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Realizări deosebite
in întrecerea socialistă

Încheierea Intilnirii
DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

Cu aceleași capacități 
producție fizică 

suplimentară
Traducînd in viață 

secretarului general al 
date cu prilejul vizitei de lucru din. 
luna septembrie 1976, colectivul de 
muncă al întreprinderii de sirmă și 
produse din sirmă — Buzău a aplicat 
o seamă de programe de măsuri pen
tru sporirea producției prin folo
sirea cu indici superiori a ca
pacităților existente. Rezultatele ob
ținute de la începutul anului și 
pină acum sint grăitoare. Astfel, au 
fost realizate peste prevederi 1 162 
tone sirmă trasă, 239 tone sirmă zin- 
cată, 15 tone electrozi de sudură și 
328 tone plase sudate. în același ca
dru, acționînd energic pentru crește
rea productivității muncii — unde 
sporul înregistrat este de 1 264 lei pe 
angajat față de nivelul planificat — 
la întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice producția fizică obținută 
suplimentar este evaluată la 2.9 mi
lioane lei. (Mihai Bâzu).

indicațiile 
partidului

tificată o suprafață de 1 000 mp, pa 
care s-au montat 126 utilaje tehno
logice, unele realizate prin autodo- 
tare. Ciștigul : cu ajutorul acestora 
se va obține o producție suplimen
tară de 3 milioane mp țesături pe 
an. Această acțiune este în plină 
desfășurare. Recent, o altă suprafață, 
de 800 mp, a fost destinată dotării 
cu noi instalații ; numai la țesători* 
C, de exemplu. în spațiul identifi
cat se montează în prezent 88 de 
mașini moderne de țesut. Tot aici 
se asigură o folosire mai eficientă a 
războaielor mecanice instalate. 
(Gheorghe Cîrstea).

Un exemplu demn 
de urmat

Șl PREȘEDINTELE HAFEZ AL-ASSADa relațiilor de prietenie și colaborare româno-siriene, spre binele ambelor popoare,în interesul păcii în Orientul Mijlociu, al înțelegerii internaționale
Semnarea

Comunicatului
comun

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene. 
Hafez Al-Assad, au semnat, miercuri, 
16 februarie, in cadrul unei ceremo
nii. Comunicatul comun.

După semnarea documentului, cel 
doi președinți și-au strins mîin.ile 
cil căldură, «-au Îmbrățișat eu prie
tenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au rostit apoi alocu
țiuni. urmărite cu interes și subli
niate cu aplauze de cei pcezenți.

La solemnitate au participat to
varășii Manea Mănescu. Stefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică. 
Gheorghe Cioară. Ion Dincă. Emil 
Drăgăneseu. Janos Fazekas, Ion 
Doniță, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulesou. Iosif 
Uglar. Ilie Verdeț. Ștefan Andrei, 
Dosif Banc, Teodor Coman. Mihai Da
les, Miu Dobrescu. Mihai Gere, 
Nicolae Giosan. Ion Ursu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Stanescu. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Malița. consilier al pre
ședintelui Republicii, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Abdel 
Khaddam, vicepreședinte al 
liului de Miniștri, ministrul 
lor externe. Fawaz Sayagh. 
»1 Comandamentului
Partidului Baas Arab Socialist, șeful

Halim 
Consi- 

«faceri- 
membru

National al

i

biroului de relații externe. Adib 
Al-Daoudy. consilier politic al pre
ședintelui Republicii Arabe Siriene.

Au fost de față ambasadorul

României la Damasc și ambasadorul 
Siriei la București.

In încheierea ceremoniei, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad au închinat o cupă de șam-

pante pentru dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre Țările, partidele 
și popoarele noastre, 'pentru întărirea 
prieteniei româno-siriene.

i

Cuvintul președintelui Cuvintul președintelui
Nicolae Ceaușescu 4 Hafez Al-Assad

deo-

mico-socială a celor două popoare, 
cit și la cauza colaborării, păcii in 
întreaga lume.

Vă rog să duceți1 cu dumneavoas
tră sentimentele dc prietenie și soli
daritate ale poporului român față de 
poporul prieten sirian și urarea de 
multă prosperitate, bunăstare și pace.

Fie ca prietenia dintre partidele și 
popoarele noastre să 
necontenit ! (Aplauze).

se dezvolte

Dragă și stimate prietene pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși și prieteni,
Am semnat acum citeva minute 

Comunicatul comun final la în
cheierea vizitei noastre în frumoasa 
dumneavoastră țară.

Vrem să reconfirmăm încă o dată 
deplina noastră satisfacție pentru fe
lul in care am fost intimpinați și 
pentru înțelegerea pe care am gă-

sit-o in cadrul acestei vizite în orice 
domeniu.

Desigur, Comunicatul comun cu
prinde liniile directoare principale 
care au format subiectul discuțiilor 
noastre cu prilejul acestei vizite. Vă 
pot spune că aceste convorbiri au 
fost foarte bogate. De altfel, in tot 
timpul prezenței noastre aici ani 
avut o activitate intensă. Desigur,
(Continuare în pag. a III-a)

avut, 
puțin

Comu- 
Arab 

dintre Republica Socialistă 
și Republica Arabă Si-

și cu acest prilej si afirm 
României socialiste de a

urez Încă • 
sirian să ob- 
mari în dez-

Dragă prietene, președinte Assad, 
Dragi tovarăși șl prieteni,
Aș dori Încă o dată să exprim sa

tisfacția mea, a conducerii de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, pentru relațiile bune exis
tente intre partidele și popoarele 
noastre, pentru faptul că vizita pe 
care ați realizat-o in aceste zile în 
România, dragă prietene Assad, deși 
scurtă, se încheie cu rezultate 
«ebit de bune.

Convorbirile pe care le-am 
Comunicatul comun semnat cu
înainte constituie expresia dorinței 
reciproce de a da noi dimensiuni 
colaborării dintre Partidul 
nist Român și Partidul Baas 
Socialist, 
România 
riană.

Doreso 
hotărirea
face totul pentru realizarea întoc
mai a tuturor înțelegerilor și acor
durilor convenite, pentru extinderea 
continuă a colaborării multilaterale 
dintre țările noastre.

Nu doresc să mă opresc asupra 
altor probleme care au constituit 
obiectul discuțiilor noastre, al înțe
legerilor care se oglindesc, de altfel, 
in Comunicatul comun.

Nu pot, insă, să nu 
dată poporului prieten 
țină rezultate tot mai
voltarea sa economico-socială, să 
realizeze in cel mai scurt timp pa
cea bazată pe soluționarea justă a 
problemelor din Orientul Mijlociu.

Așa cum am menționat în toastul 
meu de aseară, apreciem in mod 
deosebit eforturile pe care le faceți, 
dragă prietene Assad, pentru reali
zarea păcii în Orientul Mijlociu și 
considerăm că sint premise favora
bile ca prin eforturi comune ale tu
turor celor ce doresc pacea și co
laborarea intre popoare să se ajungă 
la solutionarea justă a tuturor pro
blemelor din Orientul Mijlociu.

Dorim ca relațiile noastre să con
tribuia atit la dezvoltarea econo- La plecare, pe aeroportul Otopeni, cei doi șefi de stat își string mumie cu cordialitate

Roadele unei inițiative
Consecvenți in aplicarea inițiativei 

„O zi pe lună, toate trenurile remor
cate cu combustibil economisit", me
canicii și fochiștii Depoului C.F.R. 
Simeria obțin rezultate notabile. De 
la începutul cincinalului actual ei au 
înscris la capitolul economii mai 
mult de 2 000 tone combustibil con
vențional. în condițiile îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan la 
transportul de mărfuri și călători. 
Pentru sporirea eficienței acestei va
loroase acțiuni.- care a fost îmbrăți
șată de întregul colectiv al depoului, 
s-au întocmit turnusuri corespunză
toare de parcurs, care să evite sta
tionarea locomotivelor. Au fost sta
bilite programe judicioase de circu
lație vizînd reducerea numărului de 
locomotive și s-a statornicit o bună 
colaborare cu lucrătorii din sectorul 
de mișcare, in sensul eliminării pe 
cit este posibil a staționării locomo
tivelor la semnale și la cap de linii. 
Pe baza evidenței nominale pe fie
care locomotivă a consumului de 
combustibil se fac periodic analize 
concrete și se stabilesc măsuri teh
nice corespunzătoare.

Prin folosirea intensivă 
a spațiilor existente

Cadrele tehnice și de specialitate, 
muncitorii cu experiență de la între
prinderea ..Textila" din Pitești a- 
cordă o atenție deosebită folosirii cu 
randament sporit a spațiilor con
struite. într-o primă etapă. încheiată 
nu de mult în unitate, a fost iden-

L

Printre măsurile eficiente Între
prinse in ultimul timp de către Con
siliul popular al județului Bra
șov pe linia raționalizării consu
mului de combustibil, un loc impor
tant il ocupă cele care privesc mo
dernizarea procesului de fabricare a 
varului. Industria locală brașoveanâ 
obținea acest produs in cuptoare ru
dimentare. de un anumit tip, care, pe 
lingă faptul că aveau un randament 
scăzut, duceau la un mare consum 
de combustibil. Prin construirea unei 
unități noi, formată din trei cuptoa
re verticale, din care două au și în
ceput să producă, cele 28 de cuptoare 
vechi au fost scoase din funcțiune, 
întreaga producție de var fiind pre
luată de noua unitate. Efectele ? Nu • 
n^mai că se asiguȚă o capacitate fi
nală de producție de circa trei ori 
mai mare decit a celor 28 cuptoare 
vechi luate împreună, dar noua uni
tate funcționează in condiții de eco
nomicitate superioară, concretizată 
în realizarea unei economii însemna
te de combustibili superiori. (Nicolae 
Mocanu).

Consumuri mai reduse 
de materiale 
de construcții

Colectivele de muncă de pe șan
tierele termocentralei Turceni-Gorj 
au debutat în noul an de activitate 
sub semnul interesului și răspunde
rii de a executa toate lucrările la 
un nivel calitativ superior și in con
diții de eficiență sporite. Rezultatele 
înregistrate de la începutul anului și 
pină in prezent relevă, odată cu în
deplinirea și depășirea planului la 
total investiții, preocupări susținute 
pentru reducerea consumului de 
teriale. în luna ianuarie și 
primele 10 zile din februarie 
fost economisite, astfel, circa 25 
ciment. 9 tone de metal. 3 metri
material lemnos și alte materiale de 
construcții. (Dumitru Prună).

ma- 
în 
au 

tone 
cubi

O imperioasă necesitate economică,

o îndatorire civică a fiecărui om al muncii:

ECONOMISIREA SEVERĂ
A ENERGIEI ELECTRICE
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Astăzi în Jurul orei 10, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct deschiderea 
Consfătuirii pe țară pentru analiza activității de 
control obștesc.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie

ia Republica Socialistă România a secretarului general

La invitația secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. in zilele 
de 15 și 16 februarie 1977, secretarul 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene. Hafez Al-Assad. a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere recipro
ca — specifică raporturilor dintre 
cele două state. întilnirilor dintre cei 
doi președinți — președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al-Assad s-au informat asupra unor 
aspecte principale ale construcției 
interne din cele două țări, au proce
dat la o analiză atentă a stadiului 
actual al cooperării în diferite do
menii de activitate între Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană, intre Partidul • Comu
nist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist și au avut un larg schimb 
de vederi asupra unor probleme ma
jore ale vieții internaționale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru faptul că 
intre cele două țări și popoare se 
adincesc continuu relațiile priete
nești, de stimă și încredere, se dez
voltă neîncetat cooperarea în toate 
domeniile de activitate — politic, 
economic, științific, cultural și altele 
— se materializează hotăririle comu
ne adoptate la precedentele lor 
tilniri și au reafirmat, totodată, 
ința lor fermă de a acționa și 
viitor in direcția amplificării

in- 
vo- 

in 
și 

aprofundării relațiilor româno-sirie- 
ne, a realizării in condiții tot mai 
bune a proiectelor comune conve
nite. Ei au apreciat că ansamblul re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană, 
permanenta lor amplificare și diver
sificare constituie o contribuție la 
edificarea unor relații de tip nou in
tre state, la întărirea colaborării și 
solidarității țărilor în curs de dezvol
tare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au a-

preciat că, în viața internațională, 
se produc, intr-un ritm rapid, mu
tații profunde in favoarea forțelor 
progresiste, antiimperialiste și anti
colonialiste, ale democrației și socia
lismului ; se afirmă cu tărie voința 
de nezdruncinat a popoarelor de pe 
toate continentele de a-și făuri de 
sine stătător viitorul, conform drep
turilor și intereselor lor fundamen
tale, de a combate și elimina orice 
manifestare a politicii de dominație 
și asuprire.

