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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu Radioteleviziunii din Koln

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineață, pe Klaus Liebe, tri

mis special al Radioteleviziunii 
W.D.R. din Koln, Republica Fe
derală Germania.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru Radioteleviziunea din Koln.

O vie ilustrare a relațiilor trainice de colaborare și 
militantă dintre România și Siria,

ÎN ZIARUL DE AZI:
• PROBLEMA AGRARĂ 

ÎN ROMÂNIA (1907-1977) 
® Vești din întrecerea so
cialistă • Pe scurt din țară

solidaritate

Puternică expresie 
a combativității revoluționare 

a clasei muncitoare, 
a forței mobilizatoare

dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist a Partidului Comunist Român
VIZITA PREȘEDINTELUI HAFEZ AL-ASSAD
Noua intilnire cu președintele Nicolae Ceaușescu este menita sa confere 
dimensiuni și mai umple conlucrării prietenești româno-siriene in tonte domeniile 
de activitate, corespunzător intereselor reciproce, ale cauzei păcii și înțelegerii 

întreaga lumeA

in Orientul Mijlociu și in«

Ceremonia primirii 
pe aeroportul Otopeni

La invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marți a sosit în Capi
tală, într-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, secretarul 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

Noua întîlnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, cea de-a cincea în seria di
alogului la nivel înalt, româno-si- 
rian, constituie un eveniment de 
cea mai mare însemnătate în an
samblul relațiilor de strînsă prie
tenie și colaborare rodnică ce se 
dezvoltă între Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab So
cialist, între România și Siria, în
tre popoarele român și sirian. Ea 
reflectă hotărirea comună de a ex
tinde și amplifica aceste raporturi, 
de â conlucra " tot mai'strînș pe 
tărîmul vieții internaționale, de a 
acționa pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, în vederea soluționă
rii problemelor complexe care 
confruntă omenirea, în interesul 
tuturor popoarelor, al dezvoltării 
lor libere pe calea progresului e- 
conomic și social. Vizita reprezin
tă, în același timp, o manifestare 
elocventă a cursului mereu ascen
dent al bunelor relații pe care 
România le întreține cu țările a- 
rabe prietene, cu toate statele care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, relații bazate pe 
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
in onoarea președintelui Hafez Al-Assad

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit marți seara un dineu oficial în 
onoarea secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene. Hafez 
Al-Assad.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voi tec, 
Cornel Burtică. Gheorghe Cioară, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu. Janos Fa- 
zekas. Ion Ioniță, Petre Lupu, Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar,

Reintilnire prieteneasca, la sosirea pe aeroportul Otopeni

începerea convorbirilor 
oficiale

Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 'iosif 
Banc, Teodor Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan. Ion Ursu, Constantin Dăscă- 
lescu, Aurel Duma și Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu și Angelo Micules- 
cu, viceprim-miniștri ai guvernului, 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe. alți membri ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, per
sonalități ale vieții noastre științifice 
și culturale.

Au participat Abdel Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor externe. 

Fawaz Sayagh, membru al Coman
damentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, șeful, biroului de 
relații externe. Adib Al-Daoudy, con
silier politic al președintelui Republi
cii Arabe Siriene.

Au fost prezenți. de asemenea, 
ambasadorul României la Damasc și 
ambasadorul Siriei la București.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au rostit toasturi.

La încheierea toasturilor s-au in
tonat imnurile de stat ale celor două 
țari.

La Palatul Republicii au început, 
marți, 15 februarie, convorbirile ofi
ciale între secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, si secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez' Al-Assad.

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea 

Mănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Mircea 
Malița, consilier al președintelui re
publicii. Emilian Manciur. ambasado- 
rul țării noastre la Damasc.
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Alarmă ! Sună alarma la C.F.R. !" 
în acele zile, rămase in istorie, din 
februarie 1933, vuietul sirenei, de la 
Grivița răscolea populația muncitoa
re a Capitalei, iar ecoul ei răsuna in 
Întreaga țară. înfruntind asprimea 
gerului, mii de oameni se îndreptau 
spre Calea Griviței. cuprinși de ne
liniște, dar dirji în hotărirea lor de 
a-și manifesta solidaritatea cu cei a- 
flați în primele rinduri ale luptei 
muncitorești.

Neliniștea, panica, furia cuprinse- 
seră clasele dominante, care cereau 
„măsuri drastice". Se apropia ceasul 
unei mari înfruntări sociale. La Cluj, 
Pașcani, Iași, Timișoara. Galați, 
Brașov, Oradea, grevele de masă, 
dintre care unele soldate cu ocu
parea uzinelor, manifestațiile, ac
țiunile de solidaritate nu puteau fi 
stăvilite. De la greva generală din 
1920, țara noastră 
nu cunoscuse ac
țiuni revendicati
ve de o aseme
nea forță și am
ploare — pe
bună dreptate
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subli
niind că grevele 
petroliștilor si ce
feriștilor din 1933 
„au exprimat în 
modul cel mai 
grăitor spiritul 
combativ al clasei noastre muncitoa
re, afirmarea rolului partidului co
munist, a capacității sale de a orga
niza și conduce lupta oamenilor 
muncii".

Moment de vîrf al bătăliilor revo
luționare din perioada antebelică, e- 
roi.cele lupte proletare pe care le 
aniversăm astăzi s-au desfășurat în 
condițiile marii crize economice mon
diale din anii 1929—1933. înapoierea 
economică a României, dependența 
ei față de capitalul străin au făcut 
ca efectele crizei să se repercuteze 
adine asupra tării noastre. Presa 
vremii anunța zilnic știri despre fa
limentele a numeroase bănci și în
treprinderi, creșterea inflației, însoți
tă de scăderea salariilor, demonstra
ții ale șomerilor-, „congresul • învăță
torilor fără posturi", manifestații ale 
invalizilor de război, sinucideri ale 
unor tineri înfometați. Totul vădea 
limpede intenția claselor dominante 
de a găsi o ieșire din criză, aruneînd 
întreaga ei povară pe umerii mase
lor populare. Acesta a fost și conți
nutul așa-zisului „plan de la Gene
va", prin care guvernele burgheze 
au încheiat un șir de împrumuturi 
înrobitoare, care accentuau înfeuda- 
rea țării față de capitalul străin, im- 
punînd totodată repetatele „curbe de 
sacrificiu" — adică reduceri draco
nice ale salariilor muncitorilor, pa
ralel cu masive concedieri.

Este meritul Partidului Comunist 
Român că în pofida condițiilor as
pre ale ilegalității — dobindind o o- 
rientare clară după Congresul al V- 
lea din 1931 — s-a ridicat cu dirze- 
nie în apărarea intereselor economi
ce și politice ale celor ce muncesc, 
a știut să organizeze și să conducă 
amplele bătălii de clasă din acei ani. 

44 de ani de la eroicele 
bătălii proletare 

din ianuarie-februarie 
1933

Astăzi, în jurul orei 11,45, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct ceremonia 
plecării secretarului general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad, care, la invitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Apreciate de partid ca detașamente 
caracterizate prin înaltă combativi
tate de clasă, muncitorimea petrolis- 
tă și ceferistă s-a integrat în pri
mele rinduri ale mișcării revoluțio
nare care cuprindea pături mereu 
mai largi ale populației.

De sus și pină jos. in secții șl atelie
re, inițiativa revoluționară a aparținut 
Partidului Comunist Român, care a 
luat în mîinile sale organizarea lup
telor, militind cu fermitate pentru 
realizarea unității de acțiune a clasei 
muncitoare, pentru făurirea Frontu
lui Unic Muncitoresc. înlăturarea u- 
nor manifestări sectare, dogmatice 
care au frînat un timp forța de mo
bilizare a partidului a înlesnit acti
vitatea unor mase mereu mai largi, 
indiferent de apartenență politică. 
Tocmai pe această bază s-au dezvol
tat forme de luptă variate, originale : 

formele ilegale 
s-au îmbinat cil 
cele semilegale și 
legale ; au fost 
create astfel co
mitete de acțiune, 
comitete de gre
vă, comitete ale 
șomerilor. sin
dicate unice, co
mitete de sprijin 
in a căror com
ponență, alături 
de comuniști, in
trau social-de- 

mocnați, socialiști-independenti, mem
bri ai altor organizații sau munci
tori neafiliați nici unei grupări. Crea
rea unor adevărate nuclee ale unită
ții in diferite centre feroviare a fost 
încununată, in martie 1932, prin crea
rea Comitetului Central de acțiune al 
muncitorilor ceferiști, avind ca se
cretar desemnat de partid pe Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Declanșate la începutul anului 1933, 
acțiunile muncitorilor petroliști din 
Valea Prahovei au cunoscut, ca prin
cipale momente, greva celor 2 000 
muncitori de la „Astra română", ur
mată de aceea a petroliștilor de la 
„Româno-americană" care, după vio
lente ciocniri cu poliția, au luat cu 
asalt localul chesturii din Ploiești, au 
eliberat delegații arestați și, timp de 
o zi, „au fost stăpinii orașului" — 
cum se* exprima presa vremii.

începute aproape simultan, dîrzela 
lupte ale ceferiștilor din principalele 
centre feroviare au provocat panică 
în rîndurile autorităților, mai ales 
după ce greviștii de la Atelierele 
C.F.R. Grivița au ocupat, atelierele, 
obținînd satisfacerea unora dintre re
vendicările principale. Instaurării ul
terioare a stării de asediu, dizolvării 
organizațiilor democratice și munci
torești, arestării militanților revolu
ționari, muncitorii ceferiști le-au răs
puns prin acțiuni dirze intr-un șir de 
mari orașe ale țării, culminind cu 
greva din 15 februarie de la Ate
lierele Grivița, care a îmbinat reven-- 
dicările economice cu cele politice : 
înlăturarea stării de asediu, elibera
rea greviștilor arestați, legalizarea 
sindicatului și a comitetului de gre
vă. Grivița devenise un simbol și o 
citadelă a luptei revoluționare.
(Continuare în pag. a IV-a)

Toastul președintelui Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu Hafez Al-Assad

Stimate președinte Assad,
Dragi tovarăși șl prieteni,
Este o deosebită plăcere pentru mine și tovarășii 

mei de a vă saluta din nou în România pe dum
neavoastră, dragă prietene Assad, și pe colaboratorii 
dumneavoastră, și de a vă ura să vă simțiți cit mai 
bine pe pămintul României. Totodată, doresc să ex
prim, cu acest prilej, sentimentele de caldă prietenie 
ale poporului meu față de poporul sirian prieten.

Vizita dumneavoastră în România constituie o nouă 
manifestare a relațiilor prietenești statornicite între 
popoarele noastre. Prin coincidență, în această lună 
se împlinesc trei ani de cînd, în 1974, am vizitat Siria, 
împreună cu alți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat. Am pus cu acest prilej bazele unei colabo
rări trainice între popoarele și partidele noastre. în 
acești ani, relațiile economice au cunoscut o dezvol
tare puternică. Dacă ar fi să vorbim in cifre, ele au 
crescut de aproape 30 de ori. Dar cel mai im
portant este faptul că s-a realizat o largă colabo
rare în producție, și aceasta constituie un factor 
important în dezvoltarea țărilor noastre. Odată cu ex
tinderea relațiilor economice s-au dezvoltat și raporturile 
tehnico-științifice și culturale, schimbul de delegații 
la diferite niveluri. Doresc în mod deosebit să 
menționez, cu multă satisfacție, relațiile prietenești din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab
(Continuare în pag. a III-a)

Stimate președinte Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii 
Socialiste România,

Stima|l prieteni,
Am ascultat amabilele cuvinte ale dragului meu 

prieten Nicolae Ceaușescu și doresc să exprim mul
țumirile noastre pentru salutul călduros, satisfacția 
noastră pentru primirea ce ne-a fost rezervată nu nu
mai acum, dar și cu prilejul vizitelor anterioare pe 
care le-am făcut în România și care, de fiecare dată, 
au reflectat căldura și simpatia reciprocă existentă 
între popoarele noastre. întîlnirea de astăzi cu locui
torii Bucureștiului, care ne-au ieșit în întîmpinare pen
tru a ne saluta, a creat o profundă impresie asupra 
noastră, ca de altfel și masele populare numeroase care 
ne-au întîmpinat anterior, în celelalte vizite. Acestui 
popor iubit ii transmitem sentimentele de prietenie, 
de stimă profundă ale poporului arab sirian.

îmi face o deosebită plăcere ca să relev, și cu acest 
prilej — așa cum a subliniat și prietenul meu Nicolae 
Ceaușescu — faptul că prima dumneavoastră vizită în 
țara noastră, făcută într-o lună similară a anului 1974, 
a constituit punctul important care a permis relațiilor 
româno—arabe-siriene să se dezvolte cu rapiditate. Nu 
putem să nu înregistrăm cu o deosebită satisfacție 
și fericire realizările deosebite pe care le-am obținut 
în cei trei ani care au trecut de la acea dată memora
bilă, ani care au consolidat prietenia dintre cele două

(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — miercuri 16 februarie 1977

a crescut de a-

de producție 
este efectul

de
fa

la întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin

recuperarea restantelor de anul trecut
Cum veți schimba această situație ?
Pentru colectivul întreprinderii de 

vagoane din Drobeta-Turnu Severin, 
anul 1977 este anul unor mari exa
mene. Mai exact, aici, comparativ cu 
realizările anului trecut, în cel de-al 
doilea an al cincinalului producția- 
marfă urmează să crească cu 25.3 la 
sută, producția globală cu 17,8 la 
sută, iar productivitatea muncii eu 
aproape 14 la sută pe seama aces
teia fiind prevăzut să se obțină în
tregul spor de producție. în același 
timp, colectivului întreprinderii îi 
revine sarcina, subliniată de condu
cerea partidului, de a acționa cu fer
mitate și răspundere pentru recupe
rarea rămînerilor în urrn$ înregistra
te anul trecut la producția fizică, pre
cum și la producția globală și marfă, 
care se ridică la 
de lei.

— Sînt sarcini 
zatoare, pentru a 
lectivul întreprinderii își consacră în
treaga sa energie și capacitate crea
toare — ne relata președintele consi
liului de control muncitoresc din uni
tate, Grigore Marinescu. Rezultatele 
din prima lună a anului sînt ’ bune. 
In luna ianuarie, prevederile de plan 
au fost depășite atit la producția fi
zică. globală și marfă, cît și la pro
ductivitatea muncii. La producția- 
marfă. bunăoară, prevederile au fost 
depășite cu aproape 3,2 milioane lei, 
ceea ce reprezintă un pas important 
în recuperarea rămînerilor în urmă 
din anul trecut.

Ne interesăm care sînt căile și mo
dalitățile practice de acțiune pentru 
creșterea, în ritm susținut, a produc
ției în vederea îndeplinirii exempla
re a planului pe 1977 și recuperării 
restanțelor din anul trecut. Pentru a- 
ceasta, în întreprindere s-a elaborat 
un grafic director, pe baza căruia au 
fost defalcate sarcinile de producție 
și se urmărește înfăptuirea lor pe 
luni, sectoare de activitate și echipe, 
iar în cadrul fiecărei luni, pe zile și 
decade. Totodată, s-au întocmit pro
grame concrete de măsuri, 
întemeiază pe consultarea 
muncitorilor și specialiștilor 
treprindere. Chiar în aceste 
unitate se desfășoară o amplă activi
tate pentru identificarea a noi posi
bilități și rezerve interne, se hotărăsc 
noi măsuri pentru ca în anul 1977 
să se asigure creșterea suplimentară 
a productivității muncii cu încă 6,5 
la sută fată de prevederile de plan. 
Dar iată cîteva dintre soluțiile teh- 
nico-organizatorice care au fost apli
cate sau sînt în curs de aplicare în 
practică pentru sporirea în continua
re a ritmului producției :

• Prin autoulilare, în întreprindere 
s-a realizat recent o mașină de bor
durat capacele, de la vagoanele cis
ternă. Eficiența economică anuală — 
860 000 lei.

• Tot prin autodotare s-a construit 
un agregat cu cap multiax pentru 
găurirea longeroanelor de la vagoa
ne, operație care se executa manual, 
în prezent, la această operație pro-

mai multe milioane

deosebit de mobili- 
căror înfăptuire co-

care se 
largă a 
din în- 
zile. în

ductivltatea muncii 
proape două ori.

• Un spor anual 
200 000 lei — acesta
bricării cu forțele proprii ale colec
tivului a unui dispozitiv de sudat ro
tativ a ansamblelor unor tipuri de 
vagoane.

• Extinderea 
portului intern 
mai rațională a 
rirea eficientei 
lei anual.

• Se află in 
vait de roluit conic ce va fi utilizat 
la noile tipuri de vagoane aflate în 
fabricație. Eficiența economică anua
lă : un spor de producție de 150 000 
lei.

Șirul unor asemenea măsuri ar pu
tea continua. Am considerat însă că 
esențiale sînt rezultatele. In acest 
sens am reținut că, în secția a doua 
a întreprinderii, au fost fabricate în 
ianuarie, peste prevederi, 20 de va
goane de diferite tipuri. Colectivul 
acestei secții și-a propus ca în fe
bruarie să realizeze suplimentar, pen
tru recuperarea restantelor din anul 
trecut. 40 de vagoane.

Dar trebuie spus că. deși s-au ob
ținut rezultate bune, depășirile sînt 
încă mici in comparație cu restan
tele din anul trecut, care trebuie 
recuperate. Efectul măsurilor teh- 
nico-organizatorice aplicate în pro
ducție nu este cel scontat. Cau
zele se cunosc bine. Nu la 
toate locurile de muncă s-a întro
nat o disciplină fermă ; nu se asigu
ră în toate secțiile o asistentă tehni
că corespunzătoare pe fiecare schimb; 
nu în toate secțiile mașinile și uti
lajele sînt folosite la întreaga lor ca
pacitate. Cît se poate ciștiga înlătu- 
rînd aceste neajunsuri ? Un calcul a- 
rată că un minut nelucrat intr-o zi 
timp de un an echivalează la nivelul 
întreprinderii cu o producție în va
loare de peste 2,7 milioane lei. Iată 
care sînt, prin urmare, problemele 
foarte concrete pentru a căror rezol
vară imediată trebuie să acționeze e- 
nergic conducerea întreprinderii, or
ganizația de partid spre a se valori
fica intens rezervele interne de spo
rire a producției existente în această 
unitate. Iată, de altfel, și opinia unor 
lucrători : „Noi am putea să recu
perăm restantele din anul trecut în 
cel mult 3 luni de zile, dar pentru 
aceasta 
tenerii 
integral 
încheiat 
noastră, 
prețios din această cauză". 
Măgan, șef de echipă). La 
său. maistrul Constantin Aldini face 
următoarea precizare : „In prezent 
avem 75 de vagoane scoase de pe 
fluxul de fabricație, dar care nu pot 
fi livrate din lipsa tampoanelor și 
cirligelor de tracțiune". Nu sint. fi
rește. singurele exemple de această 
natură. Este limpede deci că efortul 
colectivului nu se poate concretiza în

conteinerizării trans- 
va asigura folosirea 

forței de muncă, spo- 
eeonomice cu 168 000

curs de execuție un

este absolut necesar ca par- 
să ne livreze ritmic și 

reperele pentru care au 
contracte cu întreprinderea 
în prezent, pierdem timp 

(Iulian 
rindul

• •-. ■

Lucrări edilitare la Poiana Brasov

CONTROL UNITAR
rezolvare operativă a propunerilor

făcute de echipele cetățenești

După cum se știe. în Poiana Bra
șov se vor construi pină în anul 1980 
unsprezece noi hoteluri și alte obiec
tive cu caracter turistic, asigurin- 
du-se circa 5 000 de locuri. In 
acest scop. în urmă cu doi ani au 
început lucrările de sporire a debi
tului de apă destinat Poienii si de

extindere a rețelei de distribuire. De 
curînd au fost încheiate lucrările de 
mărire a capacității de pompare a 
stațiilor, de executare a unui nou 
rezervor etc. în prezent. Poiana Bra
șov primește cu 30 la sută mai multă 
apă. (Nicolae Mocanul.
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realizări tot mai mari atit timp cît 
pe filiera cooperării se mențin o se
rie de neajunsuri. Tocmai de aceea 
publicăm aici apelul tovărășesc adre
sat de colectivul întreprinderii de 
vagoane din Drobeta-Turnu Severin, 
unor unități colaboratoare :

— întreprinderea mecanică de ma
terial rulant Pașcani este solicitată 
să lichideze restanta de 78 tampoane 
din luna ianuarie si să intensifice li
vrările pe luna februarie :

— întreprinderea de utilaj chimic 
și forjă din Rimnicu Vilcea trebuie 
să urgenteze livrarea cantității de 407 
cîrlige de tracțiune, restantă din luna 
ianuarie ;

— întreprinderea de vagoane din 
Arad are datoria să expedieze neîn- 
tîrziat cele peste 1 000 opritori matri- 
tate restante din luna ianuarie și să 
asigure un ritm optim livrărilor în 
februarie.

La rindul său. Centrala industrială 
de utilaj tehnologic și material ru
lant din București trebuie să inter
vină mai energic și mai eficient 
decît pină acum, pentru solutionarea 
tuturor problemelor cu care se mai 
confruntă la ora actuală colectivul 
întreprinderii de vagoane din Dro- 
beta-Tumu Severin.

IHe ȘTEFAN 
Virgiliu TĂTARU

Cine răsfoiește colecția 
„Scînteii" de acum patru 
ani va citi despre cele 
109 de tinere bacalaureate 
care ceruseră să se califi
ce și să lucreze ca munci
toare la binecunoscuta în
treprindere de mecanică 
fină din Sinaia.

— Intr-adevăr — ne spu
ne directorul unității. Au
rel Boghici — pentru noi 
a reprezentat, pe vremea 
aceea, un eveniment. A 
stirnit în ateliere multe în
trebări și îndoieli, mai ales 
cu privire la felul 
fetele vor învăța 
o meserie, care nu 
ușoară. Pentru 
le-am repartizat Ia 'strun
guri, la lăcătușerie. la 
montaj. Și au început să 
lucreze. Am atras atenția 
maiștrilor să aibă grijă de 
ele ca de propriii lor copii. 
Trebuie să vă spun că 
foarte repede, neașteptat 
de repede, fetele au reușit 
să învețe meseria. Acum, 
cu excepția a două dintre 
eîe. care au plecat la fa
cultate, toate au prins „ră
dăcini" aici, sint munci
toare de nădejde. în multe 
privințe, chiar mai bune 
decît băieții.

împreună cu tovarășul 
Remus Gribincea. un ve
teran în pregătirea profe
sională a tineretului, am 
mers prin secțiile între
prinderii. Am aflat că aici, 
la întreprinderea din Sina
ia, lucrează aproape 1 100 
de femei, iar alte 800 de 
tinere urmează liceul de 
mecanică din localitate, 
școli profesionale sau uce
nicia la locul de 
„Meseriile în care se 
gătesc — ne spune el 
cuprind aproape toată 
ma de profesii care

in care 
sau nu 
e deloc 
început,

muncă. 
pre-

ga- 
se

PREOCUPĂRI PENTRU ÎNNOIREA 
PRODUCȚIEI

La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc din Pitești sint evi
dente preocupările pentru înnoirea 
producției. în anul care a trecut, 
gama de produse s-a mărit cu 500 
de articole ; în prima parte a anu
lui în care ne aflăm s-a prevăzut ca 
nomenclatorul să sporească cu 300 
de repere. Enumerăm dintre nou
tăți : la capitolul furtunuri din 
cauciuc, față de două tipuri prevă
zute în nomenclator, se fabrică în 
prezent 25 de tipodimensiuni de 
furtunuri, dintre care amintim pe 
cele de absorbție de înaltă presiu
ne folosite in industria minieră și 
la mijloacele de transport C.F.R. 

