constructorilor de 
mașini" — iată doar cîteva dintre 
veștile sosite zilele acestea la re
dacție.

S-a remarcat totodată in această 
săptămină o intensificare a efor
turilor în unitățile care au de 
recuperat restanțe din anul tre
cut. Se reflectă în aceasta înțele
gerea adevărului că realizarea inte
grală a sarcinilor de plan constituie 
o obligație strictă a fiecărui colectiv, 
de a cărei îndeplinire nimeni nu poa
te fi absolvit, sub nici un motiv. îm
bucurător este faptul că acele colec
tive cațe au înregistrat restante la 
sfirșitul anului trecut au acordat d 
deosebită atenție nu numai recupe
rării volumelor de producție nerea
lizate, ci și. acolo unde a fost cazul, 
restantelor privind anumiți indicatori, 
ca, de pildă, productivitatea muncii 
sau cheltuielile materiale de pro
ducție.

O intensificare simțitoare a ritmu
lui de lucru a cunoscut și activitatea 
pe șantiere, cu deosebire pe cele care 
înregistrează rămîneri în urmă. 
Timpul favorabil din această săptă
mină a permis, și se pare că va per
mite în continuare, să se lucreze cu 
spor, atit la lucrările de construcții, 
cit și de montaj — anul acesta, cu 
volumul său grandios de investiții 
fiecare zi de lucru avind o valoare 
deosebită pe oricare șantier.

în aceste zile au continuat să se 
desfășoare în unitățile economice 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, prilejuind puternice afirmări 
ale democrației muncitorești, expre
sii ale participării tot mai active a 
oamenilor muncii la conducerea ac
tivității economice ; firește că aces
te adunări vor fi cu atît mai rod
nice cu cît dezbaterile se vor axa 
mai strins asupra problemelor fun
damentale ale unităților, manifestîn- 
du -se combativitate față de orice