Cei doi președinți au scos in evi
dență rolul și contribuția țărilor so
cialiste, ale țărilor în curs de dez
voltare, ale statelor i.__l
examinarea și soluționarea 
probleme internaționale. I 
rolul și interesul deosebit 
in curs de dezvoltare în 
subdezvoltării economice 
statuarea unei noi ordini <____ ___
internaționale, ei au relevat necesi
tatea ca aceste țări, dezvoltînd cola
borarea dintre ele și menținînd în 
permanență inițiativa lor, să-și întă
rească unitatea de acțiune și solida
ritatea în lupta lor comună pentru 
edificarea unor relații prietenești în
tre toate națiunile lumii, pe temeiul 
deplinei egalități în drepturi, al echi
tății și justiției.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad s-au 
pronunțat pentru participarea ple
nară, democratică, a tuturor țărilor 
interesate, la elaborarea căilor și 
mijloacelor pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale, la

nealiniate, la 
l marilor 
Subliniind 
al țărilor 
lichidarea 
prin in- 
economice

• Convorbiri oficiale

făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, în care toate popoarele să se 
poată dezvolta liber, bucu.rindu-se de 
realizările civilizației contemporane. 
Ei au arătat că pentru lichidarea 
decalajelor care persistă între țările 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare se impune asigurarea accesului 
tuturor popoarelor la cuceririle știin
ței și tehnicii moderne, inclusiv la 
utilizarea nestingherită a energiei 
nucleare în scopuri pașnice, pentru 
accelerarea dezvoltării economice și 
tehnico-științifice a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Cei doi președinți au avut un 
schimb aprofundat de păreri în legă
tură cu situația actuală din Orien
tul Mijlociu, apreciind că, în pre
zent, există condiții favorabile de
clanșării procesului politico-diploma
tic indispensabil instaurării unei păci 
juste și durabile în regiune. în con
text. au evidențiat faptul că ami- 
narea adoptării unor măsuri con
crete destinate edificării păcii poate 
avea consecințe .necontrolabile atit 
asupra păcii și securității în Orien
tul Mijlociu, cit și asupra păcii și 
securității internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Hafez Al-Assad au 
reafirmat poziția lor potrivit căreia 
realizarea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu trebuie să 
se bazeze pe retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în
(Continuare în pag. a III-a)

• Călduroase manifestări prietenești ia în 
treprinderea de mașini grele

• Piecarea din Capitală
ÎN PAGINA A III-A
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la loturile de producție, iu locuințe, pretutindeni să folosim rațional, gospodărește această avuție 
de preț a întregii societăți, să reducem substanțial consumul, să curmăm orice risipă, contribuind 

astfel la progresul economiei naționale și la prosperitatea întregului popor !

Astâzl, In lume, chiar șl pentru țările cele mal bogate, 
se pune cu o deosebită acuitate problema economisirii dras
tice a energiei, devenită problema-chele a dezvoltării. Pre
țul energiei electrice șl al combustibililor a cunoscut in ul
timii ani o vertiginoasă creștere șl continuă să urce.

Pentru țara noastră, care în acest an, ca șl în întregul cin
cinal, are de înfăptuit mari obiective ale dezvoltării șl mo
dernizării economiei, problema gospodăririi raționale, cu 
maximă economie, a energiei electrice șl a combustibilului

reprezintă o necesitate obiectivă Imperioasă. La Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 de
cembrie 1976, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia i 
„SE IMPUN MĂSURI SERIOASE PENTRU REDUCEREA CON
SUMULUI DE COMBUSTIBIL Șl ENERGIE CU CEL PUȚIN 
10—15 LA SUTA FATĂ DE PREVEDERILE ACTUALE DIN 
PLAN, PRECUM Șl O VALORIFICARE SUPERIOARA A PE
TROLULUI Șl GAZELOR. NUMAI ASTFEL VOM PUTEA 
EVITA MAJORAREA PREȚURILOR ENERGIEI Șl PRODUSE
LOR PETROLIERE".

Situind in atenția și preocuparea generală asemenea pro
bleme majore, partidul ne cheamă pe toți să ne încadrăm 
în această acțiune de gospodărire strictă a consumului de 
energie și combustibil — acțiune de mare Interes economic 
și patriotic, lată cîteva date șl comparații care ne îndeamnă 
pe toți ca, zi de zi, să economisim cu severitate energia 
electrică în întreprinderi, pe șantiere, în Instituții șl in pro
priile locuințe, să fim zgîrcițl, în adevăratul sens al cuvîn- 
tului, să nu tolerăm șl să punem stavilă oricărui consum 
Irațional, oricărei forme de risipă.

Cînd veți lichida
restanțele ?

Azi, sondajul „Scînteii" în întreprinderi 
producătoare de utilaj tehnologic
O condiție esențială a realizării planului de investiții o constituie 

livrarea Ia termenele stabilite prin contract a utilajelor tehnologice, 
de către toate unitățile producătoare. In anul trecut, ca și in prima 
lună din acest an, ritmul de lucru pe unele șantiere a fost afectat 
tocmai datorită încălcării disciplinei de plan de către unele unități 
constructoare de mașini, furnizoare de utilaj tehnologic. In legătură 
cu cauzele acestor rămineri în urmă și cu măsurile luate pentru lichi
darea lor neîntirziată — așa cum a indicat Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., în ședința din 4 februarie — am primit răspuns 
din partea directorilor a două întreprinderi.

Iată întrebările redacției :

1
2
3

Care sînt cauzele întârzierilor?
Ce măsuri practice, imediate ați luat? 
La ce dată vor fi recuperate ?

Ce înseamnă 
un kilowatt-oră

A ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR

„Sfîrșitul lunii aprilie, 
termenul-limită 

pentru recuperare"
Răspunde Ing. Mlron Ne

grită, directorul întreprinde
rii ’ ’ ‘ --------„Iiulependența"-Sibiu t

tră

Știți cu ce efort
se produce?

Pentru realizarea fiecărui kilowatt-orâ de energie electrică 
se consumă echivalentul a

- 1,5 KILOGRAME LIGNIT
- SAU 280 GRAME PĂCURĂ
- ORI 0,320 METRI CUBI GAZ METAN

Știți ce poate realiza ?
Cu un kilowatt-orâ se pot produce i

• 1,5 KG OJEL ELECTRIC ;
• 25 KG FONTĂ BRUTĂ DE FURNAL ;
• 1,3 KG ALUMINĂ;
• 7 KG ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE COMPLEXE;
• 11 KQ CIMENT;
• 6 KG PASTE FĂINOASE;
• 1,5 MP ȚESĂTURI FINITE DE LINĂ.

lată cit de importantă este destinația productivă a kilo- 
wattului-oră I

Dar nu trebuie uitat că FIECARE din zecile de mii de 
produse care se realizează în diferitele ramuri ale econo
miei naționale înglobează nemijlocit o cantitate de energie 
electrică sau combustibil.

De aceea, ÎNCADRAREA RIGUROASĂ ÎN NORMELE 
DE CONSUM STABILITE PENTRU ACEST AN LA FIECARE 
PRODUS ÎN PARTE ESTE OBLIGATORIE, orice depășire a 
consumurilor specifice de energie și combustibil în faorica- 
ția unor produse putînd afecta realizarea în condiții optime 
a altora. 

<
Doar 1 la sută

încălzirea pe doi ani 
a unui mare oraș

Reducerea cu numai 1 LA SUTĂ a consumului de ener
gie electrică la nivelul acestui an echivalează cu o econo
mie de 235 000 TONE COMBUSTIBIL CONVENȚIONAL 
ANUAL. Aceasta este cantitatea de combustibil utilizată 
pentru încălzirea unui oraș ca Galațiul pe timp de 
doi ani.

Nu este însă vorba numai de micșorarea consumului în 
sine ci, totodată, aceasta înseamnă și o economie de muncă 
socială sub formă de investiții, în centrale electrice și în 
sectorul extracției combustibilului, evaluate la 600 Ml- 
LIOANE LEI. ' > J

Soluționarea scrisorilor oamenilor 
muncii și instituția audienței și-au 
dobîndit un statut bine definit in ac
tivitatea cotidiană a organelor noas
tre de partid și de stat, ca una din 
formele legăturii directe cu masele, 
de conlucrare permanentă cu cetățe
nii. Se înțelege că orice cetățean 
care face în scris o sesizare, o pro
punere sau care trece pragul unei 
instituții și solicită audiență la con
ducerea acesteia are în vedere rezol
varea unei probleme de interes per
sonal ori obștesc. El așteaptă de la 
cei cărora li se adresează o soluțio
nare competentă și operativă a pro
blemei ce-i stă la inimă, o lămurire, 
un sfat. Pe de altă parte, această 
activitate de cunoaștere sistematică 
și multilaterală a opiniei cetățenilor 
contribuie la perfecționarea muncii 
organelor de partid și de stat, ajută 
la soluționarea eficientă a numeroase 
probleme, la înlăturarea lipsurilor și 
neajunsurilor ce mai există in dife
rite domenii. De aceea, îmbunătățirea 
muncii cu scrisorile și mai buna or
ganizare a audiențelor se înscriu ca 
preocupări permanente, de zi cu zi, 
ale partidului și statului nostru.

De curînd, la mai bine de 7 luni 
de la adoptarea Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
activității de rezolvare a sesizărilor, 
propunerilor și solicitărilor oamenilor 
muncii, am urmărit în județul Brăi
la modul în care se exercită con
trolul de partid in acest domeniu, 
ixwistînd, îndeosebi, asupra activită

ții desfășurate de comisiile speciale, 
organizate pe lingă comitetele sau 
birourile organizațiilor de partid din 
întreprinderi și instituții. în scopul 
analizării periodice a scrisorilor, pro
punerilor și sugestiilor care se fac.

Remarcăm, din capul locului, preo
cuparea activiștilor de la comitetele 
județean și municipal de partid de a 
cunoaște cit mai temeinic faptele sem
nalate in scrisori ori cu prilejul au
diențelor, grija și solicitudinea mani
festate în vederea adoptării, în fieca
re caz în parte, a unor soluții cit mai 
corespunzătoare. Pe baza unor pro
puneri făcute de muncitorii de la Fa
brica de conserve Zagna Vădeni, se
cretariatul comitetului județean de 
partid a ajutat colectivul de aici, in 
campania de preluare a legumelor, 
să amenajeze o instalație de prelu
crare a sucului de roșii și să con
struiască din resurse proprii o serie 
de bazine polistiv. în acest fel a 
sporit capacitatea de preluare a to
matelor în perioadele de vîrf, du- 
blîndu-se și spațiul de depozitare a 
sucului. La grupul de șantiere Brăi
la, unde nu exista preocupare pentru 
buna folosire și gospodărire a mate
rialelor de construcții și se executau 
lucrări de calitate necorespunzătoare, 
la sugestiile unor cetățeni, s-a efec
tuat o analiză la fața locului de un 
colectiv condus de un secretar al co
mitetului județean, luîndu-se măsu
rile necesare pentru întărirea disci
plinei in muncă, utilizarea judicioasă

Graficul alăturat prezintă 
consumul de energie așa cum 
se înregistrează la Dispeceratul 
energetic național, în medie, pe 
parcursul unei zile.

CE TREBUIE SĂ ȘTIE FIECARE?

Faptul că în orele de vîrf, 
— respectiv între orele 7—9 și 
18—22 — consumurile de
energie nu înseamnă doar o 
simplă creștere aritmetică, ci 
sînt și deosebit de costisitoare. 
Motivul constă în faptul că la 
aceste ore de vîrf intră în 
funcțiune, pentru a acoperi ce
rințele, capacități energetice 
suplimentare care consumă de 
regulă hidrocarburi (păcură 
sau gaz metan).