. Se realizează, de asemenea, furtu
nuri speciale, rezistente la condiții 
de temperatură ridicată_și scăzută 
din industria chimică. Pentru po-

durile de cale ferată șl drumurile 
rutiere se fabrică din cauciuc după 
un procedeu original suporții de 
susținere a acestora, mult mai efi
cienți decit suporții din oțel. Cele 
mai recente creații ale colectivului 
combinatului sînt : confecționarea 
unor cupole din pînză cauciucată 
de presiuni apreciabile ce pot servi 
drept adăposturi pe șantiere ori 
pentru protejarea produselor agri
cole împotriva intemperiilor. Notăm, 
de asemenea, fabricarea din pînză 
cauciucată a unor cofraje pneuma
tice necesare la betonarea unor ca
nale ce se amplasează pe terenuri 
accidentate. (Gh. 
gine : aspect din 
a combinatului.
seanu).

Cîrstea). In ima- 
sectia prese mari 
(Foto : E Dichi-

trecute. Consiliul muni
cipal Satu Mare al Frontului Unității 
Socialiste a organizat o acțiune com
plexă de control obștesc pe întreaga 
filieră — de la producere pină la 
desfacerea pîinii și a altor produse 
de panificație. Spre deosebire de alte 
acțiuni, care s-au limitat la consta
tări consemnate în registrele unice, 
acest control și-a propus un scop 
foarte precis, și anume determinarea 
conducătorilor de unități de a stabili 
imediat măsuri pentru eliminarea 
neajunsurilor care se manifestau 
în ultimul timp 
în aprovizionarea 
populației cu pro
duse de panifica
ție. Această ac
țiune a fost su
gerată în recenta 
consfătuire jude
țeană privind 
controlul obștesc. 
In echipa cetățe
nească 
acestui 
și cîte 
siliului 
citoresc,
tiepidemic. al Inspectoratului ju
dețean de stat pentru controlul cali
tății produselor și al Comisiei mu
nicipale de coordonare a controlului 
obștesc. Am însoțit pe întreg itine
rarul această echipă, iar în final am 
participat la confruntarea de opinii 
între conducerile celor două „părți" 
— producătorul și comerțul — invi
tate în jurul aceleiași mese la discu
ția de lucru convocată de echipa de 
control obștesc.

Echipa și-a început controlul la 
fabrica de pîine. unde a urmărit, 
înainte de toate, modul în care au

Din experiența 
Consiliului municipal 

Satu Mare al Frontului 
Unității Socialiste

destinată
control
un reprezentant al Con- 

municipal de control mur
al Centrului sanitar an

al Inspectoratului

au fost Incluși

fost sau nu au fost eliminate neajun
surile consemnate îrf registrul unic 
la precedentul control al echipei ce
tățenești. S-a constatat cu satisfacție 
că au fost înfăptuite în întregime 
măsurile de igienizare a unității și 
s-au creat condiții mai bune pentru 
respectarea procesului tehnologic de 
fabricare a pîinii. în același timp, o 
serie de alte deficiențe, deși semna
late și cu luni în urmă, la alte con
troale, au rămas încă neremediate. 
Intre altele, este vorba de greutatea 
pe care o întîmpină fabrica în lan

sarea pe piață a 
---------------------- noilor produse o- 

mologate, ca și în 
diversificarea 
continuare a pro
duselor, în diri
jarea și manipu
larea pîinii în re
țeaua de desfa
cere.

Propunîndu-și să 
adincească anali- 
deficiențe, echipa

!n

practică în întreprindere 
— de la strungărie pină la 
montaj. în doi-trei ani de 
zile, ponderea femeilor în 
unitatea noastră va trece 
de 30 la sută. Această ori
entare spre creșterea for
ței de muncă feminine nu 
este întîmplătoare. Practi
ca probează că femeia se 
integrează perfect in sec-

servă o perfectă ordine în 
aranjamentul sculelor, cu
rățenie de farmacie pe 
bancurile de lucru. Ce 
mai : mină de gospodină I 
Ne întîmpină maistrul Ste- 
lian Nedelcu, care este și 
secretarul organizației de 
partid la montaj : „Noi, 
bărbații — ne spune el — 
sintem în minoritate în

neîncrederea în forțele 
au rămas de domeniul 
cutului. „Ne așteptam 
zimbete ironice, la 
flâri, la umiliri. Nu s-a în- 
tîmplat așa. Nimic din toa
te acestea. Dimpotrivă. De 
aceea, iubim acest colectiv 
și n-am pleca pentru ni
mic in lume în altă parte". 
Aceste cuvinte, rostite de

lor 
tre

ia 
persi-

La întreprinderea de mecanica fină Sinaia

intîlnire, după patru ani,
cu cele o sută

de tinere bacalaureate
torul de mecanică fină. Pe 
de altă parte, de bărbați 
este mare nevoie pe șan
tiere. pe autocamioane de 
mare tonaj, în siderurgie. 
Aici, la noi, femeile își în
sușesc o meserie de mare 
finețe și înaltă tehnicitate, 
specializîndu-se în con
strucția pompelor de in
jecție. Că pot face față a- 
cestor exigente o dovedeș
te faptul că unele fete i-au 
întrecut pe băieți și 
productivitate, și la 
tate.

Ne aflăm în secția 
general. Zeci și 
fete lucrează cu : 
și iscusință, 
îmbinarea unor

la 
cali-

mon- 
zeci 

aten- 
migălind 

piese

taj
de
tie 
la
liliput. De departe se ob-

acest sector. Sincer să fiu, 
aici se cade să fie maistru 
o. femeie. Și o’ să fie,' să 
vedeți. Mai avem de lup
tat cu unele mentalități—"

Maistrul ne prezintă cî
teva din fruntașele secți
ei : Ileana Vulpe, Florica 
Ungureanu, Mariana Trică. 
Toate muncesc excelent și 
toate învață la liceul se
ral. De altfel, trebuie ară
tat că aproape toate tine
rele sînt într-o formă sau 
alta de învățătură, fie 
pentru 
ficării. 
tățirea 
rale.

Aflăm de la muncitoare
le cu care stăm de vorbă 
că timiditatea începutului.

de învățătură, 
perfecționarea cali- 
fie pentru îmbună- 
cunoștințelor gene-

una dintre fete, pot con
stitui cheia secretului lip
sei de fluctuație a forței 
de . muncă. în această uzi
nă. Muncitoarea Virginia 
Cotacu, secretara organiza
ției U.T.C. de la montaj, a 
adăugat că ambiția celor 
1 000 de tinere femei din 
întreprindere — zic tinere, 
pentru că media de vîrstă 
e de 24 de ani — este de 
a fi cel puțin egale cu băr
bații în 
gura o 
înaltă 
muncii.

De Ia
tovarășul dr. ing. Lauren- 
țiu Doinaru. am aflat că 
femeile se remarcă și în 
ceea ce privește creația 
tehnică, prin interesante

muncă. de a asi- 
calitate bună, o 
productivitate a

directorul tehnic,

propuneri, studii și lucrări. 
„Cele peste - 60 de femei 
ingineri, tehnicieni și teh
nologi de fabricație con
stituie cadre de bază în 
sectoarele de concepție. 
Astfel, inginera Marina 
Goran, fiziciană Lucia E- 
nescu, tehniciană Elena 
Dumitrescu și altele sînt 
de pe acum cunoscute ca 
autoare ale unor impor
tante invenții. Inovații, 
raționalizări".

In aceeași zi am trecut 
și pe la clubul muncito
resc al întreprinderii. Am 
remarcat și aici o serioasă 
prezență feminină. Munci
toarele de la mecanică fi
nă activează în brigăzile 
artistice, în alte formații 
cultural-educative. Biblio
tecara Irina Stoicu ne-a 
făcut cunoștință cu cîteva 
poete din cenaclul 
muzical al clubului 
minița Nedelcu. 
Ciociltău. Mariana 
La aceste nume am adău
gat și pe cele ale unor ti
nere fruntașe în sporturile 
de iarnă : Mariana Pău- 
nescu, Emilia Clinei. Mi- 
haela Voicu. Gabriela Ju- 
gănaru. Trebuie să subli
niem că prezenta femeilor 
pe pîrtiile de schi și sanie 
este mai numeroasă, mai 
frecventă decit a bărbați
lor. La plecarea din între
prindere ne-am întîlnit 
din nou cu tovarășul di
rector. care ne-a spus :

— După cum ați văzut, 
specificul activității noas
tre este un fel de bijute
rie în metal. Femeile do
vedesc reale calități de 
maiștri bijutieri. Au mîini 
de aur.

Intr-adevăr 1

literar- 
— Lu- 
Mirela 
Mareș.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

za cauzelor acestor 
și-a continuat investigațiile în uni
tățile de desfacere a pîinii. Din dis
cuțiile avute cu numeroase lucră
toare din rețeaua comercială, pre
cum și cu cumpărătorii, au reieșit 
observații privind calitatea unor 
produse de panificație și lipsa de 
ritmicitate în aprovizionare.

Dar pentru ca măsurile ce urmau 
să fie luate să fie cît mai judicioase, 
echipa a invitat la o discuție de lu
cru conducerile și responsabilii com
partimentelor de producție și desfa
cere. precum și comisiile de control 
muncitoresc din cele două întreprin
deri. La început, cele două părți s-au 
străduit să pună una pe seama al
teia răspunderea pentru deficiențele 
descoperite. Membrii echipei de con
trol obștesc au reușit să-i facă și pe 
unii și pe ceilalți să înțeleagă adevă
rata cauză a acestei stări de lucruri : 
lipsa unei conlucrări statornice și 
eficiente între furnizor și rețeaua 
de desfacere, nereceptivitatea la 
propunerile controlorilor obștești. în
deplinirea birocratică a unor obligații 
pe care le au față de beneficiarul lor 
comun : populația orașului.

Ințelegînd, pină la urmă, acest 
adevăr, atit producătorul 
tribuitorul au stabilit 
suri judicioase, care 
prindă viață chiar 
Astfel, s-a elaborat 
fabricație în. cantități 
a noilor sortimente de 
astfel incit cele 50 de sortimente să 
nu lipsească nici o zi din rețea ; 
s-au stabilit termene precise pentru 
prezentarea și testarea viitoarelor 
produse de panificație atît în maga
zine cit și la punctele alimentare din 
întreprinderi,; a fost întărit contro
lul de calitate a produselor ; s-au 
întocmit programe pentru ridicarea 
calificării profesionale a lucrătorilor 
din fabrică și a celor din rețeaua de 
desfacere. Referindu-se la reușita a- 
cestei acțiuni, tovarășul Virgil Găz- 
dac, activist al comitetului municipal 
de partid, ne-a spus :

— In primul rind. s-a demonstrat 
cu toată tăria necesitatea de a acționa 
mai hotărît pentru traducerea în 
viață a indicației secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescd. privind întărirea con
lucrării între controlul obștesc și 
controlul muncitoresc al activității 
economice și sociale. Totodată, prin 
profunzimea și exigența pe care le-a 
afirmat, acest control s-a dovedit net 
superior și incomparabil mai eficient 
față de multe 
care se limitau 
le, de suprafață 
în seamă de 
Iată de ce s-a 
controale complexe și 
genul celui efectuat în 
nificației să intre tot 
practica echipelor de control obștesc 
din Satu Mare.

de 
au 
de 
un

cit și disr 
îndată mă- 
început să 
a doua zi. 

grafic de 
mai mari 
panificație.

controale anterioare, 
la aspecte mărgina
și, de regulă, neluate 
factorii 
hotărît

răspunzători, 
ca asemenea 
profunde de 

domeniul pa
mat mult tn

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii'

a zăpezilor însîng
la primăvara agriculturii social

_ ■

A

1977
a.

problemele principale, 
______________ ___________________ ... _______  „ __  . _ din 1864, deși a sub

minat bazele regimului feudal în agricultură, nu a dus nici pe departe la înlăturarea flagrantelor inechități so
ciale de ia sate, care, în perioada următoare, au cunoscut o puternică și dramatică accentuare.

in primul deceniu al veacului, problema agrară se Impunea in România ca una din 
din cele mai acute ale societății. Așa cum s-a arătat in articolul anterior, reforma agrară

2. La începutul secolului al XX-lea
Statisticile de la începutul secolu

lui pun în evidentă enorma dispro
porție existentă in repartizarea pă- 
mintului. Deși țărănimea reprezenta 
peste 81 la sută din populația țării, 
pămintul pe care îl deținea totaliza 
doar circa 30 la sută din suprafața 
cultivabilă. în timp ce moșierimea, 
care reprezenta numai 0,1 la sută din 
populația țării, poseda aproape 70 la 
sută din terenul agricol.

în anul 1905. de pildă, marile pro
prietăți de peste 100 ha, aparținind 
unui număr de 4 171 proprietari, în
sumau 3 810 351 ha teren arabil și 
2 072 290 ha pădure — adică 57 la 
sută din totalul suprafeței arabile și 
silvice a țării. în timp ce 920 939 de 
proprietari, avînd întinderi de pină 
la 10 ha. dețineau numai 3 153 645 ha 
teren cultivabil și 350 000 ha pădu
re, adică 34,1 Ia sută din intreaga 
suprafață agrosilvică a României de 
atunci. Comparînd suprafața medie 
deținută de țărani cu aceea stăpini- 
tă de moșieri. G. D. Creangă, unul 
din economiștii de seamă ai vremii, 
scria : „Cea mai anormală 
păgubitoare stare pentru o 
toate punctele de vedere o 
ză cele două extremități ale .
tății : pulverizarea proprietății țără
nești, pe de o parte, și latifundiile, 
adică moșiile cu o întindere 
mare, de regulă peste 500 ha. 
altă parte ; o stare care din 
roeire există la noi, ca in nici 
tară din Europa, exceatind Rusia".

Disproporția dintre proprietatea 
marii moșierimi și aceea a maselor 
largi ale țărănimii lese și mai preg
nant în evidentă dacă avem în ve
dere faptul că 62 832 de țărani po
sedau mai puțin de o jumătate de 
ha, 81 039 — între o jumătate si 1

ha. 147 900 — între 1 și 2 ha. Iar 
131 630 — între 2 și 3 ha. în afara 
acestora. 300 000 de gospodării țără
nești (23,86 la sută din totalul pro
prietăților țărănești) erau complet 
lipsite de pămînt. Această structură 
a proprietății relevă faptul că, deși 
contradicțiile izvorîte din dezvoltarea 
relațiilor de producție capitaliste că-

din întinderea moșiilor de peste 500 
ha și 72 la sută din suprafața moșii
lor mai mari de 3 000 ha erau aren
date. In goană după cîștiguri cit mai 
mari, arendașii utilizau atit munca 
salariată, cît și sistemul muncii în 
dijmă, formele de exploatare capi
talistă împletindu-se astfel cu cele 
feudale. Speculînd nevoile țăranilor.

Structura proprietății la începutul 
secolului al XX-lea

Categoria 
proprietății

Numărul 
proprietăților

Ponderea 
în totalul 

proprietăților
Suprafața 

arabilă și silvică 
deținută, în ha

Ponderea 
in totalul 

proprietății

pină la 10 ha 920 939 95,4 3 503 645 34,1
peste 100 ha 4171 0,4 5 882 641 57,0

și mai 
tară din 
lormea- 
proprie-

foarte 
pe de 
neno- 
o altă

pătau o greutate specifică tot mal 
mare, principala contradicție socială 
continua să fie aceea dintre moșie- 
rime și țărănimea in ansamblul el.

La lipsa de pămint se adăuga lip
sa sau caracterul rudimentar al in
ventarului agricol : o statistică a 
vremii releva existența unui plug la 
3—4 familii țărănești : 
a plugurilor erau din 
familii țărănești nu 
grape, nici un fel de 
tă precară dotare tehnică avea 
fecte nemijlocite asupra nivelu
lui producției agricole — unul 
dintre cele mai scăzute din Europa.

Apăsarea țărănimii era mult ac
centuată, la începutul secolului al 
XX-lea. de sistemul muncii în arendă 
care luase o mare dezvoltare. Potri
vit datelor statistice, 56,88 la sută

o mare parte 
lemn, multe 

aveau sape, 
utilaj. Aceas- 

e-

arendașii s-au constituit tn felurite 
„trusturi", exercitind puternice pre
siuni asupra maselor țărănești. Ast
fel. arenda a crescut vertiginos. în
tre 1870 și 1906. potrivit statisticii o- 
ficiale. aceasta sporise intre 150 și 
500 la sută.

Țăranii erau spoliaț! nu numai ca 
urmare a nivelului ridicat al aren- 
zilor, dar și prin menținerea la un 
nivel scăzut a prețurilor la muncile 
agricole, 
trebuiau 
te mare 
arenzile. 
contract 
latifundiar 
(„Nababul"), pe 
tru, și locuitorii 
Ilfov, aceștia 
schimbul unui pogon de porumb, să

Rezultatul era că țăranii 
să presteze un. volum foar- 
de muncă, pentru a achita 
Potrivit prevederilor 

încheiat
Gh.

unui 
in 1906 între marele 

Gr. Cantacuzino 
atunci prim-minis- 
comunei Ciocănești- 

erau obligați ca, în

lucreze două pogoane ; in plus, tre
buiau să mai lucreze cîte 4 zile cu 
miinile, cite 2 zile cu carele, să se
mene fără plată și să transporte la 
curie cite șase prăjini tie trestie.

Concludente pentru faptul că în
voielile agricole stringeau pe țărani 
„ca intr-un cerc de fier, pină la înă
bușire". cum se exprima un autor al 
vremii.
plîngeri și jalbe ale acestora. „Jugul 
de fier .... i .
cind la arendaș — se plîngeau țăranii 
din comuna Tia Mare, județul Ro- 
manați — ne-a adus în sapă tie 
lemn : muncim ziua și noaptea și ne 
râmîne sărăcia curată".

Regimul bazat pe sistemul muncii 
în dijmă ținea pe țărani intr-o per
manentă dependență de moșier și 
arendaș, dădea naștere la numeroase 
abuzuri și samavolnicii. Țăranii erau 
înșelați la încheierea contractelor de 
învoieli, la măsurătoarea pămintului
— loturile date in folosul lor fiind 
mai mici decit cele pe care trebuiau 
să le muncească în . folosul proprie
tarilor. erau înșelați la împărțirea 
recoltei, li se impuneau munci su
plimentare față de prevederile din 
contract. O permanentă sursă de a- 
buzun o constituiau prevederile în
scrise în contracte potrivit cărora 
țăranii nu-și puteau ridica recolta 
înainte de a fi achitat integral toate 
datoriile.

Mizeria în care se zbâtea țărăni
mea, din cauza exploatării exerci
tate de moșieri și arendași, era a- 
gravată prin jaful cămătarilor, prin 
povara impozitelor. Nevoia de bani 
sau de alimente îi obliga pe țărani 
să-și zălogească de multe ori între
gul avut, dobînzile pentru aceste îm
prumuturi fiind foarte mari — după 
cum arăta D.P. Agricola in lucrarea 
sa „Camăta la sate" apărută in 1904
— de 400—500 la sută pe an ; nepu- 
tind plăti la timp, ei iși pierdeau 
pămintul și tot ceea ce agonisiseră. în 
ce privește impozitele, după calcu
lele lui G.D. Creangă, proprietatea 
țărănească suporta impozite cu 75 
pină la 265 la sută mai mari decit 
proprietatea moșierească.

stau mărturie nenumărate
care-l purtăm la gil, mun-

înapoierea agriculturii, ramură de 
bază a economiei naționale, menți
nerea rămășițelor feudale frînau dez
voltarea întregii economii. Intr-ade
văr, randamentul scăzut al agricul
turii. productivitatea muncii foarte 
redusă ca urmare a nivelului tehnic 
extrem de înapoiat determinau o a- 
cumulare foarte lentă a mijloacelor 
bănești necesare dezvoltării econo
miei. Dar chiar și aceste acumulări 
luau în bună parte calea străinătății, 
fie sub forma depunerilor la bănci, 
fie pentru întreținerea luxului mo- 
șierimii care își petrecea mai tot 
timpul în țările apusului.

Astfel, la începutul secolului. Româ
nia continua să fie o țară slab dez
voltată din punct de vedere econo
mic. avind un pronunțat caracter a- 
grar. Industria, aflată la începuturile 
dezvoltării sale, se caracteriza prin 
absenta ramurilor de bază, prin in
capacitatea de a satisface piața in
ternă cu produsele absolut necesare 
populației. Ea participa doar cu ceva 
mai mult de 20 la sută la crearea 
produsului social și a venitului na
țional. Practic. România era tributa
ră importurilor de produse manu
facturate. Definitoriu pentru starea 
de înapoiere in care se găsea la în
ceputul secolului XX industria, este 
și faptul că din cele 62 188, stabili
mente industriale menționate in an
cheta statistică din anii 1901—1902. 
abia 625 aparțineau așa-zisei industrii

mari, iar dintre acestea doar 502 pu
teau fi socotite cu adevărat fabrici. 
Peste 46 la sută din întreprinderile 
industriale dețineau un capital fix 
sub 100 000 lei și numai 8,6 la sută 
depășeau un milion. Cit privește ca
pacitatea productivă redusă a acestor 
fabrici, este semnificativ că ele dis
puneau de o forță motrice de numai

ducție șî a caracterului relațiilor da 
producție în primul deceniu al seco
lului al _XX-lea demonstrează clar 
că România se afla încă în prima 
fază a capitalismului. Rezultă limpe
de din aceste date caracterul eronat 
al aprecierilor unor istorici și econo
miști potrivit cărora în acea perioa
dă România s-ar fi aflat în stadiul

Repartiția proprietății pe clase sociale---------

Clasa socială Ponderea în totalul 
populației

Ponderea terenului 
agricol deținut

Țărănimea peste 81 30
Moșierimea 0,1 70

45 211 CP. Prin întreaga sa confi
gurație, industria era departe de 
acel stadiu de dezvoltare care să per
mită absorbirea numărului mare de 
țărani fără pămînt sau cu pămînt 
puțin. Procesul de concentrare și 
centralizare a producției și capitalu
lui abia făcea primii pași, fiind de
parte de a avea un rol dominant in 
viata economică și politică a țării. In 
1902 existau abia 25 de societăți ano
nime industriale, cu un capital de 110 
milioane lei.

Analiza obiectivă, științifică 
lului de dezvoltare a forțelor

a nive- 
de pro-

A. Jiquidi: „Spre conac"

capitalismului monopolist, ar fi 
un stat imperialist. Departe de 
întrunit trăsăturile proprii unei 
imperialiste, în care cum se știe 
nopolurile și exportul de capital . .. 
că un rol dominant, România era ea 
însăși obiect al dominației statelor 
imperialiste, îndeplinind rolul de hin
terland agrar și sursă de materii pri
me ieftine și piață de desfacere pen
tru monopolurile străine. Din acest 
punct de vedere, situația nu se 
schimbase mult fată de perioada în 
care George Barițiu scria ; „lina cea 
mai bună o trimitem la fabrici străi
ne pentru ca lucrind-o să ne-o dea 
pătura gata cu prețul împătrit". Gra
dul tot mai accentuat de infeudare a 
economiei românești capitalului 
străin este ilustrat de faptul că in 
jumătate de secol datoria statului 
către creditorii străini a crescut de 
peste 14 ori.