De aceea, este necesar să 
știm câ un kWh consumat la 
orele de vîrf este considera
bil mai scump decît un kWh 
consumat în restul zilei.

De aceea, spre „aplatiza
rea" acestor „vîrfuri" este ne
cesar să ne îndreptăm în prin
cipal atenția.

- Nerealizarea, în 1976, a planu- 
J, lui producției-marfă se concre

tizează în întreprinderea noas- 
i.n+jr-o restanță la contracte de 

utilaj complex —: îndeosebi față de
beneficiari din industriile chimică, 
metalurgică, materiale de construcții 
și construcții de mașini — care se ri
dică la 6 600 tone. în marea lor ma
joritate e vorba de utilaje care con
diționează punerea în funcțiune a 
unor importante obiective industri
ale. Neonorarea integrală a unor 
contracte de acest fel are drept 
principală cauză nominalizarea unui 
important volum de producție abia 
in ultima parte a anului 1975 și chiar 
la începutul lui 1976, ceea ce a creat 
mari greutăți în asigurarea docu
mentației tehnologice de execuție șl 
în aprovizionarea tehnico-materială. 
atit

întreprinderea de țevi „Republica" 
București. Combinatul siderurgic Ga
lati. întreprinderea de elemente do 
automatizare București. întreprin
derea „Neptun" Cîmpina. Fabrica de 
ventilatoare București ș.a. S-a tre
cut. de asemenea, la efectuarea unor 
analize săptăminale ale programelor de 
recuperare. Iată și un prim rezultat: 
pînă la 15 februarie, circa 40 la sută 
din restanțele anului trecut la utilaj 
complex au și fost recuperate.

Cu toate aceste eforturi însă, mal 
trvtîmpinăm greutăți din partea unor 
furnizori nepunctuali : întreprinderea 
de mecanică fină, întreprinderea de 
pompe, „Republica" și „Electroapara- 
taj“ — toate din București și Com
binatul siderurgic Galați.

hotărlțf ca pînă la 
lunii aprilie să recu- 
integral restantele, sin-

din tară, cit și din import.

2 Receptiv la solicitările exprese 
, ale beneficiarilor și pe baza sar

cinilor stabilite de conducerea 
partidului, colectivul întreprinderii 
noastre a trecut cu hotărîre la recu
perarea integrală și în cel mai scurt 
timp a restantelor. împreună cu bene
ficiarii au fost identificate urgen
țele, stabilindu-se grafice de re
cuperare pentru toate pozițiile; u- 
tilajele restanțe au fost redis
tribuite pe diferitele secții ale U- 
zinei. făcîndu-se în acest fel o în
cărcare corespunzătoare a fiecărui a- 
telier și a fiecărei echipe ; a fost re- 
analizat întregul necesar de materia
le și s-au stabilit grafice de apro
vizionare in concordanță cu grafice
le de livrare, asa cum a fost cazul 
cu materialele și elementele de com
pletare strict necesare, contractate cu

3Slntem 
s finele 
perăm 

gura problemă constituind-o asigu
rarea bazei materiale și îndeosebi a 
materialelor și aparaturii de comple
tare. din care o parte din import. 
Aș preciza aici că unele utilaje 
complexe restante sînt executate in 
proporție de 80—95 la sută, dar aș
teaptă pe bandă. în cîteva cazuri de 
luni de zile, fie un tablou de co
mandă sau o pompă, ori alte sub- 
ansamble de acest fel.

„Pînă la 31 martie"
Răspunde Ing. Mihai Mo- 

raru, director general al în
treprinderii de utila] greu 
„Progresul”-Brălla :

Cit timp țineți deschis comutatorul electric ?

ClT JUMĂTATEA HIDROCENTRALEI

DE LA LOTRU!

DE LA LOCUINȚA DV

Echivalentul gigantului
de la Porțile de fier

10—15 la sută a consumului de

Dacă în fiecare locuință s-ar reduce săptămî- 
nal consumul de energie electrică NUMAI cu 
1 kWh, într-un an s-ar realiza O ECONOMIE 
DE PESTE 250 MILIOANE kWh.

Aceasta echivalează cu producția pe timp de 
o jumătate de an a Hidrocentralei Lotru.

Producem în acest_ an 63,1 miliarde kWh. 
Diminuarea cu 
energie — așa cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — reprezintă producția pe mai mult 
de un an și, respectiv, mai mult de un an și ju
mătate a Hidrocentralei Porțile de Fier.
Grupaj realizat de Ion LAZAR, Dan CONSTANTIN

IDeși in 1976 întreprinderea
■ noastră a obținut în ansamblu 

rezultate superioare prevederilor 
planului pe primul an al cincinalului 
actual. 31 decembrie „ne-a prins" cu 
unele restante. Mă refer, în special, 
la utilajele pentru industria metalur
gică — unde aveam un minus de 2 797 
tone față de plan, la utilajele pentru 
industria materialelor de construcții 
și refractare — minus 998 tone față 
de plan, precum și la excavatoare. 
O primă cauză a întîrzierii : aprovi
zionarea defectuoasă. Principalii da
tornici: întreprinderea „Republica" 
București, întreprinderea de mașini 
electrice București, întreprinderea 
de produse cărbunoase Slatina și 
Baza județeană de aprovizionare 
Brăila. De altfel, nici în 1977 nu stăm 
prea bine. Altă cauză: documentația 
necesară pentru utilajele tehnolo
gice nu ne-a fost predată con
form legislației in vigoare, care re
glementează asigurarea documenta
ției cu 12 luni înainte de anul de 
plan.

2 Toate restanțele au fost repro-
■ grarnate pe primul trimestru din 

acest an. iar pentru ca pe viitor 
asemenea întirzieri să nu mai apară, 
sînt necesare cîteva măsuri. în primul 
rind. documentațiile de execuție să 
fie predate la termenele prevăzute 
de legislație. Așa, de pildă, pen
tru comenzi cerute de Ministerul In
dustriei Metalurgice cu termen da 
execuție în 1977, nu există nici acum 
asigurată documentația, iar pentru 
190,7 tone — documentația a fost pre
dată abia la finele lunii ianuarie a.c. 
De asemenea, cu toate intervențiile 
făcute, nu reușim să ne aprovizionăm 
ritmic. Ne trebuie 22 tone oțel inoxi
dabil, țeavă și tablă din import, 209 
bucăți rulmenți din import. 25 elec
tromotoare (I.M.E. București, „Elec- 
tromotor“-Timișoara și „Electropu- 
tere“-Craiova).

3 Am stabilit să recuperăm Inte.
■ grai restantele pină la 31 mar. 

tie 1977.

Anchetă realizată de 
Nicolae BRUJ AN 
Mircea BUNEA 
corespondenții „Scînteli*

a materialelor, înlăturarea risipei 
etc. Tot ca urmare a verificării și 
rezolvării unor sesizări. Comitetul 
municipal de partid Brăila a spri
jinit întreprinderea de construcții-

jul a numeroase adunări și consfă
tuiri pe circumscripții electorale, pe 
cartiere, cu comitetele de cetățeni, 
cu deputății, cu asociațiile de loca
tari, prin audiente organizate direct

De un real folos în ce privește 
controlul de partid în munca cu scri
sorile, după cum ne-am putut con
vinge pe parcursul investigațiilor 
noastre, s-a dovedit a fi activitatea

Scrisorile și sesizările oamenilor muncii— 
o importantă pîrghie a mecanismului 

democrației noastre socialiste
• Cum sînt soluționate propunerile cetățenilor, cum acționează comisiile spe
ciale constituite pe lîngă organele de partid ? @ Din experiența Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. în rezolvarea scrisorilor și organizarea audiențelor

montaj in recrutarea forței de mun
că necesare realizării planului de 
investiții ; a intervenit pentru crea
rea unui climat de muncă sănătos și 
îmbunătățirea muncii de partid în 
sectorul sanitar, la direcția județea
nă de poștă și telecomunicații, între
prinderea „Piscicola" etc. Cu prile

în unele mari Întreprinderi din mu
nicipiu. s-au dezbătut cu cetățenii 
probleme referitoare la gospodărirea 
și înfrumusețarea localității, la sis
tematizare și disciplină in construc
ții. la apărarea si sporirea avutului 
obștesc, la folosirea judicioasă a 
pămintuluL

comisiilor speciale organizate pe lin
gă comitetele și birourile organiza
țiilor de partid din întreprinderi și 
instituții. în conformitate cu preve
derile Hotărîrii C.C. al P.C.R., ase
menea comisii au datoria să analize
ze periodic scrisorile, sugestiile și 
propunerile ce se fac, să urmărească

modul cum sint soluționate, să dis
cute concret cu oamenii și să-i infor
meze asupra felului cum au fost re
zolvate cererile, criticile și sugestiile 
pe care le-au făcut. în consens cu a- 
semenea sarcini, majoritatea comi
siilor (în municipiul Brăila numărul 
lor se ridică la 216) acționează după 
planuri judicios întocmite, cuprinzind 
obiective concrete, legate de specifi
cul și problemele ce frămintă fiecare 
colectiv. La intreprinderea de utilaj 
greu „Progresul“-Brăila, de pildă, 
comisia de pe lingă comitetul de 
partid urmărește cum se finalizează 
măsurile stabilite ca urmare a sesi
zărilor făcute cu prilejul audientelor 
la conducerea întreprinderii ; are in 
atenție felul în care se preocupă 
organizația de partid si de sindicat 
de la șantierul I.C.S.I.M. de analiza
rea și rezolvarea propunerilor oame
nilor muncii ; aceeași comisie a con
trolat modul in care s-au adus la 
îndeplinire măsurile adoptate de 
comitetul de partid pentru reduce
rea consumurilor specifice si lichi
darea stocurilor supranormative, in
tervenție in urma căreia s-a ajuns 
la economisirea a sute de tone de 
metal, la eliminarea rebuturilor, 
adoptarea de noi tehnologii etc. ; 
împreună cu autorii unei sesizări, a 
analizat la fata locului condițiile 
existente la căminul și cresa între
prinderii. propunînd măsuri în con
secință. La șantierul naval s-a înce
tățenit obișnuința ca un membru al 
biroului comitetului de partid și al

comisiei speciale să participe la 
toate audientele acordate de condu
cerea unității. în acest fel. se poata 
urmări mai ușor cu ce eficiență se 
soldează audientele. La întreprinde
rea județeană de gospodărire comu
nală și locativă, comisia specială de 
pe lingă comitetul de partid și-a 
fixat obiectivele de acțiune în func
ție de neajunsurile existente în uni
tate : lipsă de solicitudine in rezol
varea unor cereri juste ale cetățeni
lor, neglijențe în întreținerea fondu
lui locativ, defecțiuni în alimentarea 
cu apă, în transportul în comun etc. 
Constatările comisiei au fost anali
zate în plenara comitetului de par
tid pe întreprindere, determinînd 
luarea unor măsuri corespunzătoare 
pentru Îmbunătățirea activității.

Este de la sine înțeles că eficiența 
activității acestor comisii depinde, în 
primul rind, de competenta și auto
ritatea membrilor lor. de sprijinul 
și îndrumarea pe care le au din par
tea organelor de partid pe lingă 
Care au fost constituite. Acolo unde 
se ține seama do acest lucru, unde 
sint folosite cu pricepere mijloacele 
și cadrul organizatoric larg democra
tic consfințit prin hotăriri de par
tid și legi ale statului i se asigură 
dialogului permanent, purtat în for
me multiple, între organele de par
tid și de stat și oamenii muncii, 
finalitatea dorită, confirmată prin 
acțiunile practice întreprinse.

Gheorghe PÎRVAN
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ÎNCHEIEREA MENIRII DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAIIȘESCU
ȘI PREȘEDINTELE HAFEZ AL-ASSAD

A

Convorbiri oficiale
La Palatul Republicii s-au încheiat, 

miercuri dimineața, convorbirile ofi
ciale între secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și secretarul 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad.

în timpul convorbirilor, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
și-au exprimat satisfacția față de ca
racterul fructuos al discuțiilor pur
tate, față de acordurile șl înțelegerile 
la care au ajuns, manifestîndu-și 
convingerea că, pe baza lor, se va

dezvolta o conlucrare și 
între Partidul Comunist

mai largă 
Român și 

Partidul Baas Arab . Socialist, între 
România și Siria, în concordanță cu 
interesele și aspirațiile popoarelor 
noastre, in folosul cauzei cooperării 
și înțelegerii internaționale.

în același timp, s-a apreciat că, în 
spiritul hotăririlor stabilite, România 
și Siria vor intări colaborarea dintre 
ele pe plan extern, contribuind, prin 
acțiuni și eforturi comune, la solu
ționarea constructivă a problemelor 
complexe ale vieții internaționale și, 
îndeosebi, la rezolvarea justă a tu

turor problemelor din Orientul Mij
lociu.

Cei doi președinți au convenit să 
continue dialogul rodnic dintre ei, 
menit să confere dimensiuni tot mai 
ample prieteniei, solidarității și con
lucrării multilaterale româno-siriene, 
constituind, totodată, o contribuție de 
seamă la lupta popoarelor pentru 
progres economic și social, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și colabo
rării între națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, de stimă și înțelegere reci
procă.

La scurtă vreme după încheierea 
convorbirilor oficiale, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene. Hafez 
Al-Assad, au făcut o vizită la una 
din cele mai mari unități ale indus
triei noastre constructoare de mașini 
— întreprinderea de mașini grele din 
Capitală.

Au luat parte tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.. primarul general al Capi
talei, precum și persoane oficiale 
care l-au însoțit pe președintele Re
publicii Arabe Siriene în vizita pe 
care a făcut-o în tara noastră.

Pe întregul traseu străbătut de la 
Palatul Republicii Socialiste Româ
nia, unde s-au desfășurat convorbiri
le. pînă la sediul întreprinderii, de-a 
lungul bulevardelor Capitalei, ca și 
în noul cartier Berceni. bucureștenii 
au întîmpinat cu multă căldură pe 
cei doi șefi de partid și de stat. Lo
cuitorii Capitalei și-au exprimat cu 
putere satisfacția lor față de această 
nouă intilnire dintre cei doi pre
ședinți. față de caracterul rodnic al 
dialogului româno-sirian la nivel 
înalt.

Cu aceleași sentimente i-au întim- 
pinat pe cei doi președinți și munci
torii marii uzine bucureștene. Mul
țimea purta portrete ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Hafez Al-Assad. pancarte cu inscrip
ții. în limbile română și arabă, cu- 
prinzind urarea : „Trăiască prietenia 
și colaborarea româno-siriană !“. S-a 
aplaudat îndelung, s-a scandat 
putere „Ceaușescu — Assad".

Miile de muncitori, tehnicieni și 
ingineri care lucrează aici, unii din
tre ei la realizarea de utilaje desti
nate echipării unor mari obiective 
industriale din Siria, au dat glas sen
timentelor de prietenie și solidaritate 
militantă pe care poporul nostru le 
nutrește față de poporul sirian.

La sosirea în uzină, cei doi șefi de 
stat au fost salutați de Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul 
de Mașini, 
cretar

Nicu 
direc- 

al 
Un

cu

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)
urma războiului din 1967, pe respec
tarea drepturilor naționale ale po
porului palestinean, inclusiv acela 
de a-și constitui un stat propriu, 
independent, pe îndeplinirea rezolu
țiilor țtertinente ale 
Națiunilor Unite.

Cei doi președinți au 
menținerea de teritorii 
ocupație militară israeliană, acțiu
nile vizînd modificarea caracterului 
demografic, cultural și istoric al 
acestor teritorii generează stări per
manente de tensiune și constituie o 
frină in reglementarea pașnică și du
rabilă a situației din Orientul Mij
lociu. Ei s-au pronunțat pentru în
cetarea acestor stări de lucruri ana
cronice și eliberarea tuturor terito
riilor arabe ocupate.

Cei doi președinți au subliniat 
necesitatea sporirii rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în ceea ce pri
vește reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu, salutînd toate 
măsurile menite să contribuie la so
luționarea problemelor complexe din 
zonă, In conformitate cu prevederile 
rezoluțiilor adoptate de cea de-a 
XXXI-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite, 

în acest context. președintele 
■ Nicolae Ceaușescu și președintele 

Hafez Al-Assad s-au pronunțat pen
tru reluarea Conferinței de pace in 
Orientul Mijlociu de la Geneva cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, pe picior de 
egalitate cu ceilalți participanți. Ei 
consideră că procesul de soluționare 
a conflictului din Orientul Mijlociu 
trebuie să se bucure de sprijinul 
larg al tuturor forțelor iubitoare de

Organizației
subliniat că 
arabe sub

pace și să beneficieze de aportul 
statelor in măsură să contribuie in 
mod pozitiv la stabilirea unei păci 
juste și trainice în regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat in mod deosebit eforturile 
președintelui Hafez Al-Assad în 
scopul realizării unei păci juste in 
Orientul Apropiat. De asemenea, a 
apreciat eforturile depuse de pre
ședintele Hafez Al-Assad pentru 
încetarea ostilităților in Liban. Pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia a subliniat că aceste eforturi co
respund nu numai intereselor po
porului sirian, ale celorlalte popoare 
arabe, dar și ale tuturor popoarelor, 
ale păcii și securității în lume.

Abordînd și alte probleme interna
ționale de interes general, cei doi 
președinți au subliniat necesitatea 
înfăptuirii dezarmării generale și 
totale, in primul rind a dezarmării 
nucleare, prin convenirea și aplica
rea unor măsuri concrete, practice 
privind oprirea cursei înarmărilor, 
încetarea producției de arme nuclea
re, lichidarea stocurilor existente, 
reducerea bugetelor militare și a e- 
fectivelor, desființarea bazelor mili
tare străine și a blocurilor militare, 
a intăririi și dezvoltării rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, a demo
cratizării relațiilor internaționale. Ei 
au fost de acord că politica de dis
criminare rasială promovată de re
gimurile rasiste de la Pretoria și 
Salisbury, orice forme de manifesta
re a acestei politici retrograde Sînt in 
contradicție flagrantă cu legile fun
damentale ale progresului uman și 
că eradicarea acestei politici este un 
imperativ de importantă capitală care 
concentrează atenția tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiimpe-

rialiste, le solidarizează în sprijinul 
activ acordat luptei drepte a popoa
relor din Zimbabwe și Namibia, a 
tuturor celorlalte popoare din Afri
ca australă pentru libertate, pentru 
suveranitate și independentă.

Apreciind că edificarea securității, 
dezvoltarea cooperării și consolida
rea păcii în Europa vor contribui la 
prbmotarea înțelegerii -pi* colaborării 
și la întărirea securității în intreaga 
lume, cei doi președinți și-au expri
mat speranța că reuniunea care va 
avea loc la Belgrad în iunie 1977, 
evaluînd constructiv rezultatele ob
ținute, va adopta cele mai adecvate 
măsuri pentru aplicarea integrală a 
principiilor și prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Cei doi președinți au apreciat uti
litatea întilnirilor la nivel înalt pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
româno-siriene. pe multiple planuri, 
pentru adincirea colaborării și înțe
legerii internaționale.

Președintele Hafez Al-Assad a 
adresat mulțumiri pentru invitația 
de a vizita Republica Socialistă 
România, pentru primirea călduroasă 
și ospitalitatea de care s-a bucurat, 
subliniind că dă o înaltă apreciere 
rolului constructiv, poziției profund 
principiale și realiste pe care le are 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
problemele vitale ale omenirii, aten
ției pe care o acordă permanent 
edificării păcii in intreaga lume, și 
în special in Orientul Mijlociu.

Președintele Hafez Al-Assad a 
reînnoit invitația adresată președin
telui Nicolae Ceaușescu de a efectua, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. o vizită oficială de 
prietenie in Republica Arabă Siriană, 
la o dată ce va fi stabilită ulterior.

Industriei Construcțiilor 
Nicolae Canea, prim-se- 
Comitetului

«ectorului 5 al Ca
pitalei, și 
Constantin, 
torul general 
întreprinderii,
grup de tinere au 
oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad 
buchete de flori.

Uzină-unicat, prin 
produsele pe care 
le realizează, 
treprinderea 
mașini grele Bucu
rești asigură în 
prezent, in bună 
parte, necesarul de 
utilaje tehnologice 
complexe destinate 
dotării întreprinde
rilor românești și 
onorării comenzi
lor contractate cu 
partenerii externi.

Informînd pe 
înaltul oaspete si
rian despre profilul 
unității 
datorul 
bricație, 
rată că, 
tuală, 
derea este capabilă, 
datorită instalații
lor moderne cu 
care a fost înzes
trată. să execute 
orice fel de utilaje 
tehnologice. Pe par
cursul vizitării a 
două dintre secțiile 
de bază ale uzinei 
— cea de mecano- 
sudură și fabrica 
de turboagregate — 
sînt prezentate o 
serie de mașini și 
instalații de’ mare 
capacitate, dintre cele 
aflate în curs de execuție : utilaje 
termoenergetice și metalurgice, co
loane de sinteză pentru combinatele 
chimice, linii tehnologice pentru pro
ducția de ciment ș.a.

Președintele Hafez Al-Assad se in
teresează îndeaproape de caracteris
ticile tehnice și performanțele func
ționale ale unora dintre aceste insta
lații, de procedeele aplicate în reali
zarea lor. Oaspetele este

în
de

și nomen- 
ei de fa- 
gazdele a- 
la ora ac- 
întreprin-

mai moderne, producția de utilaje tehnologice com
plexe va înregistra în România o 
creștere puternică, impusă atît de 
intensa dezvoltare a industriei ei, a 
necesarului de echipament tehnic al 
noilor întreprinderi, cit și de numă
rul mereu sporit de comenzi din par
tea beneficiarilor externi.

Apreciind realizările de care ia cu
noștință, președintele
Arabe Siriene are cuvinte elogioase la 
adresa colectivului de muncă de la

Republicii

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România
București, 16 februarie 1977.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist 
Președintele 

Republicii Arabe Siriene

informat căde partid al

miile de bucureșteni aflați pe aeroportul Otopeni au ovaționat îndelung pentru prietenia româno-sirianâLa plecare,

Cuvintul președintelui llafez Al-Assad ec re 1 it 1“
(Urmare din pag. I)
de data aceasta comunicatul înre
gistrează noi realizări obținute in 
dezvoltarea relațiilor noastre și pe 
care le adăugăm rezultatelor ante
rioare dobindite pe calea unei dez
voltări in continuare a raporturilor 
noastre, constituie un nou document 
a( dorinței noastre comune de adin- 
cire a colaborării și solidarității din
tre țările noastre.

Sîntem foarte bucuroși pentru 
ceea ce am obținut prin participarea 
comună și sintem deosebit de satis
făcut! de sentimentele de sinceră 
prietenie existente între noi, senti
mente care ni ie-a arătat poporul 
dumneavoastră atît ieri, cit și astăzi. 
De fapt, același sentiment de sinceră 
prietenie, de sinceră dragoste a do
minat întrevederile noastre, fie in 
plenare sau in discuțiile pe care per
sonal le-am avut cu prietenul meu 
drag, președintele Nicolae Ceaușescu. 
Am simțit simpatia profundă a bu
nului popor al dumneavoastră par- 
curgind ieri arterele Capitalei, iar 
astăzi sentimentele muncitorilor ro
mâni față de noi cu prilejul vizitei 
pe care am făcut-o Ia 
industrial. Aș putea să spun că 
această uzină 
zitat-o este o 
lor. Fără îndoială 
timent profund de căldură este re
flectarea directă a sentimentelor 
profunde de stimă și respect existen
te între poporul dumneavoastră și 
poporul nostru. Este, totodată, senti
mentul care constituie baza trainică 
de la care putem porni in perioada 
ce urmează pentru a realiza o colabo
rare și mai bună în dezvoltarea pe 
un plan și mai larg a raporturilor 
noastre.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
•«nstatăm azi, în cadrul vizitei noas-

un obiectiv

pe care am vi- 
uzină a uzlne- 

că acest sen-

tre la întreprinderea de mașini grele 
din București, pe lingă sentimentele 
muncitorilor și convingerea lor pro
fundă in activitatea pe care o des
fășoară și cred că mă veți înțelege : 
ni-au bucurat și ne bucură l'oartc 
Piuit succesele deosebite pe care le-a 
obținut și in acest domeniu poporul 
român. Noi dorim din toată inima ea 
acest progres să fie neîntrerupt și să 
cunoască noi valențe în dezvoltarea sa 
viitoare. Este cu atit mai mult pen
tru noi o plăcere și o fericire să con
statăm și faptul că tocmai acest o- 
biectiv important industrial iși aduce 
contribuția sa directă la dezvoltarea 
economiei naționale a Siriei. Am vă
zut deja citeva dintre utilajele care 
au fost făcute și sint gata pentru a 
fi expediate in țara noastră.