Tabloul vieții economico-sociale a 
României de la începutul secolului 
XX se înfățișa în culori deosebit de 
sumbre. Nici o rază de lumină nu se 
arăta pentru țărănime — imensă 
componentă a poporului. Necesitățile 
imperioase ale progresului, ale dez
voltării societății românești impu
neau;— ca o problemă de bază a în
tregii economii — lichidarea marii 
proprietăți moșierești. Ascuțirea con
tradicțiilor sociale contribuia la ra
dicalizarea țărănimii, făcea să creas
că potențialul ei revoluționar, a cărui 
forță se afirmase de atitea ori în 
decursul istoriei. Din aceste realități 
s-au aprins vîlvătăile marii răscoale 
din 1907, care avea să zguduie din 
temelii regimul burghezo-moșieresc.

fost 
a fi 
țări 
mo- 
joa-

dr. Mircea IOSA
cercetător științific principal 
la Institutul de istorie „N. lorga1
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Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu Toastul președintelui Hafez Al-Assad
(Urmare din pag. I)

Socialist Sirian, relații care repre
zintă un factor important în întrea
ga colaborare dintre țările noastre.

Progresul rapid al relațiilor din
tre partidele și țările noastre con
stituie de fapt o continuare a vechi
lor tradiții ale raporturilor româno- 
siriene, ridicate pe o treaptă superi
oară în noile condiții, cînd popoare
le noastre își construiesc o nouă orîn- 
duire socială, fiind stăpîne pe des
tinele lor. Am realizat acest pro
gres datorită faptului că am por
nit de la deplina egalitate în drep
turi, de la respectul reciproc al in
dependenței și suveranității națio
nale, de la neamestecul în treburi
le interne și de la colaborarea acti
vă pentru progresul popoarelor 
noastre. Cred că înseși relațiile 
dintre partidele și țările noastre 
demonstrează cu tărie cît de pu
ternice sînt aceste principii și ce 
perspectivă deschid ele dezvoltării 
unor raporturi noi între popoare și 
țări.

în cursul convorbirilor din a- 
ceastă zi am abordat o serie de 
probleme ale colaborării bilaterale. 
Am ajuns Ia concluzia comună 
că avem posibilități largi pentru a 
extinde în continuare colaborarea 
economică și tehnico-științifică din
tre România și Siria. Desigur, cum 
este și firesc, am discutat împreu
nă o serie de probleme ale situa
ției internaționale.

Deși nu în ordinea celor discuta
te, voi începe cu problemele din 
Europa. Aceasta pentru că noi sîn- 
tem preocupați acum de pregătirea 
temeinică a reuniunii, care urmează 
să aibă loc în acest an la Belgrad, 
consacrată înfăptuirii documente
lor semnate Ia Helsinki cu privire 
la colaborarea și securitatea în 
Europa.

Un loc Important în convorbi
rile noastre au ocupat problemele 
păcii trainice și juste în Orientul 
Mijlociu. Noi considerăm că, în ac
tualele împrejurări internaționale, 
se impun eforturi susținute pentru 
a se obține în acești ani, dacă nu o 
soluție definitivă, cel puțin pași im
portanți în direcția unei păci trai
nice și juste. Este de înțeles că ro
lul hotărîtor în această direcție îl

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Din partea siriană — Abdel Halim 
Khaddam. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe. Fawaz Sayagh, membru al 
Comandamentului National al Parti
dului Baas Arab Socialist, șeful bi
roului de relații externe. Adib Al- 
Daoudy. consilier politic al președin
telui Republicii Arabe Siriene. Walid 
Al-Moualem, ambasadorul Siriei la 
București.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Hafez Al-Assad. analizînd stadiul și 
perspectivele relațiilor româno-si- 
riene, au constatat cu deplină satis
facție că înțelegerile stabilite cu 
prilejul întilnirilor și convorbirilor 
anterioare se transpun cu succes in 
viață, fapt ce determină o conlucra
re rodnică și multilaterală între ță
rile. partidele și popoarele noastre. 
Totodată, a fost exprimată hotărîrea 
comună de a se acționa și în vii
tor pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a măsurilor și acordu

au statele direct implicate în acest 
conflict și care trăiesc în Orientul 
Mijlociu. Noi considerăm că tre
buie să se ajungă la retra
gerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, precum și la 
soluționarea problemei poporului 
palestinean,' inclusiv la formarea 
unui stat palestinean independent 
și democratic, la asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din această zonă. în reali
zarea acestor obiective pot fi diver
se căi, printre care, fără îndoială, 
reluarea conferinței de la Geneva 
poate juca un rol important. Dar, 
în același timp, considerăm că Or
ganizația Națiunilor Unite trebuie 
să joace un rol tot mai activ, că 
toate popoarele care doresc să se 
realizeze o pace trainică și justă să 
acționeze în această direcție.

Doresc să apreciez in mod deo
sebit, cu multă satisfacție, efortu
rile guvernului și poporului sirian, 
ale președintelui Assad personal, 
în direcția realizării păcii în Orien
tul Mijlociu. Considerăm că aceste 
eforturi corespund nu numai inte
reselor poporului sirian și celorlal
te popoare arabe, dar și tuturor 
popoarelor din zonă, ale păcii în 
întreaga lume. Și de aceea le urăm 
să obțină succese în finalizarea 
acestor eforturi.

în ce o privește, România, ca și 
în trecut, va face tot ceea ce depin
de de ea și va sprijini realizarea 
acestor obiective în vederea în
făptuirii păcii în Orientul Mijlociu, 
care va deschide popoarelor din 
această zonă calea spre dezvoltare 
economico-socială, spre bunăstare 
și fericire.

Desigur, în convorbirile noastre 
au fost abordate și alte probleme 
ale vieții internaționale.

Aș dori să menționez faptul că 
schimbările care continuă să se 
producă pe plan internațional sînt 
tot mai favorabile forțelor progre
siste, antiimperialiste, popoarelor 
care se pronunță pentru lichidarea 
politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, care luptă pen
tru independență și suveranitate, 
care vor să fie libere și stăpîne pe 
destinele lor, să-și făurească viața 
așa cum doresc.

rilor convenite cu ocazia dialogului 
la nivel înalt, pentru amplificarea 
colaborării politice, economice, tehni- 
co-științifice, culturale dintre România 
și Siria, pentru îmbogățirea for? 
melor și extinderea domeniilor de 
cooperare reciproc avantajoasă. S-a 
apreciat că promovarea largă a aces
tor raporturi de prietenie, solidarita
te și colaborare corespunde interese
lor ambelor țări și popoare, este in 
folosul și spre binele lor, slujește 
cauzei cooperării și înțelegerii inter
naționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Hafez Al-Assad au avut, de aseme
nea. un schimb de păreri în probleme 
ale actualității internaționale, o aten
ție deosebită fiind acordată situației 
din Orientul Mijlociu.

în acest cadru, s-a subliniat că este 
necesar să se acționeze și mai hotărît 
în direcția soluționării pe cale poli
tică a situației din Orientul Mijlociu, 
a realizării unei păci drepte și dura
bile în regiune, pe baza retragerii Is

România sprijină activ lupta po
poarelor africane împotriva asu
pririi naționale, pentru lichidarea 
deplină a colonialismului, a poli
ticii rasiste. Avem ferma convin
gere că popoarele din Rhodesia și 
Namibia, precum și poporul din 
Africa de Sud vor obține victoria 
în lupta lor dreaptă.

Fiind ea însăși o țară în curs de 
dezvoltare, România întărește con
tinuu solidaritatea cu toate țările 
care luptă pentru lichidarea subdez
voltării, pentru înfăptuirea noii or
dini economice internaționale, a- 
ceasta constituind o necesitate pen
tru realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune, a unei păci trainice 
pe planeta noastră.

Acționăm larg, pe plan interna
țional pentru dezvoltarea relațiilor 
cu țările socialiste, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, ne pronunțăm ferm pen
tru participarea tuturor statelor, 
indiferent de mărime, la soluțio
narea problemelor complexe ale 
lumii contemporane, pentru întă
rirea și creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în viața in
ternațională

Aș dori să remarc încă o dată 
cu satisfacție faptul că România și 
Siria conlucrează activ nu numai 
pe plan bilateral, dar și pe arena 
internațională, și să exprim convin
gerea că această colaborare va 
cunoaște o dezvoltare și mai pu
ternică în viitor.

Aș dori să urez poporului prie
ten sirian tot ceea ce doresc și po
porului meu — pace, întărirea in
dependenței și suveranității, suc
cese în dezvoltarea economică și 
socială, bunăstare.

Aș dori să urez o bună cooperare 
între partidele noastre.

Pentru o pace trainică în Orien
tul Mijlociu și pretutindeni în 
lume !

Aș dori să ridic paharul în sănă
tatea prietenului meu drag, pre
ședintele Assad, și a familiei sale, 
să-i urez multă sănătate și succese 
în întreaga activitate.

Pentru o colaborare puternică și 
trainică între România și Siria !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

raelului din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967. rezolvă
rii problemei poporului palestinean 
în conformitate cu aspirațiile sale le
gitime — inclusiv prin crearea unui 
stat palestinean liber și indepen
dent — asigurării existenței suverane 
a tuturor statelor din zonă.

Cei doi președinți, relevînd dorința 
țărilor noastre de a conlucra strins 
pe arena vieții internaționale, au 
reafirmat voința României și Siriei 
de a-și aduce pe mai departe o con
tribuție activă la democratizarea re
lațiilor internaționale și instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, la statornicirea unui climat 
de destindere și securitate, la edifi
carea unei lumi mai drepte si mai 
bune, in care toate națiunile să poată 
trăi libere și suverane, potrivit nă
zuințelor lor de pace și progres.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

(Urmare din pag. D
țări ale noastre și au multiplicat 
domeniile de colaborare dintre ele. 
Fără îndoială, sînt încă multe posi
bilități ce se deschid în fața noas
tră pentru a face ca aceste relații 
să se dezvolte și mai mult pe ba
zele și principiile trainice pe care 
le-am stabilit : respectul, egalitatea 
și avantajul reciproc în slujba po
poarelor noastre, angajamentele 
noastre de a apăra cauza libertății 
popoarelor din întreaga lume, pro
gresul lor, dreptul lor de a-și ho
tărî singure soarta, de a acționa 
pentru clădirea unei noi ordini in
ternaționale mai drepte.

Domnule președinte,
Stimați prieteni,
Este o deosebită plăcere pentru 

mine să constat încetățenirea da
tinii după care întîlnirile dintre 
oficialitățile din Republica Arabă 
Siriană și Republica Socialistă 
România, la cele mai diverse ni
veluri, au devenit tradiționale, 
în spiritul relațiilor de prie
tenie și colaborare existente în
tre cele două țâri ale noastre în 
cele mai diferite domenii. Ca ur
mare a acestor legături trainice, 
s-au înmulțit, de la o etapă la alia, 
întîlnirile la cel mai înalt nivel în
tre conducerile României și Siriei, 
inclusiv întîlnirile dintre noi, a- 
ceasta în scopul dezvoltării și con
solidării continue a relațiilor din
tre țările noastre, de a ne împăr
tăși reciproc opiniile în probleme
le primordiale care interesează 
cele două zone ale noastre și, in 
general, asupra unor aspecte ale 
situației internaționale. Dacă vor
besc acum despre relațiile siriano- 
române nu pot să nu subliniez cu 
satisfacție preocupările sincere ale 
Republicii Socialiste România față 
de cauza păcii în Orientul Mijlo
ciu, eforturile personale depuse de 
președintele Ceaușescu și guvernul 
său, eforturi sincere pentru a se 
realiza cauza păcii juste în zona 
noastră.

Fără îndoială că aceste eforturi 
sînt rezultatul înțelegerii profunde 
a componentelor acestei păci, ele
mente pe care, de altfel, România 
le-a precizat cu consecvență în ne
numărate rînduri, subliniind nece
sitatea retragerii Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
1967, necesitatea de a se recu
noaște drepturile naționale inalie
nabile ale poporului arab pales
tinean.

Situația existentă în prezent în 
zona noastră este de natură, pe 
drept cuvînt, să trezească atit în
grijorarea noastră, cît și a dum
neavoastră. Această îngrijorare 
preocupă, de altfel, întreaga co
munitate internațională, deoarece 
ea este impusă de cerințele drep
tății, de necesitatea înlăturării tu
turor elementelor de explozie, ca 
elementele realismului să nu fie 
pierdute pentru realizarea unei 
păci drepte în Orientul Mijlociu.

Este clar pină în prezent că a- 
ceste elemente realiste sînt, deo
camdată, unilaterale, în sensul că 
ele există la partea arabă, dar nu 
același lucru se poate spune de 
partea israeliană, care se situează 
pe o poziție rigidă, ce nu se în

scrie pe linia țelurilor și scopuri
lor păcii. Dacă ar trebui să 
căutăm o explicație, atunci aceas
ta nu o găsim decît în politica 
Israelului, care intră în contradic
ție cu elementele fundamentale 
ale păcii, -conducerea sa lăsînd să 
se înțeleagă că interesul său este 
de a continua situația de încor
dare și instabilitate, avînd la bază 
o serie de factori care sprijină o 
asemenea politică.

Refuzul consecvent al Israelului 
de a se retrage din teritoriile ara
be ocupate, ca și refuzul categoric 
de a rețunoaște drepturile poporu
lui arab palestinean constituie în 
fapt, încă din 1967, cele două ob
stacole principale in calea reali
zării unei păci drepte. In ciuda 
modificării pozițiilor în urma răz
boiului din 1973, Israelul a conti
nuat să creeze greutăți artificiale, 
ajungînd chiar pînă la ignorarea 
oricărui rol pe care l-ar pu
tea avea Națiunile Unite, aceas
tă organizație a comunității inter
naționale, în soluționarea crizei 
din Orientul Mijlociu, ignorînd 
chiar și rezoluțiile Națiunilor Unite, 
îndeosebi acele rezoluții care se re
feră la reluarea Conferinței pentru 
pace de la Geneva cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Noi vedem rigiditatea 
Israelului ca o intenție a șa de 
a împinge zona într-o nouă con
fruntare militară, care ar putea 
deveni iminentă în situația în care 
Israelul nu se va retrage din teri
toriile arabe ocupate și dacă po
porul arab palestinean nu-și va 
realiza pe deplin drepturile sale. 
Fără îndoială că o asemenea per
spectivă îngrijorătoare, dacă ar 
avea loc, ar afecta în mod sigur 
atît zona noastră, cît și întreaga 
comunitate internațională.

Lumea s-a situat cu sinceritate 
de partea cauzei păcii, in ciuda 
unor alte manifestări, și nu credem 
că această comunitate internațio
nală va rămîne pasivă și pe o po
ziție de expectativă în fața menți
nerii poziției Israelului de a îm
piedica orice eforturi consacrate 
reinstaurării unei păci drepte.

Domnule președinte,
Stimați prieteni,
De fiecare dată cînd am venit în 

țara dumneavoastră ne-am reîn
tors cu convingeri noi, în sensul că 
legăturile care ne unesc sînt re
zultatul unor eforturi sincere și al 
unei preocupări constante de apli
care în viață a principiilor scumpe 
umanității.

Be fiecare dată cînd venim în 
țara dumneavoastră prietenă ne 
reîntoarcem și purtăm cu noi a- 
mintiri deosebite despre întrevede
rile cu dumneavoastră, cu tova
rășii din preajma dumneavoastră, 
cu întregul dumneavoastră popor 
prieten. Iată de ce sînt sigur că și 
această vizită va constitui un nou 
pas spre dezvoltarea și consolida
rea prieteniei și colaborării dintre 
țările noastre.

Stimate președinte,
Dragi prieteni,
Nu am abordat aspectele relații

lor bilaterale, dar pot să apreciez 
că acestea se dezvoltă pe un curs 

ascendent, continuu. Nu vreau să 
mai revin pentru a explica nivelul 
de dezvoltare la care au ajuns ra
porturile dintre țările noastre, de
oarece, anterior, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
aceasta, subliniind faptul că, pe 
global, relațiile economice au cres
cut de aproape 30 de ori. De ase
menea, nu vreau să intru nici în 
detaliile convorbirilor pe care 
le-am avut în cursul zilei de as
tăzi, mai ales pentru că prie
tenul meu, președintele Nicolae 
Ceaușescu, s-a referit la aceste 
probleme. Aș Vrea însă să precizez 
următorul lucru : nu am găsit ni
mic care să ne deosebească ; punc
tele noastre de vedere sînt în de
plină concordanță. Aceasta nu pu
tea și nu poate fi posibil decît în 
momentul în care sentimentele și 
aspirațiile a două popoare se întîl- 
nesc, concordă și merg în aceeași 
direcție. Acest lucru este comple
tat, pe de altă parte, de ceea ce 
există între noi, nu numai la nivel 
personal, dar și în cadrul contac
telor permanente dintre noi, al co
laborării în cele mai diverse do
menii, ca și în modul de abordare, 
în discuțiile noastre, a celor mai 
diverse probleme ale evenimente
lor din lume. Acest lucru este cu 
atit mai util, cu cît realizăm nu 
numai un schimb de informații și 
păreri între noi, dar, totodată, reu
șim să ajungem și la concluzii co
mune asupra '"acestor probleme. 
Sîntem deosebit de satisfăcuți. în 
aceeași măsură ca și dumneavoas
tră, de nivelul colaborării care e- 
xistă între noi personal, între par
tidele noastre, între guvernele 
noastre Ne exprimăm și cu acest 
prilej dorința de a duce mai de
parte înțelegerea, colaborarea și 
prietenia noastră, fie că aceasta se 
referă la relațiile stabilite la ni
velul nostru, la raporturile dintre 
partidele și statele noastre, fie la 
alte raporturi Care cuprind cele 
mai diverse domenii de activitate.

Mulțumesc foarte mult stimatu
lui și dragului prieten Nicolae 
Ceaușescu.

Vă mulțumesc dumneavoastră, 
tuturor, dragi prieteni, pentru tot 
ceea ce ne-ați oferit încă din pri
mele clipe ale sosirii noastre în 
România.

Vă rog încă o dată să-mi per
miteți ca, prin dumneavoastră, să 
transmit poporului român prieten 
salutul cel mai călduros din partea 
poporului arab din Siria.

Sînt convins că sînt în asenti
mentul dumneavoastră rugîndu-vă 
a vă alătura urării mele și a ri
dica paharul în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru fericirea sa și a familiei sale !

Pentru progresul poporului ro
mân prieten, pentru înflorirea și 
prosperitatea sa !

Pentru profunda prietenie sta
tornicită între popoarele și țările 
noastre !

Pentru dezvoltarea colaborării și 
cooperării dintre popoarele noas
tre !

Pentru consolidarea și mai pu
ternică a colaborării existente în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist !

Vă mulțumesc ! (Aplauze).

Ceremonia
primirii. 

pe aeroportul
Otopeni

(Urmare din pag. I) 
solidaritate militantă și prietenie 
trainică.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit săr
bătorește. Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad. încadrate de drapelele ce
lor două țări. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Bun sosit 
în Republica Socialistă România 
secretarului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele , 
Republicii Arabe Siriene. Hafez Al- 
Assad !:‘ ; „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Siriană, în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale !“. .

în intimpinarea înaltului oaspete 
a venit tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România. Erau, 
de asemenea, prezenți tovarășii 
Manea Mănescu. Ștefan Voitec, 
Gheorghe Cioară, Ion.Ioniță, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Andrei, Teodor Coman, Nicolae 
Giosan, Aurel Duma, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai C C. al P.C.R.. ai 
guvernului, generali și ofițeri su
periori.

Erau de față ambasadorul 
României la Damasc, Emilian 
Manciur, și ambasadorul Siriei la 
București, Walid Al-Moualem.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră.

Aeronava cu care au călătorit 
oaspeții sirieni a aterizat la ora 
12,15.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat președin
telui Hafez Al-Assad un călduros 
bun venit. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns mîinile cu cordialitate, s-au 
îmbrățișat.

Președintele Siriei a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
soanele oficiale care îl însoțesc în 
această vizită : Abdel Halim Khad
dam. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe, Fawaz Sayagh, membru al 
Comandamentului național al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
șeful biroului de relații externe, 
Adib Al-Daoudy, consilier politic 
al președintelui Republicii Arabe 
Siriene.

în continuarea ceremoniei, co
mandantul gărzii militare aliniate 
pe aeroport a prezentat onorul. 
S-au intonat imnurile de stat ale 
Siriei și României, în timp ce erau 
trase 21 de salve de salut.

Cei doi șefi de stat au trecut în 
revistă garda de onoare. A urmat 
apoi prezentarea persoanelor ofi
ciale române venite în întîmpi- 
nare și a membrilor corpului di
plomatic.

Un grup de pionieri au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad buchete de flori. _

Numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene veni ți la aeroport, precum 
și tineri sirieni care studiază în 
țara noastră au făcut o caldă ma
nifestare de simpatie celor doi pre
ședinți, exprimîndu-și satisfacția 
pentru noua lor întîlnire, menită a 
duce la întărirea și consolidarea 
relațiilor de colaborare multilate
rală dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

De la aeroport și pînă la reșe
dința rezervată înaltului oaspete, 
pe întregul traseu străbătut de co
loana oficială, mii de bucureștenl 
au întîmpinat cu sentimente de 
bucurie și satisfacție pe cei doi șefi 
de stat, aclamînd îndelung pentru 
prietenia româno-siriană.

La Arcul de Triumf, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, ovaționați puternic de mii 
de cetățeni, au coborît din mașină, 
parcurgînd pe jos bulevardul pînă 
la Piața Aviatorilor. Răsună din 
nou urale puternice, ovații prelun
gite, se aclamă „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — Assad !“. 
Sînt toate acestea expresie vibran
tă a sentimentelor de dragoste și 
prețuire față de secretarul general 
al partidului nostru, de stimă și fră
ție față de înaltul reprezentant al 
poporului sirian prieten. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad au răspuns cu cordialitate 
aplauzelor mulțimii, acestor calde 
manifestări de prietenie.

(Agerpres)

Vești
din întrecerea 

socialista

Produse peste plan
în multe unităti industriale din îu- 

detul Argeș s-au obținut de la în
ceputul anului, in întrecerea socia
listă. importante cantități de produse 
peste plan. La Combinatul de indus
trializare a lemnului din Pitești, de 
exemplu, s-au înregistrat in plus 
3 000 mc de cherestea, iar la combi
natul petrochimic — 1 500 tone de 
polietilenă. De asemenea, la fabrica 
..Electro-Argeș" s-au realizat supli
mentar I 500 aspiratoare de praf. 
(Gheorghe Cirstea).

Succese de prestigiu 
ale ceferiștilor

Colectivele de muncă de la prin
cipalele noduri de cale ferată intim- 
pină ziua de 16 Februarie cu presti
gioase succese in muncă. Astfel, lu

crătorii Complexului C.F.R. Ca
ransebeș au reușit să depășească pre
vederile de plan la producția globală 
cu 5.6 la sută, in condițiile creșterii 
productivității muncii cu 5,8 la sută, 
ale reducerii imobilizărilor la loco
motive în atelierul de reparație cu 
10 la sută și remorcării peste pro
gram a patru trenuri pe o distantă 
de 120 kilometri. La rîndul lor. ce
feriștii de la Oravița au înscris 
în bilanțul succeselor dedicate Zilei 
ceferiștilor o depășire a productivită
ții muncii de 4 la sută, diminuarea 
timpului de staționare la incărcare- 
descărcare cu 6 la sută, a imobiliză
rilor la reparația locomotivelor și 
vagoanelor cu 5 la sută. Ceferiștii 
din Reșița au depășit prevederile 
de plan Ia productivitatea mun
cii cu 21 Ia sută, la tone expediate 
cu 8.3 la sută, iar la călători cu 10 
la sută și cu 17.3 la sută la vagoane 
Încărcate. (Nicolae Cătană).