Permiteți-mi, stimați prieteni și to
varăși, ea in încheiere, în numele 
meu și al colegilor mei, să mulțu
mesc încă o dată președintelui Nicolae 
Ceaușescu și dumneavoastră, tuturor, 
pentru tot ceea ce ne-ați oferit cu 
acest prilej. De asemenea, doresc să 
vă asigur de hotărirea noastră de a 
face totul pentru a dezvolta și mai 
mult raporturile noastre, pentru a 
face ca această încredere profundă, 
deosebită, existentă între noi. să se 
mențină in continuare și să se dez
volte.

Permiteți-mi ca, in numele meu, al 
delegației mele, al Partidului Baas 
Arab Socialist și al Republicii Arabe 
Siriene, să vă felicit cu toată since
ritatea și căldura și. prin dum
neavoastră, să felicit acest harnic 
popor român pentru succesele reali
zate și să-i urez în continuare suc
cese și mai multe, prosperitate și fe
ricire.

Să trăiască prietenia între noi !
Trăiască colaborarea dintre țările 

noastre 1 (Aplauze).

Miercuri, 16 februarie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie întreprin
să in țara noastră, la invitația 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad.

Dialogul la nivel înalt româno- 
sirian — urmărit cu profundă satis
facție și aprobare de opinia publică 
din cele două țări — se înscrie, prin 
rezultatele sale fructuoase, ca un nou 
și deosebit moment in cronica rela
țiilor de prietenie, colaborare multi
laterală și solidaritate activă dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Baas- Arab Socialist, dintre România 
și Siria, dintre popoarele român și 
sirian. Schimbul de vederi dintre 
președinții Nicolae Ccaușesou și 
Hafez Al-Assad, înțelegerile la care 
s-a ajuns cu acest prilej vor duce la 
o și mai mare amploare a conlucră
rii rodnice intre țările, partidele si 
popoarele noastre,. în folosul și spre 
binele lor reciproc, la o intensificare 
a cooperării pe plan internațional in 
vederea sporirii contribuției lor la 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte in care toate națiunile să 
poată să se dezvolte liber, potrivit 
năzuințelor lor de pace și progres.

Ceremonia plecării a avut Ioc 
aeroportul Otopeni. împodobit 
portretele celor doi șefi de stat, 
drapele românești și siriene,
urări închinate dezvoltării prieteniei

și colaborării dintre România 
Siria, cauzei păcii și înțelegerii 
ternaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au sosit 
împreună la aeroport. Mii de oameni 
ai muncii din Capitală, aflați aici, 
precum și numeroși studenți sirieni 
care învață în țara noastră au ova
ționat îndelung pe cei doi șefi de 
stat, aclamind pentru prietenia 
româno-sirianâ. Bucureștenii au ex
primat în acest mod sentimentele cu 
care întregul popor român a salutat 
această vizită, adeziunea sa profundă 
la politica externă a României, în
dreptată spre înfăptuirea aspirațiilor 
de pace, înțelegere și colaborare in
tre națiuni.

Comandantul gărzii militare a pre
zentat onorul. In, continuare, s-au 
intonat imnurile de 
două țâri și au fost 
de artilerie.

Președintele Hafez
persoanele care l-au însoțit și-au 
luat apoi rămas bun de la oficialită
țile române venite la aeroport, pre
cum și de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați in tara noastră. . 
Erau prezenți tovarășii Manea Mă- 
nescb. Ștefan Voitec. Gheorghe Cioa
ră, Ion Dincă, Ion Ioniță. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu. Teodor Coman, 
Nicolae Giosan, Aurel Duma, Ion 
Stânescu, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, ge
nerali.

Și 
in-

stat ale celor 
trase 21 salve

Al-Assad și

pe
cu 
cu 
cu

j

Se aflau de față 
României la Damasc și 
Siriei la București.

Un grup de pionieri 
chete de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat un căldu
ros

ambasadorul 
ambasadorul

a oferit bu-

Al-Assad. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns miinile cu cordialitate, s-au 
Îmbrățișat cu prietenie.

La ora 13.45 nava prezidențială a 
decolat, fiind escortată pină la gra
niță de avioane ale forțelor noastre 
armate.

drum bun președintelui Hafez (Agerpres)

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate dragă prieten.
La încheierea fructuoasei noastre vizite în țara dumneavoastră prietenă, 

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră, in numele meu 
și al membrilor delegației arabe siriene, mulțumiri deosebite pentru ospita
litatea și căldura cu care am fost înconjurați pe intreg parcursul acestei 
vizite.

Schimbul de păreri efectuat cu ocazia întilnirii noastre de la București 
a fost deosebit de util și a realizat întocmai țelurile organizării acestei vizite. 
Doresc să confirm încă o dată satisfacția și fericirea -noastră pentru rezul
tatele la care am ajuns și care fără îndoială vor contribui la creșterea și 
consolidarea legăturilor dintre cele două țări ale noastre.

Exprimindu-vă, stimate și drag prieten, aceste sentimente sincere, vă 
rog. totodată, să acceptați cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes 
pentru dumneavoastră, precum și cele mai sincere urări pentru poporul 
dumneavoastră prieten.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist
Președintele

Republicii Arabe Siriene

această uzină a uzinelor, capabilă să 
producă utilaje de o atît de înaltă 
complexitate 
ridicat.

Un moment 
rarea vizitei 
semnificațiile 
zentarea contribuției remarcabile pe 
care o aduce întreprinderea bucu- 
reșteană la echiparea a două mari 
complexe industriale ce se reali
zează pe pămîntul Siriei prietene în 
cadrul cooperării economice dintre 
cele două țări. întreprinderii de ma
șini grele din București îi revine 
sarcina de a executa cele patru gru
puri termoenergettce de cite 12 MW 
pentru marea rafinărie de la Banias 
ți liniile de 
de ciment 
Sheick-Said. 
lății sint in 
cuțte. Prezentindu-le președintelui 
Hafez Al-Assad, gazdele subliniază 
că muncitorii și inginerii care lu
crează la ele lși fac o îndato
rire de onoare din a realiza, 
la termenele prevăzute sau chiar în 
avans, toate utilajele destinate parte
nerilor sirieni, la un nivel calitativ 
ireproșabil. Președintele Republicii 
Arabe Siriene, arătînd că în tara sa 
este cunoscută și apreciată calitatea 
bună a produselor românești, și-a 
exprimat convingerea că și cele pe 
care le livrează uzina bucureșteană 
vor îndreptăți același calificativ.

In cursul dialogului care a avut loc 
cu prilejul acestei vizite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut, ca de alt
fel de fiecare dată cind s-a aflat in 
mijlocul acestui destoinic colectiv de 
muncă, o serie de recomandări pri
vind mai cu seamă îmbunătățirea or
ganizării muncii în vederea sporirii 
în continuare a producției, a eficien
tei activității economice care se des
fășoară în întreprindere.

Apreciind progresele înregistrate 
aici pe linia modernizării structurii 
nomenclatorului de fabricație și a fo
losirii intensive a mașinilor și utila
jelor aflate în dotare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a remarcat faptul 
că fluxurile de producție ar putea fi 
organizate in așa fel incit utilajele 
care se realizează într-o hală să par
curgă un circuit optim, ajungînd în 
final la punctul de ieșire din hală, 
pentru a elibera cit mai curind spa
țiile productive pe care le ocupă. Este

• o rezervă importantă de sporire a 
producției, mai ales dacă se are în 
vedere valoarea deosebită a instala
țiilor executate aici. Ele pot fi chiar 
completate, pe spațiile eliberate, cu 
altele noi, ceea ce ar conduce, de a- 
semeneâ, la un spor suplimentar de 
capacitate. S-a indicat, în același 
timp, ca odată cu perfecționarea or
ganizării fluxurilor de producție să 
se aibă în vedere și asigurarea unui 
grad superior de mecanizare a ope
rațiunilor de sudură, ca și înlocuirea 
tehnologiilor care presupun un mare 
volum de manoperă cu altele mai 
productive, mai eficiente.

în halele vizitate, pe aleile uzinei, 
muncitorii au aplaudat călduros pe 
cei doi președinți, le-au oferit flori, 
exprimîndu-și și in acest fel bucuria 
de a-i putea saluta in mijlocul lor.

înainte de plecare, președintele 
Republicii Arabe Siriene a scris în 
cârtea de onoare a uzinei aprecieri 
elogioase : „A fost o deosebită feri
cire pentru mine să vizitez acest o- 
biectiv industrial, care a lăsat asu
pra mea o puternică impresie, nu 
numai prin mărimea și capacitatea 
sa tehnică, ci și prin rezultatele deo
sebit de bune pe care le-a obținut. 
Ele constituie, de altfel, o dovadă 
grăitoare a progresului economic pe 
care intreaga Românie prietenă l-a 
înregistrat sub conducerea președin
telui său Nicolae Ceaușescu, a parti
dului său comunist. Mulțumesc con
ducerii uzinei și tuturor muncitorilor 
ei pentru primirea călduroasă ce 
mi-au rezervat-o și le urez multă 
fericire, viață îndestulată și bogată, 
multă prosperitate in (ara lor".

De la întreprinderea de mașini 
grele. însoțiți de uralele și aplauzele 
muncitorilor, cei doi șefi de stat s-au 
îndreptat spre centrul Capitalei. 
Coloana de mașini a străbătut 
marele cartier Berceni. care oferă o 
imagine elocventă a ritmului 
strucțiilor de locuințe din țara noas
tră. Mașina in care se aflau 
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Al-Assad a parcurs,

la un nivel tehnic
deosebit în desfășu-
1-a constituit, prin 

sale mai largi, pre-

producție pentru fabrica 
care se va înălța la 
Unele din aceste insta- 
fază avansată de exe-

con-

pre-
Hafe» 

de asemenea, 
aleile marelui Parc al tineretului, 
trecînd pe lingă noul Palat al spor
turilor și culturii, prilej pentru dis
tinsul oaspete sirian de a cunoaște 
una dintre cele mai remarcabile rea
lizări edilitare ale Capitalei.
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

La casa de cultură, 
despre calitatea artistică, 

...dar și despre valoarea educativă
...Se cere mai multă grijă, o mai 

atentă preocupare pentru calitatea 
producțiilor aduse in concurs, iar ca
litatea este strîns legată atit de mo
dul in care selecționăm valorile, cit și 
de nivelul instructajului, al lucrului 
pe text, pe partitură, pe rol, de stră
duința pentru o cit mai curată și mai 
finisată execuție a mișcărilor in dans. 
O jumătate de oră, o oră pe zi să lu
crăm cu cei care compun diferitele 
formații, să... Numai astfel vom 
putea participa la festival cu produc
ții apte să emoționeze, să acționeze 
asupra conștiinței oamenilor.

Părăsisem, pentru cîteva momente, 
sala unde se desfășurau manifestări
le cultural-artistice din cadrul con
fruntării la nivel de județ a elevilor 
din licee și școli profesionale, cu in
tenția de a-1 căuta, în vederea unor 
lămuriri, pe directorul Casei de cul
tură. și am nimerit la o discuție cu 
responsabilii formațiilor ce se succe
dau pe scenă, profesori de la școli 
din Alexandria, de la Turnu Măgu
rele, Roșiori de Vede, Zimnicea, Pia
tra. Vorbea secretarul Comitetului 
județean al P.C.R., Ion Olteanu. Sub
linierile ațiuse în atenția celor acolo 
de fată constituiau, ne-am dat seama, 
preocupări permanente și de bază 
privind participarea Teleormanului 
la marea competiție națională „Cîn- 
tarea României", dar subsumau șl 
constatări cu aspect negativ, atît de 
dată recentă, respectiv din cele ob
servate în sala de spectacole, precum 
și din unele cristalizări de pe 
parcursul etapei de masă a festiva
lului in orașele și comunele județului.