Prin creșterea 
productivității muncii

Colectivele de oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani, sirbi și 
de alte naționalități — din industria 
județului Timiș, desfășurînd cu însu
flețire întrecerea socialistă, au în
cheiat prima decadă din luna februa
rie cu realizări remarcabile la toți 
indicatorii. în acest fel. cantitățile 
de produse livrate suplimentar eco
nomiei naționale de la începutul 
anului însumează I 030 tone titei. 155 
tone laminate finite pline. 5 037 kW 
motoare electrice. 106 tone materiale 
plastice. 15 tone detergenti. 2 245 mc 
prefabricate din beton. 463 mc che
restea. 24 299 mp furnire estetice. 
34 000 bucăți tricotaje ș.a. De subli
niat că aceste sporuri s-au obtinut 

prin creșterea continuă a productivi
tății muncii. (Cezar Ioana).
Electrificări la calea ferată

Continuă în ritm susținut lucră
rile de electrificare a magistralelor 
feroviare București — Constanta și 
Ploiești — Adjud. astfel ca primele 
tronsoane ale acestor linii, respectiv 
București — Cernavodă și Ploiești — 
Buzău, să fie date în exploatare la 
intrarea în vigoare a noului grafic de 
circulație a trenurilor de persoane 
și marfă — 27 mai 1977. De aseme
nea. au început lucrările de electri
ficare a liniilor Deda — Beclean — 
Dej și București — Roșiori de Vede 
— Craiova. (Agerpres).
Reducerea consumurilor

La întreprinderea „Electromotor* 
din Timișoara, analiza valorii pro

ducției s-a dovedit o metodă eficien
tă de reducere a consumurilor de 
materii prime și materiale pe fieca
re produs. Pe această cale au fost 
elaborate noi soluții tehnologice, care 
au asigurat ridicarea performantelor 
constructive și reducerea consumului 
de metal. La motoarele electrice de 
18.5 kW, de pildă, greutatea speci
fică s-a diminuat cu aproape 30 la 
sută, ceea ce reprezintă o economie 
de circa 50 kg metal pe fiecare pro
dus. iar la motoarele de 5.5 kW. prin 
modificările aduse construcției carca
selor. consumul de materii prime a 
scăzut cu peste 20 kg pe motor. îm
bunătățiri substanțiale s-au adus prin 
aplicarea metodei analizei valorii și 
motoarelor electrice liniare, care au 
acum o greutate de 3 ori mai mică 
față de soluția inițială.
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SATUL IN FILM
Profundele înnoiri materiale și spirituale din viața satului 
nostru socialist reclamă o prezență mai amplă, mai veridică 

pe ecranul cinematografiei românești
Chiar de la primele manifestări 

cinematografice naționale — com
pletarea basmului scenic Inșir-te 
mărgărite și mai ales Războiul In
dependenței (1912) — figurile de ță
rani apar relativ frecvent în filme 
dedicate fie complet universului lor, 
fie numai în parte, ca efect pitoresc, 
de culoare. In ..epoca veche", ar
haică sau artizanală, a cinematogra
fului nostru, adică în filmele mute 
și in primele filme vorbite, țăranii 
sînt văzuți în trei ipostaze funda
mentale : folcloric-idilică, in costume 
de sărbătoare și in atitudini de șe
zătoare (Maiorul Mura, Venea o 
moară pe Șiret) ; dramatic-patolo- 
gică, în intrigi cu patimi sumbre și 
omoruri aberante (Răzbunarea, Ur
gia cerească. Ciuleandra) ; legendar- 
istorică, în evocări ale unor mo
mente de luptă împotriva cotropito
rilor sau de haiducie (Cetatea Neam
țului, Ecaterina Tcodoroiu, Iancu 
Jianu, Haiducii). In această epocă, 
echilibrul unei viziuni realiste, cu a- 
devărat atașate existentei materiale 
și spirituale a țăranului, se restabi
lește. de fapt, prin filmul documen
tar : este de ajuns să cităm exem
plarul Drăguș, viața unui sat româ
nesc (1929), care atestă prioritatea 
noastră mondială în materie de an
chetă și monografie sociologică prin 
film, precum și Tara moților (1939), 
primul documentar românesc distins 
la o competiție internațională (Ve
neția).

Pentru a dobîndi însă un studiu 
mai profund și mai complex, o ana
liză mai pregnantă, atit în ceea <e 
privește portretul psiho-moral indi
vidualizat, cit și în ceea ce privește 
energia, încărcătura revoluționară a 
clasei țărănești în ansamblu — is
toria cinematografului nostru a tre
buit să intre în „epoca nouă", socia
listă. industrială. Dacă in primul 
film de după naționalizare, Răsună 
valea (1949). țăranii apar încă ușor 
idilizați (în raport cu masa briga
dierilor de pe șantierul Bumbești- 
Livezeni). în peliculele următoare — 
un sfert din întreaga producție a 
fost dedicată satului — se vădește 
strădania cineaștilor de a surprinde 
și de a interpreta cu fidelitate miș
cările caracteristice, gîndurile si 
sentimentele populare, dimensiunile 
spațio-temporale ale ..sufletului na
țional" (expresia aparține lui Ca- 
mi] Petrescu), măsurate în istorie și 
în actualitate. De un mare ajutor, in 
acest sens, s-a arătat a fi literatura, 
operele unor scriitori clasici și con
temporani. iar meritul regizorilor și 
al scenariștilor a fost de a nu apela 
la texte de mîna a doua, „sămănă
toriste". deformante ale adevărului 
vieții, ci la cărți de un realism au
tentic.

Astfel, cunoașterea artistică prin 
cinematograf a țărănimii noastre s-a 
îmbogățit progresiv, in adineime și 
în lărgime, și dacă astăzi am închega 
o antologie din filmele cele mai im
portante am avea o imagine și va
riată. și semnificativă, elocventă, din 
multiple puncte de vedere : firea și 
sufletul țăranului român, cu prover
biala sa omenie, cu tradiționala sa 
iubire de neam și cu lupta de veacțSfi? ■ 
pentru dreptate socială și libertate 
națională, cu înțelepciunea sa esen
țială și cumpănirea latină a faptelor 
sale.

Cine poate să uite, bunăoară, după 
ce a văzut ecranizarea Pădurea spin- 
zuraților (după Rebreanu). pateticul 
chip al țăranului-soldat Petre, latit

de fin cunoscător și înțelegător al 
mersului lucrurilor in lume, fiindcă 
descinde, ca exponent, dintr-o stră
veche civilizație ? După cum. des
prinse dintr-un tablou contemporan, 
Ultima noapte a singurătății (după 
Ion Brad), siluetele Borceștilor si 
Cireșilor se impun ca o prelungire 
maturizată a tresăririlor din conști
ința demnității lui Ilie Barbu, eroul 
Desfășurării (după Marin Preda), 
aflat în pragul cooperativizării agri
culturii. Există, oricum, în filmogra- 
fia noastră pe teme rurale, linia de 
continuitate a unui mereu interesant 
și viu raport dintre eroul individual 
și eroul-masă, dintre impulsurile 
unui singur caracter uman și ma
nifestările colectivității. In acest 
sens, Setea (după Titus Popovici) 
rămîne un moment de referință : 
trăsăturile oarecum singulare ale lui 
Mitru Moț se topesc organic în va
lul amplu al unui sat întreg, in scene 
de masă pilduitoare, memorabile. Toi 
așa. în Răscoala (după Rebreanu), 
unde bunicii celor din Setea și din 
Desfășurarea, dar și ai tînărului ar
gat al Comorii din Vadul Vechi 
— răsculat» martiri de la 1907 — 
își mărturisesc, în secvențe viguroase 
și expresive, odată cu vlaga revo
luționară, și un prețios început de 
conștiință ideologică, de clasă, de 
înnoită matrice culturală, de care nu 
sînt străine nici personajele din Ciu
linii Bărăganului (după Panait Is- 
trati). o conștiință mereu pusă în 
contact și în consonanță cu treptatele 
înaintări ale muncitorimii urbane.

Apoi, fie că deschidem diafragma 
obiectivului nostru în direcția evocă
rii istorice (de la Tudor, de la Hai
ducii și de la Pintea pînă la Frații 
Jderi și Cantemir, în pagini ale 
„epopeii naționale cinematografice"), 
fie că o deschidem în direcția zile
lor de azi (de la Zodia fecioarei pină 
la Frații și la Vifornița), observăm 
cu ușurință că satul a stat cu asidui
tate investigativă în atenția cineaști
lor. Temele tratate, chiar dacă sînt 
departe de a epuiza toată problema
tica afectivă a țărănimii, se dove
desc a fi diverse și pertinente. Dez- 
voltînd o tradiție consemnată prin 
mai vechile Magdalena de la munte 
(1916) și Nani (1929), în care se răs- 
fringe cu limpezime conviețuirea ar
monioasă. pe pămîntul patriei, a ro
mânilor. maghiarilor și germanilor — 
filme ca Doi bărbați pentru o moarte. 
Castelanii sau De bună voie si nesi
lit de nimeni exprimă tocmai o ase
menea reînnoită solidaritate ome
nească, tinzînd spre idealuri de viață 
comune. într-o harnică acțiune de 
combativitate sau de construcție uni
tară. Tinînd seama de înnăscuta zes-

tre umoristică a poporului, nu putea, 
firește, să fie ocolită comedia : 
De-aș fi... Harap Alb sau Păcală, ca 
variante tradiționale. Un suris în 
plină vară sau Toamna bobocilor, ca 
reflexe ale actualității, îmbogățesc 
cu fațete mai mult sau mai puțin 
inedite paleta multicoloră a rîsului, 
a voii bune, a jovialității tipice pen
tru poporul nostru. In sfîrșit. dincolo 
de bogatul patrimoniu documentar 
adunat de studioul ..Sahia" — de 
semnalat o peliculă de ilustrare fol
clorică. Virstele omului, mozaic de 
obiceiuri, tradiții și porturi populare 
din aproape toate regiunile țării.

In linii mari se poate susține că 
atit cantitativ, cît și calitativ filmele 
oglindind viața satului românesc — în 
trecutul de luptă și în prezentul 
de edificare a socialismului — cores
pund în bună măsură ponderii, va
lorii și eficientei acestei vieți. Firul 
roșu al unui continuum istoric leagă 
o povestire cinematografică de cea
laltă. probînd deopotrivă permanența 
națiunii române în vatra zămislirii 
gale și vitalitatea oamenilor de la te
meliile ei. creatori și ageri în orice 
domeniu de activitate. Ceea ce nu 
înseamnă că ample porțiuni tematice 
din zona aceasta n-ar fi încă neaco
perite sau prea palid susținute : după 
Setea, după Răscoala și altele, cine
matograful nostru e dator publicului 
și culturii patriei cu filme exponen
țiale, cu mari opere capabile să con
țină și să dea strălucire celor mai 
definitorii trăsături ale neamului, în. 
vajnica parabolă a ascensiunii sale, 
îndeosebi în epocile moderne, spre 
o formulă de civilizație superioară. 
In această ascensiune, țărănimea a 
fost nu numai mereu prezentă, ci a 
constituit in nenumărate rînduri un 
veritabil factor de propulsare, ce 
progres.

Cineaștii au datoria să lasă în in- 
tîmpinarea evenimentelor nodale din 
istoria țărănimii noastre, care coincid 
cu înseși evenimentele nodale ale 
Istoriei naționale, inclusiv determi
nantele realizări în cîmpul economiei 
agrare și al perfecționării progresive 
a noii „vieți la țară", scandată in 
ritmurile revoluției tehnice și știin
țifice Bineînțeles, totul în viziunea 
unei active interferențe de forțe. în 
perfectă solidaritate cu clasa munci
toare și cu intelectualitatea, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în al cărui Program satul românesc 
de astăzi, satul românesc de tot
deauna. își găsește locul și rostul fi
resc. perspectivele unei evoluții ne- 
stinjenite spre progres și bunăstare.

Florian POTRA

La Casa de culturâ a sindicatelor
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din lași, tinerii iși petrec timpul liber inițiindu-se, intre altele, și în tainele 
electronicii Foto : S. Cristian I
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ÎN EDITURA 
POLITICĂ

în colecția „învățămîntul po
litico-ideologic de partid", se
ria Probleme fundamentale ale 
activității de partid si de stat, 
a apărut broșura nr. 7.

în aceeași colecție, seria So
cialismul științific si proble
mele dezvoltării eeonomico-so- 
ciale a României, a apărut bro
șura nr. 4.

PROGRAMELE I ȘI II
In Jurul orei 11,45 — Transmisiu

ne directă : ceremonia plecării 
secretarului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad

PROGRAMUL I
16.30 Telex
16.35 Curs de limba germană
16.50 Teleșcoală
17.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.50 Atenție la... neatenție I
18.15 Tragerea Pronoexpres
18.30 întrebări și răspunsuri. Emisiune 

în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor și cursanților din învăță- 
mîntul politico-ideologic de partid

19,00 Omagiu ceferiștilor
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20.00 Reportaj TV : „Puterea cuvintu- 

lui dat"
20.15 Telecinemateca. Tn ciclul ..Mari 

regizori" — Elio Petri. ..Clasa 
muncitoare merge tn paradis" — 
producție a studiourilor italiene. 
Premieră TV. tn distribuție : Gian 
Maria Volonte. Marlangela Melato,
Salvb Kandone. Gino Pernice. 

Marele premiu (ex aequo), Cannes, 
1972

22.15 ..Cîntarea României". Festivalul 
creației și hărniciei

22.50 Telejurnal
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL II
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Heldl
20.25 Bijuterii muzicale
21,10 Telex
21.15 Tineretul Capitalei
21.40 Documentarul românesc
22.00 Blocnotes — Informații utilitara
22.15 închiderea programului

Puternică expresie a combativității 
revoluționare a clasei muncitoare

(Urmare din pag, I)

I
I
I

în cadrul Festivalului național „CINTAREA ROMÂNIEI", cu prilejul aniversării 
a 70 de ani de la răscoalele țărănești din 1907 

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă : „RĂSCOALA"

« ///.fyyf/Ă*'

Ediție nouă în ton color. Film distins cu premiul „Opera Prima" la Festivalul de la Cannes. 
Regia și partitura muzicală premiate la Festivalul național al filmului de la Mamaia. Scena
riul: Petre Sălcudeanu, după romanul „Răscoala" de Liviu Rebreanu. Regia : Mircea Mureșan; 
imaginea : Nicu Stan ; muzica : Tiberiu Olah. Cu : iiarion Ciobanu, Nicolae Secăreanu, Matei 

Alexandru, Ernest Maftei, Ion Besoiu, Constantin Codrescu, Emil Botta

„Soluția" la care au recurs 
dominante a fost gloanțele, 
siunea sălbatică din 16 februarie, a- 
restarea a circa 2 000 de muncitori 
nu au însemnat însă înfringerea miș
cării revoluționare.

Deși reprimate în singe, marile bă
tălii de clasă din 1933 au fost în fapt 
o victorie politică a proletariatului, a 
mișcării revoluționare în întregul ei. 
Ele au dat o puternică lovitură cla
selor dominante, frinînd pentru un 
timp ofensiva acestora împotriva 
drepturilor și nivelului de trai al cla
sei muncitoare, cu a cărei luptă se 
solidarizaseră — prin greve, manifes
tații. moțiuni de protest — numeroși 
țărani, intelectuali de prestigiu, me
seriași. funcționari, studenți. comer- 
cianți etc. O parte a revendicărilor 
muncitorești au fost satisfăcute. Dis
creditat. cu pozițiile șubrezite, guver
nul reacționar Vaida a fost nevoit să 
se retragă peste cîteva luni. Aplica
rea planului de înrobire de la Gene
va a fost sistată, starea de asediu ri
dicată.

15—16 februarie 1933 a constituit o 
expresie grăitoare a spiritului com
bativ, revoluționar al clasei noastre 
muncitoare, o mărturie strălucită a 
capacității politice și organizatorice a 
Partidului Comunist Român, care s-a 
afirmat ca forță de avangardă a în
tregului popor în lupta pentru inte
resele sale fundamentale, economice 
și politice. Poporul întreg s-a putut 
convinge, pe baza faptelor, că Parti
dul Comunist Român era singura 
forță hotărită să apere independența 
și suveranitatea națională împotriva 
politicii claselor dominante — de în- 
feudare a tării imperialismului.

în întreaga epocă ulterioară viața 
politică și socială a țării a fost pro
fund influențată de luptele din 1933. 
în perspectiva istorică se vădește 
marea importanță a faptului că 
P.C.R. a reușit să închege. în cursul 
acestor lupte, frontul unic muncito

clasele 
Repre-

resc de jos, ceea ce a stimulat pro
cesul de 
a clasei 
exemplu 
unității 
toare a 
dului, luptele din ianuarie-februarie 
1933 au contribuit la consolidarea po- 
litico-organizatorică și dezvoltarea 
experienței revoluționare a acestuia, 
la călirea partinică a cadrelor și întă
rirea partidului cu noi militanți for
mați in focul luptei.

Desfășurate la scurt timp după in
staurarea dictaturii hitleriste in Ger
mania, luptele proletariatului român 
au avut și un amplu ecou internațio
nal, s-au înscris printre primele ac
țiuni ale proletariatului mondial îm
potriva fascismului. Formele organi
zatorice. metodele de acțiune și mo
bilizare inițiate de P.C.R. in cursul 
luptelor au contribuit Ia îmbogățirea 
patrimoniului comun al experienței 
revoluționare a proletariatului inter
național.

Evocarea evenimentelor din 1933, 
în condițiile in care clasa muncitoa
re. în frunte cu Partidul Comunist 
Român, reprezintă forța conducătoare 
în societatea noastră socialistă, pro
iectează o vie lumină asupra grele
lor lupte și jertfe ce stau la baza cu
ceririlor noastre de astăzi. Aniversa
rea luptelor muncitorești în același 
an cînd se împlinesc șapte decenii de 
la răscoalele țărănești din 1907 este 
un prilej de evocare a potențialului 
revoluționar al celor două clase fun
damentale ale societății, a căror a- 
lianță, sub conducerea comuniștilor, 
a decis victoria socialismului în țara 
noastră. Cinstirea acestor eroice tra
diții cere din partea tuturor dîrze- 
nie și abnegație în eforturile pentru 
a da viață nobilului ideal comunist 
pe pămintul de atitea ori stropit de 
sîngele a nenumărate generații de 
militanți revoluționari, de luptători 
pentru libertate și dreptate socială.

făurire a unității de acțiune 
muncitoare, constituind un 
grăitor al forței și eficienței 
muncitorești. Ilustrare grăi- 
maturității politice a parti-

Tudor OLARU

Concursuri de admitere in instituțiile 
militare de invățămint

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de ad
mitere, pentru anul școlar 1977— 
1978, in următoarele instituții 
militare de invățămint : Acade
mia militară — facultățile teh
nice ; Institutul de medicină și 
farmacie București — Faculta
tea de medicină militară ; Insti
tutul de marină ,.Mircea cel 
Bătrîn" — secțiile de marină 
militară : școlile militare de 
ofițeri activi ; școlile militare 
de maiștri și subofițeri : liceeie 
militare.

Tinerii care doresc să partici
pe la concursul de admitere la 
una din aceste instituții militare 
de invățămint vor depune ce

reri de inscriere pină la 20 apri
lie 1977, astfel : cei din viata 
civilă, la centrele militare jude
țene (de sector) pe raza cărora 
domiciliază: militarii în termen, 
la organele de cadre ale unită
ților militare din care fac parte.

Pentru relații referitoare la 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
terea Ia concurs, disciplinele și 
probeie concursului de admitere 
si alte detalii, cei interesați se 
pot adresa comandanților de 
garnizoane, comandanților uni
tăților militare ale Ministerului 
Apărării Naționale și centrelor 
militare județene (de sector) no 
raza cărora locuiesc.

Intîmplărl petrecute de 
mult, intimplări strinse în 
laconice însemnări zilnice, 
colbuite de vreme sau 
mustind încă în memorie. 
Momente din marile viitori 
prin care a trecut spre 
afirmare ființa noastră na
țională. care au unit date 
biografice ale oamenilor, 
ale sutelor de mii de oa
meni. într-una singură — 
a unui întreg popor care, 
lndeplinindu-și menirea is
torică, creează istorie.

Cu aceste ginduri m-am 
îndreptat spre octogenarul 
Titus T. Stoika. căpitan de 
artilerie în rezervă, in 
încercarea de a desprinde 
din datele biografice ale 
înaintașilor săi si ale sale 
cite ceva din marea bio
grafie spirituală a poporu
lui nostru.

In ciuda vîrstel sale, in
terlocutorul aleargă sprin
ten de la un dosar la altul: 
hrisoave, genealogii, docu
mente ale vremii. Toate 
păstrînd în ele cite ceva din 
drumul presărat de iertfe 
și sînge parcurs de po
porul nostru pentru cuce
rirea dreptului său de a fi. 
(„Am aici cîteva sute, am 
mai donat din ele Bibliote
cii Academiei Române. 
Muzeului Militar Central").
Trece cu o repeziciune de
rutantă "țc Ia o epocă la 
uita, de fiecare dată se o- 
prește șl murmură încet, ca 
pentru sine: „Este ceea ce 
ne rămîne ! Și-as zice să 
scrii NE cu majuscule. Căci 
ne rămîne nouă, tuturor.
Națiunii. Adică nouă, po
porului nemuritor".

Gîndurile octogenarului 
eutreieră cu repeziciune de
ceniile. Se onresc asupra 
unui asemenea deceniu,
„cînd am suferit una din 
marile amărăciuni ale vie
ții. Prin anii '20. cînd
mi-am susținui întîiul doc
torat la Paris 
două, unul în 

^celălalt In...

(căci are 
drept, iar 
mecanică).

Atunci cînd mi s-a înmînat 
diploma, nici unul din ju
riu nu știa unde se află 
România". îmi mărturisește 
apoi mindria pe care o în
cearcă de fiecare dată cînd 
aude despre reușitele de 
azi ale inventatorilor ro
mâni la competițiile inter
naționale. ..Fii matale bun 
și găsește-mi un colt De 
glob unde să nu se fi au
zit despre România". Și-n 
ochii umezi ii citesc min
dria. Mindria de a fi așa 
cum sîntem. Cu împlinirile 
și aspirațiile noastre. Scump 
plătite prin veacuri intregi.

...Răsfoim împreună una 
din cărțile aflate in arhiva 
sa : „Amintiri din Răsbo- 
iul Independenței 1877 — 
1878". pe care autorul ei, 
generalul Niculae Ștefan 
Stoika, rudă apropiată a 
interlocutorului, participant 
la războiul de independen
ță, o recomanda „în spe
cial tinerilor ofițeri in uni
formă de artilerie, pentru 
a cunoaște și el viata inti
mă a unei baterii în cam
panie".

„La 26 iunie, ora 5 dimi
neața — notează căpitanul 
(pe atunci) Niculae Stefan 
Stoika — am tras asupra 
bateriei... din dosul orașu
lui Lom-Palanca... Trage
rea a avut ca efect demon
tarea a 3 tunuri din bate
ria inamică. aprinderea 
unei clădiri din oraș și a 
unei magazii din port..."

Luptele de la Plevna 
din 8 Iulie 1877. apoi 
cele care au avut ioc 
zece zile mai tîrziu în ju
rul aceleiași fortărețe au 
demonstrat necesitatea mi
litară a participării in 
război a tinerei armate ro
mâne. Fapt confirmat — 
dacă mai era nevoie de asa 
ceva — de cunoscuta tele
gramă adresată șefului sta
tului român de comandan
tul oștilor ruse : ....treci
Dunărea cu armata, după 
cum dorești...".