Sintem in ziua de 13 februarie. Du
minică.

Concomitent cu confruntarea elevi
lor pe scena Casei de cultură din 
Alexandria, la Videle și la Măldăeni 
se desfășura faza comunală a for
mațiilor înscrise in competiția festi
valului. Cu o zi înainte, la Gratia, 
Ștorobăneasa și Salcia — comune 
mari, înstărite, cu cooperative puter
nice — se întrecuseră, de asemenea, in 
confruntări pe criteriul calitate, for
mațiile locale. La Gratia, ca să ne fo
losim de un exemplu, localitate situa
tă pe cursul Dîmbovnicului în extre
mitatea de nord-est a județului, și-au 
arătat măsura pregătirii un cor pe 
trei voci numărînd șaptezeci de mem
bri, un grup vocal, numeroși recita
tori, cîntăreți de muzică populară și 
de muzică ușoară, brigada artistică, a 
fost prezentat un montaj literar-mu- 
zicaJ, a evoluat, cu o suită de jocuri 
din zonă, formația de dansuri și s-au 
produs rapsozi populari. Timp de mai 
multe ore, cei peste o sută cincizeci 
de artiști amatori au înfățișat publi
cului și juriului rezultatele strădaniei 
lor pe tărîmul artei. Artiști fiind ță
ranii cooperatori, tineri-ai satului lu- 
crînd In cooperative sau ca munci
tori calificați în întreprinderile de la 
Alexandria și Roșiori, intelectuali, 
mecanizatori. Formația de teatru, 
care nu a evoluat în după-amiaza zi
lei de sîmbătă la căminul cultural, 
pregătește pentru întîlnirea interco- 
operative, în vederea promovării 
în etapa superioară celei de masă, o 
piesă din dramaturgia nouă. La a- 
ceastă fază superioară se vor mai 
prezenta brigada artistică, realizatorii 
montajului literar, corul. Putem pre
supune că și la Ștorobăneasa și Sal
cia. la Măldăeni și la Videle, forma
țiile ce aspiră la trecerea pragului că

tre participarea la faza județeană, 
vor fi evoluat la același nivel cali
tativ ridicat relevat pe scena căminu
lui cultural de la Gratia. Și că cei 
care au exercitat controlul de calita
te, membrii juriilor, au făcut o selec
ție îngrijită.

Dar momentul cel mal Important 
pentru formațiile de la căminele cul
turale urmează să aibă loc duminica 
viitoare cînd, într-o serie de comu- 
ne-centru, se va trece la confrunta
rea intercooperative, unde selectațil 
de la comune vor proba măsura ta
lentului, a muncii de pregătire, ho- 
tărîrea lor ca, treaptă cu treaptă, să 
urce tot mai sus în ierarhia valorilor 
pe care le consacră marea competiția 
națională Cîntarea României.

Una dintre aceste comune-centru va 
fi Țigănești, localitate cunoscută, de 
la confluenta rîurilor Vedea și Te
leormanul, păstrătoare a unui bogat

Însemnări din Teleorman
patrimoniu folcloric și creatoare de 
valori noi, materiale și spirituale, în 
zilele noastre.

— Cum sînt concepute întîlnirila 
lntercooperative în cadrul festivalu
lui ? Cea de la Țigănești va fi o con
fruntare de forte numai în plan ar
tistic ?

— Pe scenă, da, o întrecere cultu- 
ral-artistică, cu finalitate educativă. 
însă, în ansamblu, întîlnirile din ca
drul festivalului sînt concepute la 
noi ca un mijloc de a intensifica 
și adinei cunoașterea reciprocă dintre 
locuitorii comunelor învecinate și de 
a realiza, în același timp, un schimb 
de experiență, cu urmări practice 
atît în sfera producției, cît și în plan 
edilitar-gospodăresc.

Interlocutorul (citat la începutul a- 
cestor însemnări) a detaliat. Fiecare 
din comunele participante la întîlni- 
re își va marca prezența nu numai 
prin formațiile cultural-artistice. ci 
și printr-o expoziție care va înfățișa 
rezultatele cele mai. valoroase obținu
te în producția agricolă. în cazul dat, 
Țigănești, se vor întîlni cinci coope
rative, fiecare cu expoziția-i proprie. 
Juriul va acorda calificative formați

ilor care au evoluat pe scenă, iar ca
lificativele le vedem corelate cu re
zultatele oglindite, prin mijlocirea 
expozițiilor, în producție de cei care, 
în cîntec și joc, au fost fruntașii re
coltelor bogate din toamna trecută. 
Produsele expuse vor fi completate 
prin expoziții de artă populară, prin 
grafice ilustrînd realizările edilitar- 
gospodărești, prin panouri de onoare 
înfățișindu-i pe acei cooperatori, me
canizatori. tehnicieni care s-au dis
tins în campania agricolă.

Faptul că echipele aflate în între
cere vor fi însoțite în deplasarea lor 
de un număr însemnat de consăteni 
va crea cadrul necesar unei întilniri 
de lucru între membrii cooperativelor 
vecine, subordonate aceluiași consiliu 
cooperatist, întîlniri nu lipsite de rea
le semnificații acum cînd se adoptă 
măsuri de care depind rezultatele re
coltelor de anul acesta. întilnirile o- 
cazionate de faza intercooperative a 
festivalului sînt, totodată, prilej de a 
dezbate probleme legate de apropia
tul Congres al consiliilor de condu
cere ale unităților agricole. Se caută 
astfel să se imprime acțiunilor din 
cadrul festivalului un caracter cit 
mai complex și mai util, să se dea 
manifestărilor o cît mai mare încăr
cătură educativă.

Am tradus mai departe gîndurile 
omului cu care stăteam de vorbă : 
..Acesta este, în fapt, sensul major al 
marii competiții a creației și a mun
cii în care se află angrenați zeci de 
mii de artiști, amatori și de profesie, 
din întreaga țară, și alături de ei mi
lioanele de muncitori și țărani, de 
intelectuali, în felul lor, toți, creatori 
de valori materiale și spirituale și 
deci participant la Cîntarea Româ
niei.

Cînd am reintrat în sala de spec
tacole, cortina era ridicată și in mij
locul scenei se desfășura o acțiune 
evocind un episod din războiul pen
tru independentă. Lucrarea dramatică 
intitulată „Tudor Dorobanțu", scrisă 
de un autor local, aducea un cald 
omagiu eroului Tudor Nicolae, țăran 
dintr-o comună teleormăneană care, 
cu o sută de ani în urmă, in uni
formă de dorobanț captura, cu jertfa 
vieții, unul din steagurile otomane la 
Plevna.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

CONSTANTIN PILIUȚĂ : „Fracul" ION B1ȚAN : „1907. Județele in care au avut loc răscoalele"

Expoziția
- O AMPLĂ MANIFESTARE^ ARTISTICĂ --------------------- .

„ȚĂRĂNIMEA, PUTERNICĂ FORȚĂ SOCIALĂ 
ȘI REVOLUȚIONARĂ"

t V
în jurul orei 10,00 — Transmisiu

ne directă : deschiderea Consfă
tuirii pe țară pentru analiza acti* 
vității de control obștesc.
PROGRAMUL I

16.30 Telex.
16.35 Curs de limba rusă. 
17,05 Teleșcoală.
17.35 Pentru timpul dv. Liber, vă reco

mandăm...
17.55 Ateneu popular TV.
18.30 Publicitate.
18.35 Mult e dulce...
18.55 Forum cetățenesc.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei în economie.
20,00 Ora tineretului.

Doru Buzea, Cazlmlr Tănase, 
Constantin Cadeschi, Gh. Haucă, 
Viorel Baltag, Elena Ligi, Sorin 
Medeleni, Gh. Popa, Jean May- 
dick, Teodor Brădescu, Boris Pe- 
revoznic, Ștefan Pană, Ion Plăeșu, 
Ion Ligi, Narcisa Vornicu, Lucre- 
ția Mândrie, Aurora Prodan, Va
lentina tivint, Florita Rusu, Tudor 
Doina, Traian Andrei. Regia ar
tistică : Constantin Dinischiotu. 
Adaptarea și regia TV : Nae C6s- 
mescu. Spectacol preluat de la 
Teatrul Mihai Eminescu" din Bo
toșani.

22,25 Meridiane culturale.
22,55 Din muzica și dansurile popoare

lor : Republica Nigeria, Republica 
Ghana.

23,15 Telejurnal.
PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei simfonice și 
al corului Radioteleviziunii.

21,35 Telex.
21,40 Un fapt văzut de aproape.
22,05 înainte și după Nefertiti — film 

documentar.

Dramatismul și eroismul, 
spiritul revoluționar și al 
demnității naționale, dorin
ța de a construi o lums 
nouă, ca și mîndria pentru 
realizările obținute în anii 
socialismului — iată tră
sături ale țărănimii noas
tre, amplu și emoționant 
redate în operele de artă 
din expoziția ce omagiază 
70 de ani de la răscoalele 
din 1907.

Deschisă recent în să
lile Dalles din Capitală, ex
poziția: „Țărănimea, puter
nică forță socială și revo
luționară" este prima din 
seria expozițiilor tematice 
care vor fi organizate in 
cursul anului acesta. Eve
nimentul cumulează semni
ficații nu numai artistice, ci 
și politice, este amplu ca 
desfășurare, pretinzînd o 
oglindire pe aceeași mă
sură, ceea ce rîndurile de 
față nu pot realiza decît în 
parte. Dispuse într-o succe
siune istorică, operele se
lecționata atît din patri
moniul nostru artistic, cît 
și din creația plastică ac
tuală realizează o frescă 
vie, impresionantă, plină 
de adevăr și măreție, în 
imagini de artă, a țărăni
mii ca forță a progresului 
social.

Expoziția se deschide cu 
o succintă prezentare a do
cumentelor ce atestă tra
diția mișcărilor de masă ale 
țărănimii, reprezentate de 
răscoala de la Bobilna, de 
războiul țărănesc din 1514 
condus de Gh. Doja, de 
răscoala din 1784 în frunte 
cu Horia, Cloșca și Crișan, 
cu imaginea lui Tudor 
Vladimirescu, conducătorul 
revoluției din 1821 (in por
tretul realizat de pictorul 
Th. Aman), sau a marii a- 
dunări de la Blaj din 1848,

pentru a continua cu tablo
urile lui N. Grigorescu 
„Drum greu", „Mocan" sau 
„Vatră la Rucăr", cu cele 
ale lui Ion Andreescu „Fe
tița cu găina" sau „Casa 
ciurarului", reflectind si
tuațiile dramatice ale exis
tenței țărănimii ca ur
mare a rămășițelor feudala 
ți a cruntei exploatări la 
care era supusă.

Dintre artiștii premergă
tori răscoalei din 1907 se 
impune Ștefan Luchian cu 
tabloul „La împărțitul po
rumbului", un marș al flă- 
mînzilor înarmați cu cio
mege, oameni cu fețele 
dîrze și aspre, prevestind 
răscoalele ce aveau să vină, 
tablou al cărui sentiment 
dramatic este sporit de 
măiestria artistică a colori
tului. Alăturate lui Lu
chian se află tablourile cu 
țărani ale lui C. Ressu, 
Șt. Dimitrescu, N. Tonitza, 
Baltazar Abgar, Fr. Șirato, 
A. Băeșu, D. Ghiață, între
gind acel climat spiritual, 
tipologic și social, al satului 
românesc, pentru a culmina 
cu operele lui Octav Băn- 
cilă: „înainte de 1907", 
„Prevestirea răscoalei", 
„Muncitorul șl țăranul", 
„1907“ și „BlestemuF1. ta
blouri ce-1 definesc și si
tuează pe Băncilă, în pic
tura românească, nu numai 
ca artistul care trăiește cu 
fidelitate și cu sentimente 
profunde evenimentele de 
la 1907, dar și ca pe artis
tul combativ și protestatar, 
ce pătrunde frontal în 
miezul fenomenelor.