La 27 august, bateria a 
Vl-a — Stoika — se afla la 
2 500 metri de cetatea Plev- 
nei. Se deschide foc asu
pra ei. ea răspunde. ..Focul 
durează pină seara". („Tin- 
tes era dibaci tunar...", va 
zice poetul). După al 11-lea 
foc — nota căpitanul — s-a 
văzut un fum gros, urmat 
de o detunătură. Niște 
prizonieri ne-au spus apoi 
că a explodat o magazie în 
timp ce soldatii scoteau 
muniție".

Apoi. ..Sosi și ziua de 
asalt / Cea zi de singe

trăite... Colina Bukovulul 
se impînzește de trupurile 
celor căzuți in atacuri. 
Toamnă timpurie, frig și 
ploaie. Și. mai ales, foame. 
Podul peste Dunăre se 
rupsese, nu se mai putea 
face aprovizionarea. ..Ba
teria a Vl-a — Stoika — 
s-a hrănit timp de 8 zile 
cu fasolea și porumbul 
culese de noi de aici" — 
nota autorul la 6 ianuarie. 
Nimeni insă n-a cricnit. 
Victoria insemna ființa lor. 
Ființa acelora ... din rimp.
de-acasă. de Ia plug", în-

De bună seamă, preciza
rea minuțioasă a zilelor și 
orelor cînd s-au petrecut 
cele redate in însemnările 
..păstrate cu scumpătate" 
revine istoricilor. Noi luăm 
doar întîmpiările ca atare. 
Pentru că ele. trecute prin 
distileria acelui ..fel de a 
fi și de a gindi al po
porului român", și-au găsit 
perpetuare în altele, atunci 
cind a fost vorba de înfăp
tuirea visului de veacuri al 
românilor — desăvirșirea 
unității naționale.

...Ce scurtă ne pare js-

— Mâi (etișcano. păi ce 
crezi tu că războiul e o 
joacă ?

Un tremur ușor, poate de 
adierea răcoroasă a serii, 
ori. poate, nemulțumirea 
ce-i tîsnea de după oche
lari.

— Știu, domnule subloco
tenent. tocmai de aia am 
venit.

„I-am dat pelerina mea 
că era frig de-a bineica 
și am trimis un sergent să 
o însoțească pînă la coman
dantul regimentului 18

Amintiri despre 
oameni din prima linie...

udă..." Bateria a șasea iși 
îndreaptă tirul spre dealul 
Bukov și spre reduta Gri- 
vița. Trec în urate spre 
asalt batalionul de doro
banți Vrancea. comandat de 
maiorul Șonțu. și batalionul 
regimentului VIII linie, co
mandat de căpitanul Valter 
Mărăcineanu. Autorul con
stată cu uimire că unifor
mele tocite, pîrțolite de 
arșiță ale ostașilor sînt 
neobișnuit de curate. în 
ajun, comandanții dăduseră 
ordin ca toată trupa să-si 
spele și să-si grljeascâ 
straiele ca pentru sărbă
toare. „Amindoi acești 
mîndri eroi stiuseră să co
munice bravură si entu
ziasm trupelor ce coman- 
da(u). Amîndoi. gătit) ca 
de paradă, cu haine și fi
returi noi si curate, au 
plecat surîzînd la atac, 
după ce ne-am îmbrățișat".

Extragem și alte notatii 
din cartea amintită. Scrisă 
la tensiunea evenimentelor

semnările-document fixea
ză acea zi mohorîtă de 
toamnă cînd „Osman-nebi- 
ruitul". acum rănit, predă 
sabia, semn că Plevna a 
căzut. ..Panorama acelui 
cimp de jale imi este și 
acum clară in minte" — no
tează combatantul.

încă aproape două luni de 
lupte. Apoi. armistițiul. 
Victoria. Independenta.

Populația Craiovei. a ce
lorlalte localități din patria 
noastră isi primește eroii 
Cu flori și urale. Trec 
printre mulțimile adunate 
să salute eroii cu fețe 
scofilcite. dar eu bucuria 
victoriei arzind în priviri. 
..Amintirile din Răsboiul 
Independentei sînt cele mai 
scumpe din'cel mai fru
mos timp aJ vieții mele. 
Am păstrat cu scumpătate 
notițele ce am putut lua 
aproape zi cu zi cînd aveam 
un moment de repaos, mai 
cu seamă seara, cind nu 
eram obosit".

toria atunci cind se pre
lungește prin noi. ..Parcă 
a fost ieri" — murmură 
octogenarul. Amintirile încă 
vii iau locul documentelor 
Îngălbenite de vreme. Și 
povestește căpitanul in re
zervă Titus T. Stoika cele 
trăite in cea de-a doua 
mare viitoare prin care a 
trecut poporul român spre 
a-si împlini rostul istoric 
a! desăvirșirii unității na
ționale.

...August 1916. tn bivua
cul de la Bumbesti. oe Jiu. 
dinspre munți venea o 
adiere rece, ostasi) așteptau 
dușmanul să-i dea piept. 
O santinelă vine la sublo
cotenentul Titus T. Stoika 
și-i raportează că in jurul 
taberei dă tîrcoale „o fe
tișcană slăbuță", cu niște 
ochelari mari. Este adusă și 
întrebată cine este și ce 
vrea

— Sint Ecaterina Teodo- 
roiu și-am venit să mă 
înrolez voluntar in armată.

Gorj. angajat in lupte". 
Peste două zile. Ecaterina 
Teodoroiu devenea prima 
femeie din tară ostaș-vo- 
luntar. Încadrată m com
pania I a regimentului. 
„Ne-am revăzut apoi tîrziu. 
fusese rănită de două ori. 
Avea grad de sublocote
nent. Nu cred că-n timpul 
luptelor să fi plins vre
odată. Aici insă, am vă
zut-o scoțîndu-si ochelarii 
să-si șteargă lacrimile. 
Cin ta pentru noi George 
Enescu".

...Sau. ..studentul cu 
ocarina" : „Tot pe Jiu. in
tr-o zi mă trezesc eu 
o zarvă ca la iarmaroc. 
Soldații rideau cu lacrimi 
strinși ciopor in jurul unui 
ins înalt și slăbănog. tu
ciuriu. cu- un cap cît un 
dovleac si un nas cit toate 
zilele. Chipiul abia-i stâ- 
tea-n cap. avea o tunică 
scurtă ca un măscărici, in- 
cins cu o curea jupuită. 
Cinta ceva, iar din cind in

cind se acompania la 
ocarină.

— Ascultă, ostaș, pune-ți 
chipiul ca lumea pe scăfir- 
lie și corectează-ti tinuta.

— Nu pot don* subloco
tenent. că nu intră. Si tra
ge de chipiu cit poate in 
jos. — Nu pot rupe haina 
statului 1 — Și dă-i să cîn- 
te din nou la ocarina lui. 
Cu chipiul a fost cum a 
fost, i s-a căutat cel mal 
mare număr. Dar cu tuni
ca. basta. Era ea lungă, dar 
stătea pe el ca un scutec, 
că era și largă. Ostașul 
acela avea să devină mai 
tirziu marele nostru actor 
Constantin Tănase. De cile 
ori n-a descrețit el frun
țile soldaților înainte de jo
cul cu moartea !

— O dată ce mi s-a fixat 
în minte din anii războiu
lui ? Cinci august 1917. pe 
Dealul Șiretului, in zona 
Mărășeștilor. Puhoiul ina
mic se scurgea vijelios spre 
porțile Moldovei. Intrau 
în unghiul mort al tunuri
lor. Ne-am crezut pierduti. 
Au apărut insă soldatii re
gimentelor 9 vinâtori și 10 
Călugăreni. Am inteles 
atunci ce-nseamnă ..Pe-aici 
nu se trece". Și-mi arată in 
propriile-i însemnări făcute 
atunci : „Am avut impre
sia că am in față o cetate 
inexpugnabilă, clădită din 
suflete" !

Dar poate răbojul cel 
mai adine in inima octoge
narului l-a lăsat moartea 
fratelui său. ..poetul-erou 
Constantin T Stoika" iasa 
cum l-a denumit criticul 
Serban Cioculescu). auto
rul emoționantelor „în
semnări din zile de luptă", 
încă din anii războiului de 
desăvîrșire a unității na
ționale. Cu numai zece zile 
inainte de a fi sfîrtecat de 
un obuz, lingă satul Spi
nul din Vîlcea. el scria, evo- 
cindu-i pe cei căzuti : 
„Tara, in aceste clipe isto
rice. are nevoie de aseme

nea amintiri sacre". Un fel 
de „Să nu uiți. Darie !“. pe 
alt plan. Poetul-erou iși 
întrevedea tara peste 
vremi : ....Și soarele azi de
ce a răsărit t Privindu-se-n 
boarea de rouă? / Ori poa
te. in Cartea vieții-a citit / 
Și Patriei noastre văzu că-i 
sortit / — O viată senină 
si nouă".

„O viață senină si nouă"! 
Spre care poporul român 
și-a purtat destinul urcind 
neintrerupt șir de trepte : 
Podul înalt și Călugăreni. 
Plevna și Mărășești. Debre
țin și Tatra... Cu oamenii 
săi care. murind sau 
trăind, ne-au lăsat nepre
țuitul bun, acela de a fi 
noi inșine, de-a da viată 
viselor celor mai înalte ale 
bunilor și străbunilor 
noștri.

„Octogenarul citește
ceva-n agenda zilnică : 
„Mda. azi — Muzeul Mili
tar Central". începe să-ml 
povestească despre colecția 
de tunuri de aici, aflată 
sub „patronajul" sau. 
„Școala militară". Bine
înțeles. o întîlnire cu viito
rii ofițeri. Si așa in fiecare 
zi. Dau să mă ridic, imi 
face semn să stau, vrea 
să-și amintească de ceva, 
„cel mai important". „A. 
da. Colind mult, sedentaris
mul nu face bine la o anu
mită virstă. îmi amintesc, 
inainte. fiecare bloc nou 
care se construia la Bucu
rești căpăta un nume. 
Carlton. Capsa și asa mai 
departe. Păi de unde iei 
dumneata, azi. atitea nume 
să botezi blocurile noi ce 
se construiesc ? Și-atitia 
oaspeți din afară, oameni 
mari, tratează cu ai noștri 
de la egal la egal. si 
conducătorul statului nos
tru primit cu cinste si res
pect prin locurile în care, 
pină ieri, nici nu se știa 
de noi..."

Laurentiu DUȚA J

I
I
I

Luni. 14 februarie, dimineața. 
C. Vaier, șef de tură in stația 
C.F.R. Toplița. mergea împreună 
cu sofia sa 
geau. ca și 
potecă de 
căii ferate 
Stinceni Deși tăifăsuia cu soția, 
ceferistul C. V.. din ..deformație 
profesională", urmărea firul li
niei cu ochi atent, ca si cind ar 
fi fost in tură. La un moment 
dat. la kilometrul 190 + 900 a 
observat că linia avea o rup
tură de aproape o jumătate de 
metru. Suficientă pentru dera
ierea primului tren neavizat. 
Soția a pornit — și nu s-a mai 
oprit din fugă — pină la pri
mul canton, ca să anunțe peri
colul. Iar el. care știa că trebuia 
să sosească, din clipă in clipă, 
trenul personal 4 011 (Brașov — 
Deda) s-a repezit să-l avertizeze 
cit mai departe de punctul 
pericol. Și a reușit să dea 
timp semnalul salvator.

la niște rude. Mer- 
altădată. pe aceeași 
Ungă terasamentul 
dintre Toplița și

în gară
| la Ciulnița
I
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Abia oprise trenul în

de 
la

gara 
Ciulnița. în ziua de 13 februa
rie. ora 15. că se și auzi un glas 
care striga, de la un vagon la 
altul :

— Care mai vrei „pepsea" ? Ia 
avîntul, ia energia, neamule !...

Atrași de strigătele lui Ion 
Zadobrinschi, călătorii deschi
deau geamurile și unii dintre ei 
cumpărau cite o sticlă de ră
coritoare. Numai unui cetățean 
de pe peron i s-a părut cam 
suspectă prezenta lui I. Z. in 
gara de la Ciulnița.

— De unde ai atîta pepsi, ve- 
ricule ? — l-a întrebat el.

— Mi-au rămas de la nuntă. 
Trebuie
- Si
— La 

așa de

să-mi scot banii, nu ? 
unde ai făcut nunta ? 
Făcăieni. Dar de ce ești 
curios, frate-meu 7 Te 

pomenești că ești de la...
Exact. „Curiosul" era de 

miliție. Și tot din curiozitate 
aflat că I. Z. n-avusese nici 
nuntă, că era din Tg. Ocna 
că abia fusese eliberat dintr-o 
detenție, iar navetele cu pepsi: 
le furase dintr-un mărfar 
care călătorise clandestin 
noaptea de 13. De. număr 
ghinion 1

Un ac 
pentru doi 
cojocari

I
I
I
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Ia 
a 
o 

și

cu 
în 
cu

Zicala cu cine se aseamănă 
se adună se potrivește ca o mă
nușă și în cazul lui Gh. Dănileț 
și C. Parasca, primul din Băi 
deuți și al doilea din Vicovu de 
Sus. Cei doi suceveni practicau 
o meserie frumoasă : cojocăria. 
Dar ' - - '
nare 
rința 
bani, 
nat" 
la oameni piei crude la prețuri 
derizorii, după care, prelucrate 
și confecționate în haine de 
piele, să ie revîndă la prețuri 
de speculă. Și nu s-ar zice că 
le mergea rău. de vreme ce la 
o percheziție a miliției li s-au 
confiscat de la domiciliu o gră
madă do piei, cit de la 
turmă întreagă, în valoare 
aproape o sută de mii de 
fără a mai socoti alte zeci 
mii de lei bani gheată. Acum, 
cei doi cojocari așteaptă să vadă 
cam ce ac de cojoc li se pre
gătește. Qricum. ii vor simți pe... 
pielea tor.

la această primă asemă-i 
s-a mai adăugat una : do- 
de a ciștiga cit mai multi 
Și tocmai aceasta i-a „adu- 
în ideea de a cumpăra de

Ora exactă 
la Sibiu

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

o... 
de 

Iei. 
de

I
I
I
I

în municipiul Sibiu 
exactă" este indicată locuitori
lor nu numai de ceasornicele de 
la mină, ci și de hătrinele oro
logii publice din turlele unor 
monumentale clădiri din centrul 
așezării. Printre ele se află oro
logiul din vechiul. „Turn al sfa
tului". care bate ora exactă 
incă din secolul trecut. Mulți si- 
bieni 
insă 
aflat 
nr. 4 
ceas 
care 
zilele 
vorba de un ceas solar, cu splen
dide ornamentații, 
vechi ca zidurile 
culare.

„ora I
I
I

preferă să-și potrivească 
ceasurile după orologiul 
pe frontonul clădirii cu 
de pe strada Hegel, 

de o mare precizie, 
funcționează, numai 
cu soare. Evident.

Mina

la fel 
clădirii

din poșetă

I
Un 
dar 
in... 
este

de 
se-

Printre cumpărătoarele oprite 
in fața unui raion din magazi
nul „Sora" din București se afla 
si o fetișcană care se uita mai 
mult la poșetele clientelor din 
iur decit la mărfurile etalate de 
vinzătoare. Cîteva clipe 
tirziu. fetișcana a scos un 
găt :

— Au, mina mea !...
— Exact. Mina dv. în poșeta 

dumneaei. De ce n-o folosiți in 
alte scopuri, de pildă, la muncă ?

Lumea din iur a rămas stupe
fiată. Una din cumpărătoare a 
rupt tăcerea :

— Părinții sînt de vină, că n-o 
pun ta muncă.

— Vasăzică și acuma, cind e 
bună de măritat, tot părinții 
sini de vină ?

Virsta fetei din Zimnicea care 
umbla hai-hui prin București : 
ÎS ani. Abia devenise majoră. 
Dar după un asemenea gest, 
încă nu părea...

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii'

mai 
ttri-
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Cronica zilei PE SCURT, DIN ȚARA
Marți dimineață, tovarășii Cornel 

Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Stănescu, secretar al C.C. al P.C.R.,' 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Nioolae Dan Fruntelată. membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., s-au întîlnit 
cu delegația Partidului Socialist 
Belgian, formată din tovarășii Jozef 
Ramaekers, senator. Robert Urbain

și Henri Boel, deputați, Alain Van 
der Biest, secretar național adjunct, 
și Patrie Jacobs, secretarul politic al 
Federației Tinerilor Socialiști, mem
bri ai Biroului Național al Partidu
lui Socialist Belgian.

Cu acest prilej, s-a procedat, în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, la o informare reciprocă 
privind preocupările actuale ale ce
lor două partide și s-a făcut un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale mișcării muncito
rești ,și democratice, ale situației in
ternaționale.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"V1 TRANSMIT

linii aeriene directe între București și mai multe
africane

de

în prima jumătate a acestui an 
urmează a fi inaugurată o nouă 
cursă aeriană, care va lega Bucu- 
reștiul cu Casablanca. Numeroase 
curse charter fac legătura, de ase
menea, între București și Cairo, Tri
poli, Alger, Benghazi, Abidjan, Co
nakry și Khartum.

în prezent, Bucureștiul este legat 
prin linii directe aeriene de mai 
multe capitale africane. Aeronavele 
de mare capacitate și viteză ale com-

paniilor TAROM și L.A.R. efectuează, 
săptămînal, un număr însemnat de 
curse din Capitala României spre 
Cairo, Tripoli și Alger.

Cadrul juridic desfășurării acestei. 
activități este asigurat de acorduri
le aeriene perfectate de România cu 
o serie de țări de pe continentul a- 
frican, printre care Egiptul, Ghana, 
Algeria, Mauritania.

Noi cămine 
pentru nefamiliști 
în județul Bacău

Pentru muncitorii nefamiliști
la Combinatul petrochimic Borzești, 
Trustul de construcții din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej și întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău au fost 
construite și date în folosință încă 
5 cămine cu peste 1 500 de locuri. Cu 
acestea, numărul locurilor în cămi
nele pentru tineret și nefamiliști din 
întreprinderile județului a ajuns la 
aproape 5 000. în acest an, numai 
constructorii din cadrul trustului ju
dețean vor ridica încă 6 cămine cu 
1 440 de locuri pentru tinerii munci
tori din orașele Bacău, Tg. Ocna și 
viitorul centru urban Podu Turcu
lui. (Gh. Baltă).

Transportul în comun 
dirijat prin televiziune

După autogara din Baia Mare, 
Piața Libertății este al doilea punct 
cu circulație intensă din acest mu
nicipiu unde s-a introdus sistemul 
de dirijare prin televiziune cu cir
cuit închis a transportului în comun. 
Realizată prin autodotare, această 
instalație de televiziune cu cameră 
mobilă, împreună cu sistemul de 
radiotelefonie, constituie un impor
tant instrument de lucru aflat la 
indemina dispeceratului pentru diri
jarea autobuzelor, taximetrelor și 
mașinilor de control și siguranța 
rutieră. Se pot evita astfel aglome
rările din stații, mersul în gol al 
unor autobuze sau nerespectarea 
graficului dc circulație. (Gh. Susa).

*

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 februarie. In țară : Vreme în 
* urs de ameliorare treptată. Cerul va 
fi schimbător, mai mult noros. La în
ceputul intervalului vor mai cădea pre
cipitații locale atît sub formă de ploaie, 
cit și de lapoviță și ninsoare, apoi pre
cipitațiile vor deveni Izolate. La munte

va ninge. Vînt slab pînă la potrivit, eu 
intensificări în primele zile în nord- 
estul țării pînă la 40 km/oră. Local, di
mineața și seara, ceață spre sfîrșltul 
Intervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 6 șl plus 4 
grade. Izolat mai coborîte în estul Tran
silvaniei, iar cele maxime între minus 
1 șl plus 9 grade. în București : Vreme 
în curs de ameliorare treptată. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint în general slab. Di
mineața șl seara, ceață. Temperatura 
ușor variabilă.

„Cenaclu de idei"
Recent, la Institutul de cercetări 

proiectări de fabricație pentru 
duse plate și acoperiri metalice din 
Galați a * 
de idei", 
membri, 
larea, în 
tehnico-științifice originale prin 
gănizarea de dezbateri, mese 
tunde, concursuri, deschiderea 
expoziții cuprinzînd realizări 
domeniul creativității tehnico-științi- 
fice originale, prezentări și recenzii 
de cărți și filme tehnice și științi
fice etc. De asemenea, cenaclul va 
contribui la stimularea creației lite
rare și artistice prin organizarea 
unor recitaluri și spectacole literar- 
muzicale. organizarea de expoziții de 
pictură, sculptură și grafică. (Dan 
Plăeșu).

și 
pro-

fost constituit un „cenaclu 
care are pînă în prezent 200 
Acesta își propune stimu- 

primul rind, a creației 
or-
ro- 
de 

din

Aprovizionarea în zone 
greu accesibile iarna

Cele 32 de localități mai izolate din 
județul Mureș, între care 8 parchete 
de exploatare forestieră, se bucură de 
ro bună aprovizionare. Spre magazi
nele cooperației 
ceste zone s-au 
tați de produse 
care făină de 
zahăr, ulei, slănină, untură, brînze- 
turi. dulciuri, pastă de tomate, con
serve de fructe, carne și pește, car
tofi, ceapă, fasole uscată, mere 
(Cornel Pogăceanu).

de consum din a- 
dirijat mari canti- 
alimentare, intre 

grîu, mălai,

La propunerea 
cetățenilor

orez,

ș.a.

întreprinderea județeană de trans
porturi auto Vaslui rezolvind nu
meroase propuneri și solicitări ale 

. cetățenilor din această parte a țării.
•t.
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Ieri, in derbiul de handbal întreceri sportive pentru tineret
Steaua Dinamo București 19-17

republican masculin
Sala
22-a, 
intre 
meci

Campionatul 
de handbal a continuat ieri în 
sporturilor din Iași cu etapa a 
care a programat meciul derbi 
formațiile Steaua și Dinamo,
încheiat cu scorul de 19—17 (12—6) 
în favoarea primei echipe. în urma 
acestei victorii, echipa Steaua și-a

consolidat poziția de lideră a clasa
mentului, avind 40 puncte. în timp 
ce Dinamo (cu 35 puncte), ocupă lo
cul al doilea.

Alte rezultate de ieri : Reloriul Să- 
vinești — Universitatea Cluj-Napoca 
21—19 ; Universitatea București — 
C.S.M. Borzești 18—16 : Politehnica 
Timișoara — C.S.U. Galați 21—17.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Badalona se va disputa astăzi 
retur dintre echipa locală Ju- 

și

concomitent cu diversificarea rețelei 
locale a curselor de călători, a în
ființat in ultimul timp un număr 
de trei trasee care fac legătura cu 
tot atitea județe, orașe și zone tu
ristice. ~ 
rapide Vaslui—Piatra Neamț, 
lui — Gh. Gheorghiu-Dej și 
lui

R. S. F. IUGOSLAVIA

Este vorba de cursele auto 
Vas- 
Vas- 
noile 
spri-

Brașov. De reținut că 
itinerare auto sînt realizate cu 
jinul I.T.A. din județele respective, 
care asigură cu mașini proprii 
blarea curselor și prelungirea 
(Crăciun Lăluci).

du- 
lor.

Edificii școlare
Recent, în comuna Șicula a 

dată în folosință o nouă clădire 
școlii generale din localitate, 
este prevăzută cu 8 săli de 
precum și cu laboratoare și cabinete 
de specialitate. Eforturile constante 
pe care statul le depune pe linia 
dezvoltării bazei materiale a învăță- 
mintului se vor materializa, în acest 
an, în județul Arad, în alte 48 săli 
de clasă. 216 locuri în internate și 
480 locuri in grădinițe. (Constantin 
Simion).

fost 
a 

Ea 
clasă,

Pentru șoferii începători
La Pitești, înmînarea permiselor de 

circulație pentru cei mai tineri con
ducători auto are loc într-un cadru 
festiv. Manifestarea Se desfășoară 
duminică dimineața în sala cine
matografului „Lumina" și debutează 
prin informări despre situația la zi 
a circulației în iudet și în țară, des
pre accidente deosebite, a căror cu
noaștere menține mereu trează aten
ția conducătorilor auto. Subliniem în 
acest context aportul întreprinderii 
cinematografice județene, care asigu
ră pelicule pe teme de circulație 
cum sînt : „Depășirea". „Drama 
străzii". Actori ai teatrului din Pi
tești prezintă cuplete umoristice pe 
teme de circulație. Proaspeților po
sesori de permise li se urează apoi 
drum bun pe patru roți. (Gheorghe 
Cirstea).

Succese remarcabile în dezvoltarea
potențialului economic

• La 
meciul 
ventud și formația Steaua Bucu
rești,' contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Cupelor" la baschet 
masculin. în . primul joc. desfășurat 
la București, baschetbaliștii 
au obținut victoria cu 
82—74.

• Proba de coborîre 
concursului de schi al 
prietene desfășurată la 
tra (Cehia de Nord), pe o pirtie in 
lungime de 2150 m. a fost ciștiggtiț 
de polonezul Jan Bachleda. Din cei 
peste 30 de concurenți prezenți la 
start, schiorul român Dan Cristea s-a 
situat, pe locul 5.

• Competiția internațională de po
pice „Cupa Polar", desfășurată în lo
calitatea suedeză Finspang, a fost cîș- 
tigată la masculin de concurentul ro
mân Alexandru Cătineanu (cu 867 
popice doborite), urmat de Wolfgang 
Ends (R.F. Germania) 859 p.d. La fe
minin, pe primul loc s-a clasat Zsuz- 
sa Kristyan (Ungaria) cu 425 p.d., 
urmată de românca Vasilica Pintea 
399 p.d.
• La Ball-Bouake (Coasta de Fil

deș) s-a disputat primul meci dintre 
echipele Coastei de Fildeș și Repu
blicii Populare Congo, contînd pen
tru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—2 (2—1).

0 în cadrul concursului 
țional disputat la Montreal, 
americană Jane Fredericks 
cea mai bună performantă 
pe teren acoperit în proba 
garduri, cu timpul de 
Vechiul record (6”71/100) 
din 1973 lui Annelie Ehrhardt (R. D. 
Germană).

români 
scorul de

din cadrul 
armatelor 

Svatem Pe-

interna- 
, atleta 

a stabilit 
mondială 
de 50 m
6”56/100. 

aparținea

• GALAȚI. în holul Universită
ții din Galați a fost deschisă expo
ziția de artă plastică „Libertatea 
națională și independenta statală 
a României in conștiința tineretu
lui" a elevilor liceului de artă din 
localitate. 
„1907“ din 
lui susțin 
evocatoare, 
cîntece, montaje.
nifestări se desfășoară la toate mo
numentele închinate anului 1907 de 
pe cuprinsul județului. Pianistul 
gălățean Dan Atanasiu a susținut 
un recital, bine primit de iubitorii 
muzicii din Galați. • CARAȘ-SE- 
VERIN. Sălile căminelor culturale 
din 30 de localități rurale ale 
Caraș-Severinului au găzduit faza 
comunală a Festivalului național 
„Cintarea României". La Ca
ransebeș, muzeul județean de Isto
rie din Reșița a organizat o expo
ziție de artă plastică intitulată 
„Slavă tie, popor de eroi", care re
unește lucrări cu tematică istorică

La placa comemorativă 
Galați, pionierii orașu- 

emoționante momente 
compuse din recitări. 

Asemenea ma-

• S-A DESCOPERIT, 
IN FINE, LEACUL ÎM
POTRIVA FUMATULUI? 
Anabazinul, compus organic ex
tras dintr-o plantă sălbatică ce 
crește în Asia Centrală, poate 
fi un antidot împotriva fumatu
lui. Pinâ de curind se știa des
pre el că stimulează respirația 
și accelerează creșterea bumba
cului. Cu totul întimplător S.H. 
Nasirov, cercetător din Tașkent 
(U.R.S.S.), a descoperit și alte 
proprietăți ale plantei respec
tive. Experiențele efectuate în 
condiții clinice pe zece fumă
tori pasionați care au urmat 
tratament regulat cu anabazin 
au întrecut orice așteptări. Opt 
dintre ei s-au lăsat de fumat 
după numai cîteva zile. Expli
cația acestui efect ? Anabazinul 
creează un gust asemănător cu

0 Competiția internațională auto
mobilistică „Raliul Suediei", a doua 
probă a campionatului mondial de 
raliuri, s-a încheiat la Karlstadt cu 
victoria echipajului condus de pilotul 
suedez Stig Blomqvist („Saab-99").

Actuala ediție a cursei s-a desfă
șurat în condiții atmosferice nepriel
nice (—25 grade, zăpadă abundentă), 
fapt care a determinat numeroase 
abandonuri, printre care cele ale sue
dezului Per Eklund (ciștigătorul de 
anul trecut) și cunoscutului pilot' fin
landez Timo Makkinen.

0 Desfășurate pe pirtia de la Cer- 
vinia. campionatele «uiopene de bob 
(2 persoane) rezervate juniorilor s-au 
încheiat cu victoria echipajului vest- 
german Haller—Kindinger. Ciștigăto
rii au obținut timpul de 4’56”51/100, 
fiind urmați de italienii Marazzo și 
Egitton, cu 4’57”68/100.

0 Continuîndu-și pregătirile în ve
derea preliminariilor 
mondial de 
Ecuadorului și 
ținut la Quito 
Fotbaliștii din 
învingători cu

0 Turneul internațional de fotbal 
desfășurat în localitatea iugoslavă 
Mostar a fost cîștigat de formația 
locală Velez, care in meciul decisiv 
a întrecut cu scorul de 3—0 (2—0) 
selecționata Poloniei. în partida pen
tru locul trei, echipa Ujpest Dozsa a 
învins cu 8—1 (5—1) 
gosLavă Sarajevo.

0 După ultimele 
ționale de tenis. 
Marelui premiu F.I.L.T. 
Guillermo Vilas (Argentina) cu 325 
puncte, urmat de Tanner (S.U.A.) 
283 puncte. Alexander (Australia) 
138 puncte.

GORJ. Sfîrșitul săptămînii trecute 
a fost marcat și în județul Gorj de 
noi competiții sportive. Peste 1100 
de tineri din școli, întreprinderi și 
instituții au luat parte la Tg. Jiu la 
crosul „16 Februarie". în mod firesc, 
eforturile organizatorilor și interesul 
tineretului vizează cu precădere, în 
acest sezon, „sporturile albe". După 
întrecerile ce au avut loc acum o 
săptămînă in perimetrul stațiunii 
Rinca, alți 138 de tineri — selecțio
nați din peste 25 000 participanți la 
etapa de masă — au luat parte la 
faza județeană a concursului de schi- 
fond și slalom din cadrul,. Cupei ti
neretului", desfășurat pe pirtia de la 
cabana Rusu — masivul Paring. Cu- 
prinzind probe speciale pentru elevi 
(14—19 ani), cit și pentru tinerii din 
mediul rural, concursul a relevat 
intre altele buna pregătire a elevilor 
din Tirgu-Cărbunești, șapte din cele 
24 de premii fiind obținute de către 
reprezentanții liceului din această 
localitate. (Dumitru Prună).

ARAD. Peste 100 de tineri și tinere 
(14—19 ani) din liceele arădene au 
fost prezenți Ia etapa finală pe județ 
a concursului de tenis de masă dotat 
cu cupa „16 Februarie". Cei mai 
buni s-au dovedit a fî. la băieți. 
Mareei Stoinov de la Liceul indus
trial nr. 4, Arad, iar la fete Elisabeta 
Redei de la Liceul real-umanist nr. 
1 Arad.

campionatului 
fotbal, selecționatele 
Paraguayului au sus- 
un joc de verificare. 
Ecuador au terminat 
scorul de 2—1 (1—1).

formatia iu-

turnee ipterna- 
in clasamentul 

conduce

din patrimoniul muzeului : tot aici 
a fost deschisă și expoziția itine
rantă „Ani de luptă, ani de glorii", 
a Studioului de arte plastice al ar
matei. Casa de cultură a sindica
telor din Reșița a găzduit o amplă 
trecere in revistă a brigăzilor ar
tistice de agitație de la Combinatul 
siderurgic din Reșița, e VASLUI. 
„Peneș Curcanul" a fost numit cel 
mai tînăr cerc de istorie din județ. 
Înființat de pionierii Școlii generale ' 
nr. 2 din orașul Vaslui. I.a 
Casa de cultură din Negrești-Vas- 
lui, formațiile artistice ale liceelor 
au prezentat un program complex 
de manifestări cu titlul „Te slăvim, 
Românie". Biblioteca orășenească 
și-a invitat cititorii la o dezbatere 
despre cartea social-politică, orga- 
nizind în același timp prezentarea 
unui montaj de versuri patriotice 
și revoluționare, precum și verni
sajul unei expoziții de carte social- 
politică. e DOLJ. Sub egida secției 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid a fost tipărită o

cel care apare după fumarea 
unei țigări. El înșeală, de ase
menea, organismul, creînd apa
rența îmbibării singelui cu ni
cotină. Oamenii de știință din 
Tașkent au pus la punct o teh
nologie industrială pentru pro
ducția de anabazin.

• PROFITURI FABU
LOASE DE PE URMA 
„EXODULUI CREIERE- 
LOR". Migra ția specialiștilor 
din țările în curs de dezvoltare 
spre țările capitaliste dezvol
tate a căpătat in ultima vreme 
o amploare din ce în ce mai 
mare. Potrivit unor date din 
sursă O.N.U., în decurs de 12 
ani (1960—1972) au emigrat cir
ca 300 000 de specialiști — me
dici, ingineri, cercetători științi
fici. Migrația „creierelor", pă

Interesante și atractive s-au dove
dit întrecerile din cadrul etapei ju
dețene a „Cupei mecanizatorului" la 
tenis de masă, șah și exerciții de 
forță, competiții care în fazele an
terioare s-au bucurat de participarea 
a peste 1 500 de tineri mecanizatori 
din județ. Organizată de comitetul 
județean U.T.C., in colaborare cu 
trustul județean S.M.A., etapa jude
țeană a reunit în comuna Sîntana 
peste 100 de tineri ciștigători ai eta
pelor pe unități. Iată ciștigătorii pri
melor locuri : tenis de masă, simplu
— Augustin Ficher (Dorobanți) ; 
tenis de masă, dublu — Gheorghe 
Marco și Petru Tiplea (Vinga) ; șah
— Ștefan Tamaș (Ufviniș) ; exerciții 
de forță — Stelian Țirlea (Sintana). 
(Constantin Simion).

„Olimp“ 
în Piatra Neamț

în zona Cuiejdi, situată la poalele 
muntelui Pietricica, au început lu
crările pentru construirea unor noi 
edificii. Este vorba de trei blocuri 
tip „Olimp" însumînd 250 de apar
tamente. Ele sînt amplasate pe două 
platforme în trepte pe un versant al 
muntelui Pietricica, cu deschidere 
spre Piața Ștefan cel Mare. (Ion 
Manea).

Grijă pentru fondul 
de vînătoare

ALBA. în municipiul Alba Iulia se 
desfășoară etapa județeană a compe
tiției sportive de masă dotate cu cupa 
„Crosul independenței", manifestare 
organizată in intimpinarea aniversă
rii centenarului cuceririi independen
ței de stat a României. La 
întrecerii s-a prezentat un 
mare de tineri, ciștigători ai 
orășenești. Mai bine pregătiți 
ambițioși s-au dovedit reprezentan
ții orașului Blaj, ciștigătorii cupei. 
Iată numele lor : junioare Ana Dan. 
juniori Vasile Costea ; senioare Ana 
Anușcă, seniori Nicolae Băcanu, toți 
din Blaj. (Ștefan Dinică).

La 20 februarie

startul 
număr 
fazelor 
și mai

Așa cum ne informa conducerea 
inspectoratului silvic județean, în 
pădurile doljene există circa 11 000 
căprioare. 2 000 cerbi carpatini și lo- 
păiari, 11100 fazani, 40 000 iepuri 
ș.a.m.d., care se constituie într-un 
important fond de vînătoare. Peste 
1 100 de lucrători silvici și cetățeni 
aprovizionează locurile special ame
najate pentru hrană cu furaje — fin, 
frunză uscată, furaje grosiere și con
centrate. (Nicolae Băbălău).

Presa iugoslavă inserează vești 
de pe întreg cuprinsul țării con- 
semnind succesele obținute în 
acest an în dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale economiei naționale. în 
aceste succese iși găsește expresia 
hotărîrea oamenilor muncii din 
Iugoslavia de a traduce in viață 
cu deplin succes sarcinile econo
mice pe anul în curs. După cum 
este cunoscut, acestea formează un 
document-program, elaborat în baza 
analizării — de către forurile cu 
cea mai înaltă răspundere politică, 
de stat și economică — a rezul
tatelor activității de anul trecut.

Cu prilejul acestei analize. Pre
zidiul C.C. al U.C.I. aprecia că 
prin succesele obținute in cursul 
anului 1976 s-au creat condiții certe 
pentru o dezvoltare viguroasă și 
stabilă a economiei. Aceste succese 
și-au găsit oglindire și în crește
rea exporturilor cu 22 la sută și 
diminuarea importurilor cu 8 la 
sută, ceea ce a condus la echili
brarea balanței de plăți și creșterea 
rezervelor valutare.

Numeroase 
și-au realizat 
nual în 
început 
obiective 
temelia 
dintre 
extinse 
au avansat simțitor lucrările pe 
șantierul primei centrale atomo- 
electrice din Iugoslavia, cu o ca
pacitate de 630 megawați, iar pe 
Drava a fost construită o nouă 
hidrocentrală ce pulsează in re
țeaua de înaltă tensiune a țării 600 
milioane kWh pe an. La Iesenițe a 
fost dat în producție un nou la
minor cu o capacitate de 115 000 
tone tablă laminată la rece pe an. 
în prezent, avansează lucrările la 
construirea unei noi baterii de cocs, 
in apropiere de Rieka, cu o capaci
tate de producție de 850 000 de 
tone. Acest obiectiv a început să 
fie construit aproape concomitent 
cu realizarea unui nou converti- 
zor, avînd o capacitate de 1,3 mi
lioane tone de oțel, la Combinatul 
metalurgic de la Zenița, cel mai 
mare din țară.

Vești îmbucurătoare sînt transmi
se și dintr-un alt centru in
dustrial al Iugoslaviei, Kraguie- 
vat, unde uzina de autoturisme 
„Trvena Zastava" și-a sporit capa
citatea de producție la 170 000 pe 
an, urmînd ca. în 1980, să ajungă 
la 270 000 de autovehicule. La Sme- 
derevo, pe Dunăre, a început rea
lizarea celei de-a doua faze a com
binatului metalurgic, 
grad a fost dată în funcțiune o 
uzină de tractoare cu o capacitate 
de 40 000 de tractoare pe an.

Totodată, continuă cu succes lu
crările de amenajare a portului 
Bar de la Marea Adriatică. punctul 
terminus al magistralei feroviare 
.,Beograd—Bar", inaugurată anul

colective 
în 1976 

10 sau 11 
să producă 

industriale, 
altora 

cele
Și

noi, 
existente 

modernizate.

de muncă 
planul a- 
luni. Au 

importante 
s-a 

iar
au

i pus 
multe

i 1'ost 
Astfel,

iar la Bel-

trecut și care se înscrie tn șirul 
celor mai mari obiective realizate 
în Iugoslavia în anii construcției 
socialiste. în provincia Voivodina 
s-au încheiat lucrările pe șantierul 
celui mai mare sistem de hidro
ameliorații, canalul Dunăre — Tisa 
— Dunăre, care face posibilă iri
garea a 400 000 hectare. Tot în 
această provincie a început mon
tarea conductei de gaze ce se va 
întinde pe 655 kilometri, transpor- 
tind gazele naturale pînă la cen
trele industriale din Serbia, Bosnia 
și Herțegovina.

Documentul cu privire la dez
voltarea economiei in 1977 apre
ciază că, in cadrul general al rit
mului dinamic de creștere, vor 
continua să persiste unele dificul
tăți. dar posibilitățile de depășire 
a acestora sînt mult mai mari decit 
în anii precedenți. Aceste posibili
tăți sporite iși găsesc izvorul in 
creșterea potențialului economic al 
țării, in modernizarea întreprinde
rilor pe baza tehnicii celei mai noi, 
în creșterea calificării oamenilor 
muncii și a competenței specialiș
tilor, in perfecționarea continuă a 
conducerii vieții economice, în în
tărirea rolului conducător al U.C.I.

Din ansamblul preocupărilor ac
tuale pentru dezvoltarea economiei 
se desprinde voința de extindere 
în continuare a participării la di
viziunea internațională a muncii, 
în acest context se reliefează, în 
mod deosebit, interesul pentru am
plificarea și mai puternică a con
lucrării cu România, 
economică 
slavă este 
satisfacție 
este vorba 
de simpli 
pildă, că in schimburile reciproce 
româno-iugoslave Combinatul mi
nier și metalurgic Zenița ocupă o 
pondere însemnată, directorul 
acestei importante unități indus
triale iugoslave. Stanko Tomici. a 
ținut să precizeze că relațiile de 
colaborare cu România în domeniul 
siderurgic se află în centrul pre
ocupărilor combinatului, așa cum 
aceasta constituie o preocupare 
și a întreprinderilor din România 
cu care s-au stabilit relații de 
strînsă cooperare.

Este părerea reciproc împărtășită 
de cele două popoare că acordu
rile și înțelegerile incheiate în lu
mina orientărilor fundamentale 
stabilite cu ocazia întilnirilor din
tre 
Și 
la 
să

Colaborarea 
fructuoasă româno-iugo- 
evocată frecvent și cu 
de interlocutori, fie că 
de persoane oficiale, sau 
cetățeni. Amintind, de

tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Iosip Broz Tito vor duce 
dezvoltarea și mai inten- 

a colaborării economice româ- 
no-iugoslave. contribuind la reușita 
eforturilor celor două popoare 
pentru asigurarea progresului lor 
continuu pe calea socialismului și 
bunăstării.

S. MORCOVESCU

O nouă tragere excepțională Pronoexpres
Administrația de stat Loto- 

Pronosport organizează la 20 fe
bruarie 1977 o nouă tragere ex
cepțională Pronoexpres. Și la a- 
ceastă tragere se oferă partici- 
panților numeroase ciștiguri. 
Astfel, se acordă autoturisme 
„Dacia 1300“ și .,Skoda S 100", 
excursii in U.R.S.S., Bulgaria, 
Grecia. Italia și turul României, 
precum și numeroase premii 
bani — fixe și variabile.

Se vor efectua 8 extrageri 
partizate pe 2 faze : prima 
4 extrageri, fiecare de cite 6
mere din 45 (efectuate separat

în

re
de 

nu-

și nu în continuare) și a doua 
tot de 4 extrageri, fiecare de cite 
5 numere din 45 (efectuate sepa
rat și nu in continuare). In total 
vor fi extrase 44 numere cîști- 
gătoare. Se atribuie premii și 
variantelor cu numai 3 numere 
ciștigătoare la fiecare dintre cele 
8 extrageri de Ia cele 2 faze.

Cei ce doresc Să participe la 
această tragere excepțională pot 
procura bilete în valoare de 6 
și 15 lei varianta simplă. Bilete
le de 15 lei participă la toate ex
tragerile. Agențiile Loto-Prono- 
sport dispun de prospecte care 
conțin date suplimentare.

„NEWSWEEK"
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Noi pași în astrofizica
• Cum se „ruinează" stelele • O ipoteză inedită: „găurile negre" în variantă liliputană • Date 

cosmice de mare interes pentru starea fundamentală a materiei
Una dintre cele mai remarcabile 

supoziții izvorînd din teoria re
lativității a lui Einstein este aceea 
referitoare la existența in Univers a 
ciudatelor „găuri negre". „Găurile 
negre" reprezintă resturile unor 
uriașe stele care, epuizindu-și în
treaga energie nucleară, s-au ruinat 
sub acțiunea propriei lor forțe gra
vitaționale. Ele au o densitate ieșită 
din comun — o stea cam de trei ori 
mărimea Soarelui ar ajunge, in 
stadiu de „gaură neagră", la dimen
siuni nu mai mari decit insula 
Manhattan; totodată, atracția gra
vitațională. în cazul lor, este 
atit de puternică incit, conform teo
riei relativității, nu au cum să e-

foaie volantă dedicată desfășurării 
Festivalului național „Cîntarea 
României" în județul Dolj. Membrii 
Knărului cenaclu literar „Alexan
dru Macedonski" au organizat în 
comuna Plenița o șezătoare literar-

CARNET CULTURAL

artistică sub genericul „Pentru li
bertatea si independenta patriei". 
Formația de teatru a întreprinde
rii de tractoare și mașini agricole 
din Craiova a prezentat în comu
na Breasta piesa „O familie" de 
Dan Tărchilă. Tinerii plasticieni 
amatori Petrică Dânuț și Segal 
Paul, membri ai cenaclului „Theo
dor Aman", au deschis o expoziție 
de pictură și grafică la clubul în
treprinderii „Electroputere". • BI
HOR. La Teatrul de stat din Ora
dea a avut loc premiera spectaco-

lului cu piesa „Svejk tn al doilea 
război mondial" de Bertold Brecht, 
în regia lui Szab6 Iosif și in inter
pretarea colectivului secției maghia
re. 0 GORJ. La Tg. Jiu s-a desfă
șurat etapa județeană a Festivalu
lui național „Cîntarea României" 
pentru formațiile artistice din li
cee. Au participat 60 de formații 
reprezentînd cele mai diverse ge
nuri artistice. O expoziție itineran
tă de cărți și fotografii pe tema : 
„Mișcările țărănești din 1907 in 
Gorj" a fost realizată recent de 
Muzeul județean din Tg. Jiu. Ea 
va fi prezentată în 15 localități din 
județ, vernisajele fiind precedate 
de expunerea „Țărănimea — secole 
de-a rindul principală forță a pro
gresului social". 0 MEHEDINȚI. A 
ieșit de sub tipar primul număr, 
pe acest an. din noua serie a cule
gerii documentare și metodice 
„Școala Mehedințiului", editată de 
Casa corpului didactic. La între
prinderea de confecții „Porțile de 
Fier" s-a organizat o intîlnire-

dezbatere cu tema : „Poezia — mij
loc de educare patriotică". „Inde
pendența, visul dintotdeauna al ro
mânilor" s-a intitulat acțiunea 
care a avut loc pe baza unor fil
me documentare la Casa de cultură 
din Baia de Aramă. O asemenea 
acțiune s-a desfășurat și la Șantie
rul naval din Drobeta Turnu-Se- 
verin. unde formațiile artistice au 
prezentat și un montaj literar sub 
genericul : „Eroii din februarie
1933". • IALOMIȚA. Numeroase 
manifestări culturale sînt dedicate, 
în aceste zile, cărții, creației litera
re. Astfel, la Biblioteca județeană 
din Slobozia a fost organizată o 
seară literară in care au fost evoca
te personalitatea și opera scriito
rului Ion Călugăru, 
plinirii a 75 de ani 
sa ; la Lehliu, In 
„Scriitorii și istoria
deschis o expoziție de carte din 
creația editorială a anului 1976.

cu prilejul îm- 
de la nașterea 
cadrul acțiunii 
națională", s-a

Corespondenții „Scînteii'

gubitoare pentru țările în curs 
de dezvoltare, devine extrem 
de avantajoasă pentru cele care 
încearcă să atragă „forță inte
lectuală" ieftină. într-adevăr, 
circa 230 000 de emigranți s-au 
lăsat atrași, în această perioadă, 
în S.U.A., Anglia și Canada ; 
profiturile realizate de aceste 
țări datorită afluxului de cadre 
cu înaltă calificare din străină
tate se ridică la 30, 10 și, respec
tiv, 3,5 miliarde dolari.