Lupta țărănimii a deve
nit, după 1907, subiectul o- 
perelor celor mai reprezen
tativi artiști, al maeștrilor 
artei noastre, ca A. Jiquidi, 
Ion Jalea, Ion Irimescu,

Vida Geza, Ion Vlasiu, Bo
ris Caragea, a pictorilor 
Al. Ciucurencu, cu impre
sionantul său tablou „Epi
log 1907“, zguduitor prin 
armoniile culorilor reci, de 
albastru, în care este bogat 
nuanțat și a . cărui compo
ziție implică un profund 
spirit de autenticitate. Im
presionante, în egală mă
sură, sînt tablourile picto
rului C. Baba închinate 
răscoalelor sau familiei de 
țărani, lucrări monumenta- 
lizind cu mare măiestrie 
artistică sentimentele uni
tății familiei sau cele ma
terne.

Pe calea inimii, reflecții 
în imagini, sint și picturile 
sau gravurile semnate de 
Tr. Brădean, C. Piliuță, 
Gh. Labin, A. Ciupe, Gy. 
Szabo Bela, V. Almășanu 
ș.a., artiști ale căror lu
crări au mai figurat șl in 
expoziții anterioare, fiind 
izvorite din prețuirea și 
atașamentul față de paginile 
de inalt patriotism ale ță
rănimii române.

Expoziția încorporează, 
apoi, lucrările nou create 
și prezentate de artiști ca 
un omagiu adus luptei și 
jertfelor nemărginite ale 
țărănimii. Lucrările acestea 
reflectă lumea satului, rea
litățile în care sudoarea 
zilnică și suferințele erau 
cauzate* în trecut, de asu
prire, redînd în imagini 
mobilizatoare dreapta re
voltă și energiile revoluțio
nare dezlănțuite ale oame
nilor satului. Se remarcă o 
mare diversitate de stiluri 
și maniere artistice, de la 
sobrietatea monumentală a 
imaginii luptătorilor țărani 
de la Bobilna, ca în tabloul 
pictorului Gh. Anghel, la 
dramatismul exaltat și de 
ficțiune apocaliptică a tul

Sabin Bălașa („1907"), de 
la obiectivitatea și Înțele
gerea profundă, logică a 
momentului răscoalelor, ca 
o forță revoluționară a ma
selor, din tabloul „Celor ce 
au vrut pămînt" de Traian 
Brădean, la „Epilogul răs
coalei" al pictorului Ion 
Pacea, sau la imaginile di
verse și intense în drama
tismul lor, semnate de Bră
duț Covaliu, Virgil Almă
șanu, C. Piliuță, la Gh. 
Șaru, Ion Bițan, ce trans
pune un document auten
tic într-o imagine „grafică" 
răscolitoare in rezonanțele 
și semnificațiile sale, la Se
ver Frențiu, Gh. Labin, La- 
zăr Iacob, Eugen Popa, Po
pescu Negreni, Ion Săliș- 
teanu, Szasz Dorian, Ș. Șer- 
bănescu. Vladimir Zamfi- 
rescu, Czaba Zemplenyi, 
ș.a., sau în sculptură la 
Mihai Buculei, cu o suges
tivă lucrare în lemn, ex
presivă in mișcare, intitu
lată „Jertfa", la G. Apostu, 
Boris Caragea. Maria Co
cea. Celine Emilian, Adrian 
Popovici, Paul Vasilescu 
ș.a., ca și în grafică de 
Ethel Lucaci Băiaș, Lidia 
Clolac, Mircea Dumitrescu, 
Gabriel Kazninski, Wanda 
Mihuleac, Mariana Popa, 
Anton Perussi ș.a.

în culori strălucitoare, 
artiștii plastici au surprins 
tipologia rurală și a trans
formărilor petrecute după 
eliberare. Ei redau eloc
vent viata și munca țără
nimii libere, lăsînd deo
parte prejudecățile, înde- 
părtîndu-se de acele ima
gini false sau idilice care 
au caracterizat o vreme 
creația plastică de inspira
ție țărănească. Este vizibil 
caracterul angajant al ope
relor creatorilor actuali, e- 
fortul artiștilor de a explo

ra adîncurile sufletești și a 
da înțelegere mai profundă 
sensurilor pentru care luptă 
astăzi țărănimea eliberată 
de suferințele trecutului. 
Artiștii au surprins in ope
rele lor chipul țăranului ca 
erou contemporan ; un e- 
rou avîntat, conștient de 
forțele și destinul său, au 
redat complexitatea vieții 
și întinderile nemărginite 
ale trăirii sale spirituale, 
posibilitățile de afirmare, 
pe care i le oferă cadrul 
socialist al vieții nod a 
tării.

La acest capitol al expo
ziției înregistrăm subiecte 
de amplă semnificație pen
tru dezvoltarea satului so
cialist, a agriculturii meca
nizate. ca lucrarea pictoru
lui Vladimir Șetran sau 
portrete reușite de țărani 
muncitori datorate picto
rilor Viorel Mărgineanu, 
Mihai Bandac sau Ion 
Musceleanu, de tărănci 
deputate ca în tabloul 
Iui Th. Botis, o suită 
de compoziții : „Cules", da 
Brăduț Covaliu, „Sărbătoa
rea Toamnei", de Dimitrie 
Gavrilean, „Recoltă", de 
Gina Hagiu, „Stăpînii gliei", 
de Mihai Rusu, ca și citeva 
admirabile peisaje ale sa
tului și întinderilor nemăr
ginite ale cîmpiilor din 
România realizate de Sorin 
Ilfoveanu, Ștefan Cîlțea, 
Petru Popovici.

O asemenea expoziție 
Îmbogățește fericit patri
moniul nostru cu noi ope- 
re-document, constituind nu 
numai un prilej de înnoire 
a creației, dar și de com
parații, de selectare și ori
entare spre adevărul iste
ric. spre umanism, alo ar
tiștilor.

Mircea DEAC
20.55 Teatru TV : ,.Cantemir Bătrînul* 

de Nicolae Iorga. In distribuție :

Așa cum este cunoscut, condu
cerea partidului nostru acordă o 
atenție centrală, perseverentă și 
sistematică problemelor reducerii 
cheltuielilor materiale de producție. 
„Reducerea cheltuielilor materia
le, producerea cu un consum 
de materiale cît mai mic — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este o problemă esen
țială pentru dezvoltarea socialistă 
a țării. Avem posibilitatea și tre
buie să facem totul pentru a realiza 
această sarcină deosebit de impor
tantă pentru dezvoltarea noastră 
economică, pentru creșterea bună
stării intregului popor".

Deosebit de pregnant a fost relie
fată această problemă la Plenara din 
2—3 noiembrie și Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
27—28 decembrie 1976. Cu a- 
ceste prilejuri, secretarul general 
al partidului a indicat să se treacă 
neintirziat la stabilirea unor măsuri 
concrete care să asigure reducerea 
simțitoare a cheltuielilor materiale, 
atit in anul curent, cit și în perspec
tivă, procedîndu-se la analiza mi
nuțioasă a consumurilor specifice, 
produs cu produs, piesă cu piesă.

Desigur, preocuparea pentru re
ducerea cheltuielilor materiale da 
producție nu are un caracter con
junctura!, ci se bazează pe orien
tările fundamentale ale Programu
lui partidului, care a subliniat ne
cesitatea ca, odată cu ridicarea 
continuă a productivității muncii 
sociale, „să se acționeze cu fermi
tate pentru reducerea cheltuielilor 
materiale de producție".

Aceasta este o cerință esențială 
a însăși afirmării revoluției știin- 
țifico-tehnice. Aplicarea efectivă, 
concretă a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane își găsește 
expresie, într-o mare măsură, in re
zultatele obținute în valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, reducerea simțitoare a 
tuturor consumurilor, atragerea in 
circuitul productiv a materiilor se
cundare, folosirea pe scară largă a 
Înlocuitorilor.

O succintă incursiune în meca
nismul de creare a produsului so
cial ne va da răspunsul la între
barea de ce in etapa actuală redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție reprezintă o cerință strin
gentă. Se știe că produsul so
cial se compune din fondul de în
locuire — care exprimă valoarea 
mijloacelor de producție consumate 
(adică valoarea materiilor prime și 
materialelor. combustibilului și 
energiei electrice, uzura mașinilor, 
utilajelor și Instalațiilor etc.), cu 
alte cuvinte cheltuielile materiale 

producție — și venitul național. 

care exprimă valoarea nou creată. 
După cum se vede, chiar din denu
mire. fondul de înlocuire servește 
pentru recuperarea mijloacelor de 
producție utilizate în procesul de 
producție. La rindul său. venitul 
national asigură lărgirea continuă a 
producției — prin fondul national 
de dezvoltare — și creșterea siste
matică a nivelului de trai al po
porului — prin fondul de consum, 
care deține ponderea covîrșitoare, 
66—67 la sută, în ansamblul 
acestuia.

Considerjnd produsul social ea 
mărime dată, rezultă limpede con
cluzia : cu cit ponderea cheltuielilor 
materiale în produsul social va fi 

REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE DE PRODUCȚIE— 
principal factor de sporire a eficienței economice

mai redusă, cu atît mai mare va fi 
partea ce revine venitului national. 
Deci orice economie făcută la ca
pitolul „cheltuieli materiale" se re
găsește implicit în creșterea resur
selor destinate dezvoltării accele
rate a economiei naționale și îm
bunătățirii condițiilor de viată ale 
celor ce muncesc.

Tocmai pe baza diminuării con
stante a cheltuielilor materiale de 
producție. în actualul plan cincinal 
se prevede ca ritmul de creștere a 
venitului national să devanseze 
simțitor pe cel al produsului so
cial. Astfel, față de o creștere a 
produsului social cu 50—57 la sută, 
venitul national urmează să spo
rească cu 61—68,5 la sută. Desigur, 
în înfăptuirea acestei importante 
sarcini, ponderea covîrșitoare o de
ține industria. In structura costuri
lor efective ale producției industria
le, cheltuielile materiale reprezintă 
în medie aproape 78 la sută. Evi
dent. aceasta nu înseamnă că redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție ar fi de mai mică importanță 
în agricultură, construcții, transpor
turi sau orice altă ramură a eco
nomiei naționale.

Importanța reducerii cheltuielilor 
materiale de producție reiese și din 

faptul că pe măsura dezvoltării 
economiei naționale, pe această cala 
se asigură economii din ce in ce 
mai mari. Dacă la sfîrșitul anului 
1970 diminuarea cu 1 la sută a pon
derii cheltuielilor materiale în pro
dusul social a reprezentat peste 5 
miliarde lei, în anul 1975 același 
procent reprezenta aproape 9 mi
liarde lei, urmind ca la sfîrșitul 
actualului cincinal să echivaleze cu 
un venit national suplimentar de 
13—14 miliarde lei.

Reducerea cheltuielilor mate
riale de producție este impusă, de 
asemenea, de necesitatea participă
rii eficiente a țării noastre la 
schimbul mondial de valori ma

teriale. în condițiile unor costuri de 
producție judicioase, corespunzătoa
re nivelului costurilor existente in 
țările avansate din punct de vedere 
economic, se creează posibilități 
efective pentru un comerț exterior 
avantajos. Exportul de produse 
realizate cu cheltuieli materiale ri
dicate înseamnă, practic, export de 
resurse materiale neplătite.

Care sint căile prin care poate fi 
asigurată reducerea cheltuielilor 
materiale de producție ?

înainte de toate, promovarea lar
gă a progresului tehnic, a cuceriri
lor științifico-tehnice. Pirghia esen
țială de reducere rapidă a cheltuie
lilor materiale de producție o con
stituie asimilarea de produse noi și 
modernizarea celor existente. Ex
pozițiile consacrate in ultima vre
me noutăților tehnice in construc
ții. energetică, construcția de ma
șini. chimie, producția de mo
bilă etc. sint o dovadă elocventă a 
marilor resurse interne ce pot fi 
puse in valoare prin înnoirea pro
ducției. Este semnificativ faptul că 
intr-o singură ramură industrială, 
respectiv construcțiile de mașini, 
micșorarea cu numai 10 la sută a 
greutății specifice a produselor ar 
echivala, la nivelul întregului cinci
nal, cu o economie de 3,5—4 mi

lioane tone metal, adică aproxima
tiv cit produce in prezent, într-un 
an, Combinatul siderurgic de la Ga
lați. Cît privește investițiile, prin 
reducerea cu 30 la sută a consumu
rilor materiale, se pot economisi 
mijloacele necesare pentru supli
mentarea construcțiilor de locuințe 
cu aproape 160 000 de locuințe.