• O PATRIE A LAPO
NILOR ? Este posibil că in 
următorii ani să-și facă apari
ția în ținuturile nordice ale Eu
ropei o nouă entitate adminis- 
trativ-teritorială. cu condiția ca 
propunerea Finlandei de creare 
a unei regiuni autonome pentru 
minoritatea laponă să primeas
că aprobarea celorlalte . țări

scandinave. (Cei 30 000 de laponi 
care trăiesc în zona arctică, pe 
o vastă întindere aridă, de di
mensiunile Danemarcei, aparțin 
din punct de vedere administra
tiv Suediei, Finlandei și Norve
giei). Ideea a fost lansată de 
K. Sukala, director al departa
mentului culturii din Ministerul 
Afacerilor Externe al Finlandei. 
Respectivul proiect, care dă glas 
unui vechi vis al laponilor 
scandinavi de a întemeia un te
ritoriu autonom — Samiland 
(Țara Sami) — va fi prezentat 
în fața Consiliului de Miniștri 
al țărilor nordice (din care fac 
parte Norvegia, Suedia, Finlan
da. Islanda și Danemarca), cu 
ocazia reuniunii de la Helsinki, 
care va avea loc în această săp-

tămină. Capitala acestei zone 
autonome ar urma să fie Ka- 
rasjok — o mică localitate arc
tică.

® CE SE ÎNTÎMPLĂ 
LA SEVESO ? Potrivit pro
fesorului A. Liberti, director al 
laboratorului pentru poluarea 
atmosferei din cadrul Consi
liului italian pentru cercetări 
științifice, metoda folosită în 
prezent pentru decontaminarea 
regiunii Seveso — prin aspira- 
rea prafului de dioxină degajat 
în iulie de uzina ICMESA și 
spălarea ulterioară cu deter
gent! — „este rieștiințifică și ine
ficace" Nu prin deplasarea pri

mită lumină, ceea ce le-a și atras 
denumirea ca atare. Aceasta înseam
nă că respectivele „găuri negre" nu 
pot, practic, să fie observate ; to
tuși, astronomii apreciază că sînt in 
posesia unor indicii indirecte asupra 
existentei „găurilor negre". anume 
radiațiile din Cosmos emanate de 
materia provenită pe ele.

De curînd. un cercetător britanic 
angajat in studierea Cosmosului a 
lansat o ipoteză cu totul inedită în 
ce privește domeniul astrofizicii. Fi
zicianul Stephen Hawking, de la 
Universitatea din Cambridge, sus
ține că Universul este impînzit 
cu minuscule „găuri negre", aproxi
mativ de 
mice, și 
„mari" — 
stelelor în 
tate. atît de invizibile cum 
prin prismă teoriei relativității.

Această neașteptată ipoteză este 
rezultatul cercetărilor teoretice ini
țiate în urmă cu șase ani a- 
supra caracteristicilor Cosmosului 
în faza lui primară, după tita
nica explozie care se presupune a fi 
dus la crearea Universului, așa cum 
îl știm noi astăzi. El a ajuns la con
cluzia că materia cosmică de a- 
tunci, fiind într-o stare extrem de 
densă, a dat naștere la nenumărate 
mici „găuri negre" — fiecare de 
greutatea corespunzătoare unui ma
siv muntos sau a unui aisberg, ocu- 
pînd in spațiu un loc infim, cam cit 
i-ar reveni unui proton sau altor 
particule subatomice asemănătoare.

Date fiind dimensiunile lor mi
nuscule. dar. pe de altă parte, 
greutatea lor enormă, Hawking a a- 
preciat că „minigăurile negre" ar 
trebui să se supună legilor mecani
cii cuantelor — de care se face uz 
pentru înțelegerea microcosmosului 
particulelor elementare — confor- 
mîndu-se, în același timp, teoriei 
relativității, aplicată la studiul 
cîmpurilor gravitaționale mari (in 
optica actuală, aceste teorii fun-

mejdioasei substanțe toxice, ci 
prin distrugerea ei, poate fi e- 
vitată — consideră specialistul 
— creșterea numărului de afec
țiuni ale pielii1 in regiunea ca- 
lamitată. Profesorul propune 
fixarea dioxinei cu ajutorul u- 
nui amestec special care, expus 
la razele ultraviolete, ar permite 
distrugerea, in numai trei zile, 
a substanței care a făcut pină 
acum atitea victime.

© TELEVIZIUNEA ÎM
POTRIVA MISTICISMU
LUI. La televiziunea austra
liană se desfășoară în prezent 
o amplă campanie împotriva 
sectei „Copiii domnului". înte
meiată în 1972 de un anume 
Barry Tobin și care își recru
tează adopții din rindul tineri
lor. prin mijloace abjecte. Cea

fizicii moderne 
de incompatibi- 
cele două in- 

diferite

mărimea particulelor ato- 
că acestea, cit și cele 

formate din convulsiile 
agonie — nu sînt, in reall- 

reiese

mai ușoară pradă o constituie 
copiii intre 11 și 12 ani, cărora, 
prin hipnoză, li se provoacă o 
stare de înapoiere mintală și e- 
moțională, care deseori îi face să 
devină clienți ai clinicilor psi
hiatrice. In general, secta îi în
curajează pe tineri să-și pără
sească locurile de muncă sau 
studiile pentru a deveni para- 
ziți sociali.

© OPT ZILE SUB 
DUȘ. Un navigator de ori
gine britanică, în virstă de 35 
de ani, a hotărît să facă, cu în
cepere de simbătă, cel mai în
delungat duș înregistrat vreo
dată. El va intra la ora 9 di
mineața intr-o cabină special 
construită. în centrul comercial 
al orășelului Harberd, din sub
urbia orașului Sydney (Aus
tralia) — sperind să poată su

damentale ale 
oferă elemente 
litate). Aplici nd 
strumente teoretice atit de _____
unei aceleiași problematici, a micilor 
„găuri negre". Hawking a avut de 
efectuat operații matematice extrem 
de complexe pentru a constata, sur
prinzător. infirmarea considerațiilor 
inițiale asupra „găurilor negre". 
Respectiv, din calcule a reieșit că 
materia poate „scăpa" — și chiar 
trebuie să „scape" — de sub atrac
ția autoritară a „găurilor negre". în 
cazul „găurilor" mari, 
berată ar fi prea 
a fi detectabilă. în 
mici însă, energia 
să fie apreciabilă, 
la care a ajuns 
tanic, o tipică „minigaură neagră' 
ființînd din perioada 
Universului, ar emana 
ordinul a 6 000 megawați, 
este echivalentul producției a șase 
reactoare nucleare mari. în ce pri
vește natura ca atare a iradiațieî 
respective, ar fi vorba de raze 
gamma, similare razelor X. Un sa
telit american SAS-2 a detectat in 
spațiu radiații de acest gen, însă 
nu se 
și nici 
moșului 
ța. Pe baza calculelor sale. Haw
king a putut, de asemenea, să 
schițeze posibilul scenariu al epi
logului existenței unei asemenea 
mici „găuri negre". După o viață de 
citeva miliarde de ani. in viziunea 
lui Hawking, aceasta ar cunoaște 
un dramatic sfîrșit, în urma unei 
superexplozii, avînd forța a 10 mi
lioane de bombe cu hidrogen de o 
megatonă fiecare. Atunci cînd se vor 
realiza aparate capabile să înregis
treze cataclismele ce pun capăt exis
tentei unei „minigăuri negre" — din 
analiza acestor „momente cosmice" 
ar putea să se dobîndească date din 
cele mai semnificative în ce priveș
te starea fundamentală a materiei.

energia eli- 
mică pentru 

cazul celor 
slobozită pare 

Din datele 
fizicianul bri-

Începuturilor 
energie de 

ceea ce

știe încă proveniența lor 
cărui eveniment al Cos
ii se datorează prezen-

porta „proba apei" timp de 8 
zile și 8 ore și să întreacă ast
fel precedentul „record" din a- 
cest domeniu. La început, ii va 
ține' de urît o orchestră, ulte
rior urmînd să-și omoare timpul 
cu un joc de cărți — desigur 
din plastic. încercarea nu este 
cu totul gratuită, întrucît în a- 
cest mod navigatorul speră să 
colecteze o sumă de 10 000 de 
dolari pentru ajutorarea copiilor 
handicapați.

© CEL MAI GREU... 
COPIL. La Samuelsberg, în 
nordul Norvegiei, a văzut lumi
na zilei o fetită in greutate de 
6.240 kg. Potrivit presei norve
giene, este vorba de cel mai 
greu copil născut vreodată In 
Europa sau chiar în întreaga 
lume.
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Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva și-a reluat lucrările 

Potrivit mandatului Adunării Generale a O.N.U., se impune 
trecerea la măsuri concrete și eficace privind încetarea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării, în primul rînd nucleară

GENEVA 15 (Agerpres). — La Geneva au început marți lucrările 
primei sesiuni din acest an a conferinței Comitetului pentru dezarmare, 
organism din care fac parte 31 ' •

ORIENTUL APROPIATPreședintele Consiliului 
Militar Administrativ
Provizoriu al Etiopiei

• Convorbiri siriano-palestinene • Rezoluții ale Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului referitoare la politica israeliană 

in teritoriile arabe ocupate

a primit
de state, intre care si România. pe ambasadorul român

în 
la 
al 
se

Prin rezoluțiile adoptate la cea 
de-a XXXIa sesiune a sa, Adunarea 
Generală a O.N.U. a cerut din nou 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva să-și intensifice lucrările 
pentru punerea de acord a unor mă
suri concrete de dezarmare, in pri
mul rind in domeniul nuclear.

Această cerință este relevată și 
mesajul adresat Comitetului de 
Geneva de secretarul general 
O.N.U., Kurt Waldheim, în care
apreciază că în prezent „pare a exis
ta o mai mare dorință de a se ajun
ge la un acord în domeniul interzi
cerii experiențelor nucleare subtera
ne" și se exprimă speranța că. „deși 
persistă unele dificultăți, Comitetul 
va face un efort foarte hotărit pen
tru realizarea unei interziceri cuprin
zătoare a acestor experiențe".

în legătură cu perspectivele nego
cierilor asupra interzicerii armelor 
chimice, negocieri aflate in impas de 
patru ani, secretarul general al 
O.N.U. a subliniat că „situația apare 
acum mai încurajatoare decît în tțe- 
cut. în lumina unor abordări recente 
— și a unor noi propuneri pe această 
temă". „Sper cu sinceritate — se a- 
rată în mesaj — că pot fi obținute 
la această sesiune progrese substan
țiale în direcția interzicerii celor mai 
puternice arme din această categorie, 
in cadrul general al unui acord care 
«ă stipuleze că toate armele chimice 
vor fi interzise de îndată ce vor pu
tea fi elaborate procedurile cores
punzătoare".

Pe de altă parte. Kurt Waldheim » 
avertizat asupra amenințării crescin- 
de a proliferării tehnologiei armelor 
nucleare in rindul unor noi țări. în 
acest context, el a amintit delegații
lor la Conferință că „Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a subliniat urgența 
unor eforturi internaționale de coo
perare în forme adecvate pentru pre
venirea proliferării în continuare a 
armelor nucleare sau a dispozitivelor 
explozive nucleare, recunoscînd. in 
același timp, dreptul tuturor statelor 
nenucleare de a avea un acces total 
la avantajele' utilizării energiei nu
cleare in scopuri pașnice, în condi
țiile unor garanții corespunzătoare".

în ședința de marți a Comitetului 
pentru dezarmare au luat cuvîntul 
reprezentanții Uniunii Sovietice. Sta
telor Unite și Mexicului care au ex
pus pozițiile guvernelor lor asupra 
problemelor dezarmării.

♦
Potrivit unor date oficiale publicate 

la Bruxelles, țările europene membre 
ale N.A.T.O. au cheltuit anul trecut 
pentru înarmare circa 53 miliarde 
dolari — una din cele mai ridicate 
sume din istoria pactului, cu 7 mi
liarde dolari mai mare decît in 1975.

Totalul efectivelor militare a fost 
de aproximativ 2.6 milioane oameni, 
cifră ce depășește cu circa 100 000 pe 
cea din anul 1975.

Anul acesta se așteaptă un nivel și 
mai ridicat al cheltuielilor acestor 
țări pentru înarmare.

ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 
Lt. col. Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu și al Consiliului 
de Miniștri al Etiopiei, a primit în 
audientă pe ambasadorul român, Flo
rian Stoica, cu care a avut discuții 
privind dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări. Cu acest prilej, lt. col. Men
gistu Haile Mariam a rugat să se 
transmită un mesaj prietenesc și cele 
mai bune urări președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

DAMASC. — Președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, 
sosit luni seara intr-o vizită Ia Da
masc,. a avut, marți, o întrevedere cu 
primul ministru al Siriei, Abdul Rah
man Khleifawi — informează postul 
de radio Damasc, reluat de agențiile 
United Press International și France 
Presse.

TEL AVIV. — Secretarul de stat al 
S.U.A.. Cyrus Vance, a sosit, marți, 
la Tel Aviv, prima etapă a unui 
turneu diplomatic în Orientul Apro
piat. care cuprinde, de asemenea, vi
zite la Cairo, Beirut, Amman, Riad 
și Damasc.

BRNO
Deschiderea Salonului 

Internațional de produse 
alimentare

Standul Romăniei vizitat 
de
al

ministrul cehoslovac 
comerțului exterior
15 februarie s-a deschis la 
cel de-al IV-lea Salon in- 

alimen- 
t7“, la care par-

„Reuniunea de la Belgrad este menită să deschidă 
noi perspective pentru colaborarea in Europa" 

Declarațiile președintelui Finlandei, Urho Kekkonen
HELSINKI 15 (Agerpres). — în ul

timele luni, în lume s-au produs 
schimbări pozitive în favoarea des
tinderii internaționale și există indi
cii privind consolidarea atmosferei 
de colaborare — a declarat președin
tele Republicii Finlanda. Urho Ke
kkonen. Aceste elemente, a subliniat 
președintele Finlandei, creează premi-

se favorabile pentru desfășurarea, în- 
tr-un spirit constructiv, a reuniunii 
de la Belgrad a reprezentanților sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Europa. 
La Belgrad ar putea fi consolidată 
în mod hotăritor încrederea in pre
vederile Actului final, deschîzindursc 
noi perspective pentru colaborarea 
practică multilaterală in Europa.

La
Brno 
ternațional de produse 
tare „Salima 
ticipă peste 700 întreprinderi și 
firme de comerț exterior din 31 
de țări. La ediția din acest an 
expun si întreprinderile româ
nești de comerț exterior „Fruct- 
export", „Prodexport" si „Vin- 
export".

Salonul a fost deschis de mi
nistrul 
R S.
Barcak, 
ducători 
țara-gazdă si a membrilor cor
pului diplomatic.

Standul țării noastre la ..Sa
lima — 77“ a fost vizitat de mi
nistrul cehoslovac al comerțu
lui exterior și de alte persoane 
oficiale. Exponatele românești 
(conserve, legume de seră si vi
nuri) s-au bucurat de o bună 
apreciere.

.comerțului exterior al 
Cehoslovace, Andrej 

în prezența unor con- 
de partid și de stat din

SPANIA ITALIA

Acord între guvern și opoziția democrată asupra 
modalităților de organizare a viitoarelor alegeri

Măsuri privind limitarea 
creșterii prețurilor

GENEVA. — Comisia O.N.U. pen
tru drepturile omului a adoptat 
marți, la Geneva, două rezoluții re
feritoare la politica israeliană în te
ritoriile arabe ocupate. Primul docu
ment, adoptat în unanimitate, cere 
Israelului să aplice, „inclusiv la Ie
rusalim, prevederile Convenției de la 
Geneva asupra tratamentului acordat 
civililor în timp de război". Al doilea 
proiect de rezoluție, aprobat cu 23 
voturi pentru.. trei împotrivă și șase 
abțineri, condamnă practicile inumane 
ale Israelului în teritoriile arabe 
ocupate.

WASHINGTON. — Israelul nu are 
dreptul de a exploata resursele natu
rale nedate în exploatare înainte de a 
fi ocupat teritoriul egiptean in răz
boiul din 1967, a declarat purtătorul 
de cuvint al Departamentului de Stat, 
Frederick Brown, referiridu-se la ex
plorările petroliere pe care le efec
tuează în prezent Israelul în Golful 
Suez.

S.U.A.. a spus Brown, consideră că 
activitățile Israelului în Golful Suez 
nu Sînt de natură „să ajute eforturi
le de inițiere a unor negocieri de 
pace și complică șansele unei solu
ționări fin,ale".

DINTRE DELEGAȚIILE P. C. ITALIAN SI P. C. PORTUGHEZ I
ROMA 15 (Agerpres), — După cum 

s-a anunțat, la invitația P.C. Italian, 
o delegație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez, con
dusă de Alvaro Cunhal. secretar ge
neral al P.C.P., a făcut o vizită la 
Roma. în urma convorbirilor avute 
cu o delegație a P.C.I., în frunte cu 
Luigi Longo, președintele partidului, 
și cu Enrico Berlinguer, secretar ge
neral al P.C.I., a fost dat publicității 
un comunicat comun. „P.C. Italian 
și P.C. Portughez — se arată în co
municat — subliniază necesitatea 
unei lupte coerente, bazată pe o linie 
politică elaborată în mod autonom și 
hotărită de către fiecare partid, co
respunzător condițiilor economico- 
sociale și politice și particularități
lor naționale ale țărilor respective, 
pentru a atinge obiectivele păcii, de
mocrației și socialismului".

Documentul menționează, în conti
nuare, că delegațiile, recunoscând 
deosebirile existente între cele două 
țări și caracterul specific al liniilor 
politice determinate de congresele 
partidelor respective și de organele
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lor conducătoare, afirmă valoarea 
constituțiilor celor două țări — apro
bate prin vot popular — și. „in acest 
cadru, consideră importantă căutarea 
unor convergențe și a unor înțelegeri 
între socialiști, comuniști și forțele 
autentic populare". Pe această bază, 
cele două partide își vor desfășura 
colaborarea prietenească și solidari
tatea internațional istă, recunosdnd 
respectarea egalității în drepturi, a 
suveranității și independenței fiecă
rui partid, precum și dreptul aces
tora de a-și alege în mod liber căi 
diferite în lupta pentru transformări 
sociale și progresiste, spre socialism 
•— subliniază comunicatul.

Convorbirile între cele două dele
gații. desfășurate în-tr-un climat da 
cordialitate, sinceritate și prietenie, 
au relevat „semnificația victoriei 
asupra fascismului în Portugalia" ; 
în cursul lor a fost exprimată, 
totodată, solidaritatea cu lupta po
porului spaniol pentru democrati
zarea țării sale, precum și cu miș
cările de eliberare din Africa aus
trală.

.3

Nu a putut fi pusă de acord politica „celor nouă" în domeniul 
șomajului, inflației și stabilității monetare

BRUXELLES — Prima reuniune 
din acest an a miniștrilor de finanțe 
din țările Pieței comune, desfășurată 
la Bruxelles, a scos din nou in evi
dență disensiunile dintre „cei nouă", 
dincolo de declarațiile de rutină pri
vind „concertarea" politicii monetare 
a țărilor membre ale C.E.E. La sfir- 
șitul reuniunii. Denis Healey, minis- 

'trul britanic de.finanțe, a lăsat să se 
înțeleagă, in cadrul unei conferințe 
de presă, că „cei nouă" nu au putut 
stabili modalitățile practice de redu
cere a inflației și șomajului in țările 
Pieței comune. Perspectivele relansă
rii economice sînt mult mai întune
cate in prezent decît acum cîtiva ani.

a precizat el. încă de pe acum se pot 
desprinde indicii ale unei scăderi a 
activității economice, ce ar putea în
cepe

Nu 
mele 
piațe 
vest-german de finanțe, Hans Apel, 
a respins cererea celorlalți partener’ 
privind o nouă revalorizare a mărcii 
vest-germane. La Bruxelles s-a pus, 
de asemenea, problema devalorizării 
coroanei daneze. Nu a fost luată nici 
o hotârire în acest sens, din cauza 
alegerilor generale prevalînd dorința 
de a nu se nemulțumi electoratul da
nez față de .politica Pieței comune.

în 1978.
au fost limpezite nici proble- 
monetare. Din cercurile apro- 
reuniunii s-a aflat că ministrul
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Amplificarea luptei de eliberare 
din Namibia

Un raport al Comitetului O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite a fost dat pu
blicității raportul Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare privind situația 
din Namibia. Documentul eviden
țiază amplificarea luptei Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) pentru eliberare națio
nală. pentru dreptul poporului Na
mibiei la independență și suverani
tate națională. Programul politic al 
S.W.A.P.O., se spune în raport, con
ține. de asemenea, cererea privind 
recunoașterea • necondiționată a in
tegrității teritoriale, eliberarea deți- 
nuților politici, retragerea din Na-

mibia a tuturor forțelor armate ale 
R.S.A.. încetarea folosirii teritoriului 
Namibiei drept cap de pod în ve
derea unor agresiuni împotriva unor 
state africane independente.

Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare își exprimă în raport solidari
tatea cu cauza dreaptă a poporului 
namibian și îngrijorarea față de con
tinuarea exploatării bogățiilor natu
rale ale Namibiei și forței de muncă 
de către rasiști, acțiuni ce vin în 
contradicție flagrantă cu 
Declarației O.N.U. privind 
independenței 
coloniale.

popoarelor
principiile 
acordarea 
Si țărilor

agențiile de presă transmit membre alo
au ajuns încă la o în-

MADRID 15 (Agerpres). — Guver
nul spaniol și opoziția democrată au 
căzut de acord asupra modalităților 
de organizare a viitoarelor alegeri, 
a anunțat Juni seara purtătorul de 
cuvînt al opoziției. El a precizat că, 
în urma unei întâlniri a șefului gu
vernului, Adolfo Suarez, și a celor 
șase membri ai Comisiei de nego
ciere a opoziției, urmează ca in 
curînd să fie anunțată o nouă lege 
electorală — această reuniune fiind 
ultima asupra acestei probleme.

Reprezentanții opoziției la convor
biri a.u fost Felipe Gonzalez, prim- 
secretar al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol. Râul Morodo. secre
tar general al Partidului Socialist 
Popular, reprezentanți ai democrat- 
creștinilor și ai Partidului Social- 
Democrat.

această organizație militează pentru 
egalitatea în drepturi a femeii cu 
bărbatul și pentru participarea activă 
a femeilor la viața politică. Cu ace
lași prilej. „Asociația 
femeilor" a anunțat că va 
candi date în 
electorale, la 
gislătivâ.

democrată a 
prezenta 

toate circumscripțiile 
viitoarele alegeri le

+
'„Asociația democrată 

din Spania a prezentat 
de Interne o cerere de 
acestei organizații.

în programul prezentat împreună 
cu cererea de legalizare se arată că

a femeilor" 
Ministerului 
legalizare a

Poliția a Împrăștiat luni. în centrul 
Madridului, pe lucrătorii întreprin
derii de confecții „Induyco". care în
cercau să pătrundă în fabrică pentru 
a-și continua greva declanșată mar
țea trecută, după concedierea unora 
dintre tovarășii lor de muncă. Ca 
urmare a situației create, conduce
rea acestei întreprinderi. în. care lu
crează 7 000 persoane — in majori
tate femei 
avizînd în

în urma 
ci tori i au 
adunare intr-o biserică din centrul 
capitalei spaniole, dar s-au lovit din 
nou de forțele de poliție.

— a declarat lock-out-ul, 
scris personalul angajat, 
intervenției politiei, mun- 
încercat să organizeze o

ROMA. — Reprezentanții princi
palelor centrale sindicale italiene și 
cei ai Federației industriilor „Conf- 
industria" au semnat, un acord pri
vind limitarea creșterii preturilor 
de . producție. în cercurile politice 
italiene se apreciază că încheierea 
acordului va contribui la sprijinirea 
eforturilor guvernului vizind depăși-, 
rea. actualei crize care confruntă eco
nomia Italiei.

Agenția A.N.S.A. informează: ne ■ 
de altă parte, că sindicatele au cerut 
partidelor politice, italiene să parti
cipe, la 16 februarie, la o „întâlnire 
colegială" în vederea unei confrun
tări de poziții în probleme privind 
limitarea creșterii preturilor și re
centele măsuri economice adoptate 
de guvern.'

Aceeași sursă menționează că pro
blemele prețurilor și „măsurile anti- 
criză" sînt dezbătute in cadrul unor 
adunări, la locurile de muncă, pen
tru a se permite „un raport direct 
cu baza", într-un cadru sindical or
ganizat.

Un comunicat de presa 
difuzat de agenția laoțiană de presă 
Khaosan Pathet Lao și reluat de a- 
genția vietnameză V.N.A. informea
ză că la 10 februarie un avion al for
țelor militare tailandeze a pătruns in 
spațiul aerian al provinciei laotiene 
Luang Namtha. în aceeași zi, tru
pele tailandeze au tras mai multe 
focuri de armă asupra a două am
barcațiuni laoțiene in provincia Sa- 
yaboury. Anterior, nave militare tai
landeze au violat apele teritoriale ale 
Laosului. iar avioane de recunoaște
re au survolat provincia Luang 
Namtha. Agenția laoțiană de presă 
atrage atenția că aceste acte de vio
lare a suveranității naționale a Lao
sului sînt de natură să deterioreze re
lațiile dintre cele două tari.

Congresul extraordinar 
al Consiliului General al 
Sindicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O.) a luat sfîrșit la Tokio. 
Delegații au aprobat programul „o- 
fensivei de primăvară" care prevede 
organizarea de greve, mitinguri si 
demonstrații în sprijinul îmbunătăți
rii ' condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, a sistemului asigurărilor so
ciale. Au fost discutate, de asemenea, 
probleme legate de pregătirile pen
tru alegerile în Camera superioară a 
Dietei, care vor avea loc în vara 
acestui an.

aceste zile din 
despre evoluția 

normalizarea situației din țară, 
afirmarea proceselor noi. pozi- 
de democratizare a vieții poli- 
Unindu-și forțele, poporul spa- 
a dat o replică fermă provocă- 
grupărilor teroriste, dovedin-

Știrile sosite în 
6pania relatează 
spre 
spre 
tive, 
tice. 
niol 
rilor ___ .
du-și hotârirea de a asigura înain
tarea Spaniei pe calea democrației, 
a prefacerilor înnoitoare. Se poate 
aprecia că un factor de importanță 
decisivă, care a determinat dejuca- 
rea complotului reacțiunii și a asi
gurat, în continuare, o cale larg des
chisă cursului pozitiv al evenimente
lor, l-a constituit 
dezvoltarea con
lucrării dintre gu
vern și forțele o- 
poziției democra
tice. măsurile au
torităților guver
namentale bucu- 
rîndu-se de spri
jinul maselor 
largi ale poporu
lui spaniol.

în această e- 
voluție generală 
au fost înregis
trate cu interes 
în rîndurile po
porului spaniol, 
ca și ale priete
nilor săi. ale opi
niei publice pro
gresiste interna
ționale. noile măsuri adoptate săptă- 
mina trecută privind partidele politi
ce. între care decretul-lege referitor 
la modificarea procedurii de înregis
trare a formațiunilor politice și la con
dițiile de desfășurare a activității a- 
cestora. Succedind la puțin timp legii 
asupra reformei politice și proiectu
lui de legalizare a tuturor centralelor 
sindicale, noile măsuri sînt menite 
să marcheze un nou pas important 
în direcția normalizării și democra
tizării vieții politice spaniole. Im
portanța prevederilor decretului re
iese cu atit mai mult cu cit aplica
rea sa ar fi de natură să ducă la 
Înlăturarea obstacolelor ce împiedi
cau libertatea de acțiune pentru 
unele partide democratice, între care 
Partidul Comunist din Spania.

Hotărîrile adoptate de guvern au 
fost salutate cu satisfacție de forțele 
progresiste spaniole Partidul Comu
nist a apreciat aceste măsuri ca „o 
acțiune pozitivă, un pas inainte pe 
drumul spre libertate", iar Partidul 
Socialist Popular a declarat că este 
vorba de „un triumf al opoziției de
mocrate". Așa cum s-a anunțat. în 
conformitate cu prevederile decretu- 
lui-lege privind activitatea forma
țiunilor politice. Partidul Comunist 
din Spania a îndeplinit, la sfîrșitul 
■ăptăminii trecute, primele formali-

tăți necesare în vederea legalizării 
sale. De asemenea, alte formațiuni 
muncitorești au înaintat 
milare.

Reprezentând, desigur, o problemă 
de mare importantă a vieții politice 
interne a poporului spaniol, nu se 
poate să nu se sublinieze, în același 
timp, deplina legitimitate a acestor 
cereri. Se știe că in intreaga sa 
existență Partidul Comunist din Spa
nia s-a identificat cu aspirațiile și 
Interesele fundamentale ale popo
rului. afirmîndu-se ca o forță 
de bază a vieții politice spaniole. 
Cu atit mai pregnant au reieșit, in

cereri si-

structiv și dezvoltarea dialogului în
tre guvern și opoziția democratică 
— această cale rațională fiind sin
gura in măsură să asigure înaintarea 
pe calea democrației.

Adine implantat in realitățile tării 
și bucurindu-se de o largă aderentă 
în mase. P.C. din Spania are un im
portant rol in dezvoltarea acestui 
curs, legalizarea sa puțind asigura 
clasei muncitoare, maselor largi ale 
oamenilor muncii de la orașe și sate, 
sectoare sociale cu o mare pondere 
în -viața țării, posibilitatea de a-și 
spune cuvîntul și de a participa la 
activitatea politică a țării prin re-

Dezvoltarea procesului de democratizare a vieții
politice spaniole impune legalizarea Partidului

Comunist,, a tuturor forțelor progresiste
perioada schimbărilor ce au interve
nit in ultima perioadă in viața po
litică a Spaniei, spiritul de inaltă 
responsabilitate națională, preocu
parea pentru destinele poporului spa
niol, capacitatea P.C. din Spania de 
a da răspunsuri constructive proble
melor acute care stau în fața țării, 
contribuția sa la crearea unui climat 
de ordine in tară. De la Început, 
Partidul Comunist, celelalte partide 
muncitorești și democratice spaniole 
s-au pronunțat pentru o ruptură ho- 
tărită cu stările de lucruri anacro
nice lăsate de vechiul regim și în
făptuirea unor profunde prefaceri 
democratice, potrivit voinței majori
tății covirșitoare a poporului. în ve
derea atingerii acestor țeluri, P.C. 
din Spania a militat cu consecvență 
pentru realizarea unei largi unități 
de acțiune a tuturor forțelor demo
cratice și progresiste ale țării, ceea 
ce și-a găsit materializarea în con
stituirea „Coordonării democratice", 
grupare largă a tuturor formațiunilor 
politice progresiste din opoziție, care 
s-a afirmat cu putere în lupta pen
tru înnoirea societății spaniole. în 
același timp. comuniștii, celelalte 
forțe democratice au acționat în 
sprijinul măsurilor oficiale întreprin
se in această direcție, ceea ce a fa
vorizat instaurarea unui climat con-

prezentanțil lor legitimi. Pe bună 
dreptate. în declarația făcută cu pri
lejul cererii de legalizare, se subli
niau. ca trăsături definitorii ale 
P.C. din Spania caracterul său de 
„partid național și democrație, com
plet independent", obiectivul său 
fiind „de a contribui la restaurarea 
democrației in țară. Ia reconcilierea 
tuturor spaniolilor, la apărarea inte
reselor clasei muncitoare și, in gene
ral. ale tuturor celor ce sint exploa
tați".

De altfel, Întreaga experiență In
ternațională arată că desfășurarea 
normală a unei vieți politice demo
cratice este de neconceput fără 
participarea comuniștilor, a celor
lalte partide muncitorești, democra
tice. Această concluzie este cu atit 
mai mult valabilă in cazul Spaniei, 
unde activitatea Partidului Comu
nist s-a dovedit de o importantă 
hotăritoare in toate evoluțiile pozi
tive înregistrate, renrezentînd o ga
ranție a continuității acestui proces, 
în acest sens, evenimentele din ul
tima vreme din Spania au ' do
vedit o dată mai mult că pro
gramul politic al comuniștilor spanioli 
— rod al analizei proprii, aprofunda
te. a realităților, al aplicării creatoare 
și autonome a teoriei revoluționare la

particularitățile specifice, la condițiile 
istorice, naționale, și sociale ale țării 
— întrunește o lar^ă adeziune în rin
dul clasei muncitoare, al unor pături 
largi ale poporului spaniol, ale căror 
interese și aspirații le exprimă in 
mod fidel. în același timp. P.C. din 
Spania se bucură de un binemeritat 
prestigiu și inaltă considerație în 
mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională, în general în rindul 
tuturor formațiunilor progresiste, de
mocratice din lume.

Tocmai de aceea, in prezent se im
pune. mai mult ca oricînd, legalizarea 
neîntârziată a Partidului Comunist, a 

tuturor forțelor 
democratice spa
niole. aceasta 
răspunzind voin
ței maselor largi 
populare si con
stituind o cerință 
obiectivă a accen
tuării procesului 
de democratizare 
a vieții politice. 
Se cuvine subli
niat. totodată, că 
o asemenea mă
sură ar răspunde 
nu numai voinței 
și intereselor ne
mijlocite ale po
porului spaniol, 
ci și deziderate
lor generale ale 
destinderii. spi

ritului Actului final de la Helsinki 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, cerințelor de 
pace. înțelegere și colaborare pe con
tinentul nostru.

Legat printr-o trainică prietenie și 
solidaritate de Partidul Comunist din 
Spania, Partidul Comunist 
poporul nostru urmăresc cu 
teres activitatea neobosită a 
niștilor spanioli consacrată
rii țării lor pe calea democrației și 
progresului. Opinia publică din tara 
noastră iși exprimă increderea că 
măsurile pozitive adontate in ulti
mul timp vor fi urmate, in mod fi
resc. de legalizarea P.C. din Spania, 
a celorlalte partide muncitorești, po
trivit intereselor poporului spaniol 
și. totodată, ale întăririi prieteniei 
dintre popoarele noastre. Animat de 
asemenea ginduri. poporul nostru iși 
exprimă speranța că se va acționa in 
continuare pentru crearea condițiilor 
necesare pentru ca P.C. din Spania, 
toate forțele înaintate ale tării să-și 
poată desfășura liber activitatea, pen
tru dezvoltarea procesului de demo
cratizare. pentru deplina înfăptuire a 
idealurilor poporului spaniol de pro
gres și prosperitate.

Român, 
viu in- 
comu- 

inaintă-

Dumitru ȚINU

Convorbiri. Hă Dam’ viceprs_ 
mier al Consiliului Administrativ, 
ministru de externe al R.P.D. Coree
ne, a avut o Întrevedere cu Muham
mad Saleh Mutie. ministrul de ex
terne al R. D. P. a Yemenului, aflat 
în vizită oficială la Phenian. Convor
birile au fost consacrate dezvoltării 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări, informează 
agenția A.C.T.C.

siderăm — a spus el — că existent» 
unor sisteme sociale diferite nu este 
Si nu trebuie să constituie o barieră 
în calea dezvoltării unor relații sănă
toase. reciproc avantajoase, intre sta
tele din această regiune".

Un protocol privind schimbu
rile comerciale pe anul 1977 între 
R.P.D. - Coreeană și U.R.S.S. a fost 
semnat marți, la Phenian.

Statele
O.P.E.C. nu
țelegere privind stabilirea unui preț 
unic al petrolului pe care îl exportă 
— a declarat președintele Venezue- 
lei, Carlos Andres Perez. Șeful sta
tului venezuelean a adăugat că țar» 
sa se pronunță pentru un sistem unic 
de preturi în cadrul O.P.E.C. și pen
tru convocarea unei conferințe extra
ordinare a O.P.E.C. în vederea rea
lizării unui acord in acest sens.

■ Asociația de prietenie Marea 
Britanie—.România a organizat 
la Londra o adunare aenerală a 
membrilor ei dedicată aniversă
rii centenarului independentei de 
stat a țării noastre. Cu acest pri
lej, prof. Cornelia Bodea a vor
bit despre semnificația internă 
Si internațională a evenimentu
lui. iar Harrii Francis, președin
tele asocigției, a evidențiat legă
turile istorice dintre popoarele 
român si britanic.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt 
du-se la dialogul în problema ci
priotă, care urmează să înceapă la 
Viena, a apreciat că „acceptarea de 
către reprezentanții celor două co
munități cipriote a platformei de ne
gocieri reprezintă un real progres în 
evoluția problemei cipriote". Kurt 
W7aldheim a arătat că ambele părți 
au căzut de acord că unitatea Cipru
lui trebuie menținută și că Ciprul va 
trebui să rămină o tară nealiniată și 
independentă.

Waldheim, referin-

Starea excepțională,insti- 
tuită. în martie 1971 în Sri Lanka, a 
fost ridicată, s-a anunțat la Colombo. 
Observatorii apreciază această hotă- 
rire drept un pas important in direc
ția normalizării situației interne. Au 
fost adoptate măsuri imediate pentru 
eliberarea persoanelor arestate în 
conformitate cu legislația instituită 
în urmă cu șase ani. precum și pen
tru anularea 
la activitatea

interdicției cu privire 
unor partide politice.

Victime ale politicii de 
apartheid. potr’v’t unui comuni
cat oficial dat publicității la Salis
bury. autoritățile rasiste rhodesiene 
au ucis in ultimii patru ani 2 4.95 
negri. Numai la sfîrșitul săptămînii 
trecute, precizează agenția M.A.P., 
care transmite știrea, politia rhode- 
siană a ucis 11 persoane de culoare, 
printre care trei femei.

Ministrul de externe al 
Singaporelui, SinnâthamW Ra
jaratnam. a arătat că guvernul 
va rămîne atașat principiilor neali
nierii și va promova o politică de 
cooperare cu toate statele. „Noi con-

OLANDA

său

Continuă acțiunile 
greviste

Deși reprezentanții sindicatelor 
greviștilor și cei ai patronatului au 
ratificat, luni seara, un acord pri
vind satisfacerea celei mai mari 
părți a revendicărilor oamenilor 
muncii, greva a continuat marți.

Agenția U.P.L subliniază că. în 
baza acordului menționat, patronatul 
a acceptat cererile muncitorilor pri
vind includerea in noile contracte 
colective de muncă a unor prevederi 
referitoare la compensarea efectelor 
inflației și participarea reprezentan
ților sindicatelor la elaborarea poli
ticii de investiții a companiilor.

Președintele celui mai important 
sindicat olandez. Wim Kok. a anun
țat insă că cererile greviștilor pri
vind îmbunătățirea generală a con
dițiilor de viată nu au fost satisfă
cute și. in consecință, grevele ror 
continua. El a precizat că. In prezent, 
la acțiunile greviste participă sala- 
riați de la aproximativ 100 întreprin
deri industriale.

Vicepreședintele Consi
liului Executiv Federal, se* 
cretar federal pentru afacerile ex
terne al R. S. F. Iugoslavia, Miloș 
Minici, a sosit într-o vizită oficială 
in Tanzania. într-o declarație făcută 
la sosire, el a dat o inaltă apreciere 
eforturilor statelor africane, in spe
cial ale șefilor de stat din Angola, 
Mozambic. Zambia. Tanzania și 
Botswana, Îndreptate spre eliminarea 
ultimelor vestigii ale rasismului și 
colonialismului de pe continentul 
african. El a reafirmat solidaritatea 
deplină a Iugoslaviei cu lupta 
dreaptă a poporului Zimbabwe.

Conferință F.fl.0. La Lon* 
dra s-a deschis, sub auspiciile Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și agricultură (F.A.O.). o 
conferință a țărilor producătoare și 
consumatoare de ceai, la care parti
cipă reprezentanți a 71 de state. Reu
niunea are drept scop elaborarea 
unui acord internațional asupra cea
iului.

„Cosmos-893". tn Uniune« 
Sovietică a fost lansat marți sateli
tul artificial „Cosmos-893", avînd la 
bond aparatură științifică destinată 
cercetării în continuare a spațiului 
cosmic.

Negocierile dintre Ca
nada și C.E.E. privind Uvrărlls 
de uraniu canadian către țările mem
bre ale Pieței comune au fost reluate 
la Ottawa. Tratativele fuseseră 
suspendate în ianuarie. în legătură 
cu aceasta, agenția France Presse 
reamintește că guvernul de la Ottawa 
cere țărilor ce achiziționează uraniu 
canadian să accepte un control al 
Agenției Internaționale a Energiei 
Atomice asupra modului de utilizare 
a importurilor respective, pentru a se 
evita posibilitatea folosirii lor în 
Scopuri militare.

Condamnări în Ulster. Dal 
membri ai Aripii provizorii a Arma
tei Republicane Irlandeze (I.R.A.) 
au fost condamnați, luni. Ia închi
soare pe viață pentru participarea 
lor la o acțiune împotriva trupelor 
britanice dislocate in Ulster.

Unde duce escalada
protectionism ului...

„Să fie
un nou 
mercial" ? - 
treabă unii .......
tori occidentali, 
anumite fapte 
dreptățesc această 
trebare. „Zenith 
dio Corporation"

vorba de 
război co- 

— se în- 
comenta- 

Iar 
în- 
în- 

Ra- 
a 

cerut Curții federale a 
vămilor 
delphia 
aprobe 
unor suprataxe la im
porturile de televi
zoare japoneze. Firma 
americană acuză 
concurenții i 
de a fi invadat 
produsele lor 
Statelor Unite, ț 
ticind prețuri de dum
ping : in medie, unul 
din trei televizoare în 
culori cumpărate de 
americani este de 
proveniență japoneză. 
Dacă „Zenith Rsirhn" 
va obține 
cauză, se 
cercurile 
Street, exemplul său 
va fi urmat și de alte 
societăți americane.

Acesta nu este uni
cul caz. Pe masa Mi
nisterului 
al . S.U.A. 
plingere a 
co Steel" 
cietatea 
italiană 
vinuită 
rență 
fapt, este vorba 
subvențiile pe 
producătorii peninsu
lari 
partea 
care fac oțelul 
mai competitiv 
cel american, 
același motiv.
gigant al oțelului ame
rican, „U.S. Steel", in
sistă șă fie penalizați 
toți exportatorii vest- 
europeni de produse 
siderurgice. în repli
că. „cei nouă" din Co
munitatea Economică

din Phila- 
(S.U.A.) să 

impunerea

i pe 
niponi 

cu 
piața 
prac-

..Zenith Radio' 
cîștig de 
spune in 

din Wall

de Finanțe 
află o 

Iui „Aram- 
față de so- 

siderurgică 
„Terni", 
de 

neloială".

se

în- 
„concu- 

în 
de 

care
din

Si
le primesc 

statului 
italian 

decît
Pentru 
un alt

Europeană (C.E.E.) 
care, așa cum scrie 
„Le Figaro", n-au de 
gind să renunțe la 
subvenționarea expor
turilor, acuză Wa
shingtonul de a acorda 
înlesniri fiscale între
prinderilor americane 
ce lucrează 
piața externă, 
de a obține 
lucru printr-un 
procedeu.

Deosebit de aprins 
continuă să evolueze 
disputa comercială 
dintre Piața comună 
și Japonia. La cartie
rul general al C.E.E. 
de la Bruxelles s-a 
dat un ultimatum 
Tokio-ului: dacă Ja
ponia nu va impune 
limite stricte exportu
rilor sale în perime
trul- „celor nouă" și 
nu va ceda o parte 
din comenzile navale 
armatorilor vest-euro- 
peni. Piața comună va 
ridica bariere în fața 
mărfurilor nipone. „Nu 
mai este posibil, scrie 
ziarul „Le Monde", de 
a tolera japonezilor să 
ne vindă de 5 ori mai 
mult material electro
nic, de 25 de ori mai 
multe automobile, de 
20 de ori mai mult 
oțel decit cumpără de 
la noi". Duritatea ul
timatumului și terme
nul precis ilustrează 
seriozitatea 
țării.

Confruntate 
za economică 
dezordinea monetară, 
țările occidentale sint 
prinse îritr-un cerc vi
cios. Astfel. Japonia a 
închis porțile automo
bilelor franțuzești, sub 
motiv că... nu răspund 
normelor antipoluante. 
Sub un alt pretext, 
acela al „normelor de 
securitate". Franța a 
răspuns cu aceeași

pentru 
Adică, 
același 

alt

amenin-
cu cri- 
și cu

monedă, blocînd dosa
rul firmei „Toyota", 
care intenționa să cre
eze o societate de sto- 
caj’ la Cherbourg. Mai 
există și alte genuri 
de' asemenea obsta
cole : subtilitățile fi
nanciare. procedeuri 
antidumping sau chiar 
reglementări... fitosa- 
nitare.

Situația care s-a 
creat este apreciată 
astfel de revista „Le 
Nouvel Observateur" : 
„Dacă 
dustriale 
dent nu 
calada» ______
niului înainte de a fi 
prea tirziu, lumea 
occidentală riscă să 
fie antrenată intr-un 
veritabil război eco
nomic, cu conse
cințe imprevizibile". 
Și aceasta intr-un mo
ment cind în capitalele 
occidentale se înmul
țesc declarațiile despre 
necesitatea de a se 
asigura buna desfășu
rare a 
mondial, 
bună 
ziarul 
mes" : 
tul să 
schimb sau să te de
clari 
tuia, 
nezi 
piui 
să

statele in- 
din Ocel- 

vor opri «es- 
protectionis-

comerțului 
Incit, pe 

dreptate, scrie 
„Financial Ti- 

„nu e des- 
crezi in liberul

numai 
efectiv, 

ci în

partizan al aces- 
Trebuie să acțio- 
pentru ca princi- 
comerțnlul liber 
fie respectat",

într-adevăr, 
acționîndu-se 
nu în vorbe, 
fapte, pentru un co
merț liber, fără res
tricții și discriminări, 
se poate 
intensifica 
economic. In 
danță cu interesele de 
progres 
statelor.
colaborării internațio
nale, destinderii și 
păcii în lume.

dezvolta și 
circuitul 
concor-

ale tuturor 
cu cerințele
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