Progresul științific si tehnic 
contemporan acționează în direcția 
reducerii cheltuielilor materiale si 
prin faptul că asigură valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, prin incorporarea unei 
cantități cît mai mari de muncă 
complexă, de inteligență tehnică. 
O expresie elocventă in această di

recție o constituie miniaturizare* 
produselor. Folosind procedee de 
fabricație și materiale obținute pe 
baze conceptuale noi se asigură 
realizarea unor produse cu dimen
siuni simțitor reduse comparativ cu 
produsele tradiționale. Pe această 
cale scade simțitor ponderea chel
tuielilor materiale în valoarea pro
dusului, se asigură o utilizare 
chibzuită, rațională a bazei de ma
terii prime, o intensă valorificare 
a forței de muncă.

O cale importantă de reducere a 
cheltuielilor materiale o constituie 
promovarea tehnologiilor moderne 
de fabricație. Experiența arată 
că din cauza menținerii unor 
tehnologii învechite sau nerespec- 
tării proceselor tehnologice se 
produc pierderi Însemnate, care 
majorează artificial cheltuielile 
materiale. Este lesne de înțeles ce 
cheltuieli suplimentare determină, 
de exemplu. înlăturarea adaosului 
excesiv la piesele turnate prin me
tode tehnologice învechite — blo
carea unui mare volum de manope
ră și capacitate de prelucrare, can
tități însemnate de material trimi
se la rampa de deșeuri.

Normarea științifică a consumu
rilor specifice de materii prime, 
materiale, combustibili și energie 
reprezintă un mijloc deosebit de 

important de diminuare a cheltuie
lilor materiale de producție. A- 
ceasta presupune determinarea 
corectă a cantităților necesare 
pentru obținerea fiecărei unități ds 
produs, bunăoară cantitatea de 
oțel pentru o tonă de laminate, 
consumul de ciment sau oțel- 
beton la fiecare metru pătrat 
construit. Astfel se asigură creș
terea gradului de utilizare a mate
riilor prime și materialelor supuse 
prelucrării.

Desigur, normele de consum, 
chiar dacă sint bine determinate, 
nu pot rămîne întotdeauna aceleași. 
Introducerea tehnicii înaintate, 
creșterea calificării cadrelor, ridi

carea calității materiilor prime fac 
necesară revizuirea periodică a 
normelor de consum, adaptarea lor 
la noile condiții și posibilități 
create in întreprinderi. Referin- 
du-se la acest aspect, secretarul 
general al partidului sublinia, la 
plenara din 2—3 noiembrie anul 
trecut, necesitatea revizuirii anuale 
a consumurilor specifice, anreciin- 
du-se că numai astfel standardele 
și normativele de consum vor ac
ționa ca o pirghie eficientă in buna 
utilizare a materiilor prime și ma
terialelor.

Folosirea pe scară largă a înlo
cuitorilor — mase plastice, fibre și 
fire sintetice, plăci aglomerate și 
fibro-lemnoase, piele sintetică etc. 
— contribuie, de asemenea. Ia re
ducerea cheltuielilor materiale de 
producție. Eficienta economică a 
utilizării înlocuitorilor este ilustra
tă. bunăoară, de faptul că o tonă 
de masă plastică poate înlocui — 
după unele calcule — circa 6 tone 
de metale feroase sau 4 tone de 
metale neferoase, sau circa 500 m p 
de parchet sub formă de plăci 
pentru pardoseală. După cum. in 
industria textilă, de exemplu, dacă 
în totalul fibrelor folosite se mic
șorează numai cu 1 la sută pon
derea fibrelor naturale în favoarea 
celor chimice (celofibră, celolană. 

melană etc.) se realizează o redu
cere a cheltuielilor de producție d« 
circa 100 milioane lei.

O cale însemnată pentru econo
misirea unor materii și materiale șl 
reducerea cheltuielilor de produc
ție o constituie reciclarea deșeurilor 
și a celorlalte resurse secundare. 
Practic, este vorba de reintrodu
cerea in circuitul economic, cu aju
torul unor tehnologii adecvate, a 
reziduurilor de metal, hirtie. lemn, 
sticlă, lînă, bumbac, materiale sih- 
tetice. a resturilor menajere, a ce
nușii și zgurii, a gazelor de furnal, 
a aburului de joasă presiune — re
zultate din diverse procese indus
triale. din gospodăria casnică și 

din alte activități. în anul 1980, 
valoarea deșeurilor și a altor re
surse secundare recuperate va 
contribui la echilibrul balanțelor 
materiale cu peste 42 la sută din 
totalul materiilor prime destinate 
fabricării oțelului, cu 16 La sută din 
resursele de materiale neferoase, 
cu 32 la sută din resursele de ce
luloză. cu 20 la sulă din masa lem
noasă etc.

Reducerea cheltuielilor materiale 
de producție se impune și in do
meniul ambalajelor. Dacă la prima 
vedere pentru unii poate părea 
ca secundară, problema ambalaje
lor capătă dimensiuni considerabile 
cind este abordată la nivelul econo
miei naționale — mai ales că. nu 
in puține cazuri, valoarea ambala
jului este egală sau chiar depășește 
pe cea a produsului finit. Tocmai 
avînd în vedere aceste realități, 
conducerea partidului a indicat să 
se asigure neintirziat dimensio
narea optimă a ambalajelor și tipi
zarea lor, folosirea pe scară largă 
a maselor plastice ca înlocuitori ai 
lemnului și metalului, extinderea 
paletizării, conteinerizării și pache- 
tizării.

Folosirea Intensivă a capacități
lor de producție acționează, deopo
trivă, in direcția reducerii cheltuie
lilor materiale de producție. Se 

știe că cheltuielile de prbductie 
cuprind, în structura lor. un mare 
volum de cheltuieli privind amor
tizarea fondurilor fixe, reparațiile 
curente și periodice. cheltuielile 
pentru întreținere, combustibil și 
energie, retribuțiile personalului 
care lucrează la mașini și utilaje. 
Or, ponderea acestor cheltuieli se 
reduce în ansamblul cheltuielilor 
de producție și scade pe unitatea 
de produs dacă mașinile și utila
jele sînt utilizate cit mai bine și 
mai complet.

Reducerea cheltuielilor adminis- 
trativ-gospodărești reprezintă un alt 
factor de diminuare a costurilor de 
producție. Tocmai necesitatea redu
cerii acestor cheltuieli stă la baza 
măsurilor luate de conducerea par
tidului in domeniul raționalizării 
muncii administrative, mecanizării 
și automatizării operațiilor de pla
nificare și evidentă, perfecționării 
întregii activități de conducere a 
unităților economice. De asemenea, 
la reducerea cheltuielilor admi- 
nistrativ-gospodărești ale întreprin
derilor contribuie și eliminarea 
cheltuielilor neeconormcoa.se, cum 
ar fi amenzile și penalizările dato
rate încălcării disciplinei contrac
tuale sau locațiile și dobinzile etc.

Desigur, între căile importante 
de reducere a cheltuielilor mate
riale de producție se numără și în
tărirea spiritului gospodăresc, în
tronarea ordinii și disciplinei în 
toate compartimentele activității 
productive, temeinica organizare a 
producției și a muncii. Astfel se 
creează condițiile reale pentru în
chiderea oricăror canale de risipă, 
de cheltuieli neeconomicoase. se 
poate constitui un sistem riguros 
de evidență in Utilizarea resurselor 
materiale.

Alături de măsurile organizato
rice, un rol deosebit de important 
revine muncii politico-educative 
desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, care au datoria să 
cultive în conștiința oamenilor 
muncii înalta responsabilitate pen
tru creșterea necontenită a efi
cienței economice, să combată cu 
tărie atitudinile de nepăsare, pa
sivitatea. manifestările de proastă 
gospodărire, ale spiritului de risi
pă. cit și mentalitatea potrivit 
căreia totul este să produci, indi
ferent cu ce cheltuieli. Reducerea 
cheltuielilor materiale de produc
ție trebuie să devină, in toate uni
tățile și ramurile economiei na
ționale. o sarcină prioritară, o pre
ocupare susținută a colectivelor de 
muncă.

Prof. univ. dr. 
Constantin ENACHE

neeconormcoa.se
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; FAPTUL;
DIVERS
Arheologică I

Repetatele investigații ale i
• specialiștilor de la Muzeul ju- I

Idețean Vaslui pentru descoperi
rea unor dovezi de viață ma- I 
terială si spirituală pe aceste 
meleaguri, datind din cele mai

I vechi timpuri, au fost incunu- . 
nate de un rezultat de presti
giu : precizarea locului in care > 
a fost palatul domnesc al lui

(Ștefan cel Mare. In urma săpă- | 
turilor arheologice, in perime- | 
teul curților domnești de la

I Vaslui au fost găsite mai multe ■ 
cahle care au ca ornament vul
turul bicefal, precum si alte I

■ mărturii care atestă legăturile 
dintre meșterii moldoveni de pe I 
timpul ilustrului domnitor și | 
cei ai Renașterii europene. In

I același timp, alte piese descope- | 
rite întregesc datele privind | 
continuitatea vieții pe aceste "

I meleaguri din zorii comunei . 
primitive pină în zilele noastre.
Este vorba, intre altele, de I 
urme de incinerație din epoca

I fierului și de monede datate I 
in secolul al XV-lea. i

Manifestări cu prilejul zilei
de 16 februarie

împlinirea a 44 ani de la eroicele 
lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933 a prilejuit nu
meroase și variate manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice ln 
diferite localități din tară, la cate 
au luat parte oameni ai muncii, ti
neri și vîrstnici.

La Ploiești, Cimpina și ln alte cen
tre muncitorești de pe Valea Praho
vei. foști muncitori, acum pensionari, 
participant la evenimentele de acum 
44 ani, au evocat tinerilor, elevilor 
și pionierilor principalele momente 
ale eroicelor lupte revoluționare, con
tribuția prahovenilor la marea bătă
lie de clasă din februarie 1933. Nu
meroase grupuri de tineri, școlari au 
depus jerbe de flori la placa come
morativă din piața „16 Februarie" 
din Ploiești, dedicată eroilor- petro
liști.

In 
ța, în 
moriei
rile bătălii de clasă ale proletariatu
lui român din ianuarie—februarie 
1933, reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
Uniunii sindicatelor din transporturi 
și telecomunicații, întreprinderii 
„Grlvița roșie". Direcției regionale 
C.F.R.—București și comitetelor de 
Sindicat ale depoului și reviziei de 
vagoane C.F.R.—București călători au 
depus coroane de flori la plăcile me-

Capitală, miercuri diminea- 
semn de omagiu adus me- 
eroilor ceferiști căzuti în ma-

moriale de la uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie" și Palatul căilor fe
rate. Au depus, de asemenea, flori 
școlari și pionieri din Capitală.

La Pitești s-a desfășurat un in
teresant montaj literar-muzical sub 
genericul „în memoria eroilor cefe
riști și petroliști", iar la Cimpulung 
— un simpozion cu tema „44 de 
ani de la luptele ceferiștilor și pe
troliștilor din februarie 1933“. Cetă
țeni din orașul Curtea de Argeș au 
participat la simpozionul „16 februa
rie 1933 — un episod eroic din lupta 
clasei noastre muncitoare condusă de 
P.C.R.", după care a urmat specta
colul coral „Eroi au fost, eroi sînt 
încă".

La Iași a fost constituit Clubul de 
educație revoluționară a pionierilor 
„De la comuniști învățăm cutezan
ța", organizat la întreprinderea me
canică „Nicolina". Cu acest prilej, 
pionierii au depus jerbe de flori la 
statuia lui Ilie Pintilie, aflată în 
curtea atelierelor, s-au întîlnit cu 
participanti la greva ceferiștilor din 
februarie 1933. Evocarea luptelor 
muncitorești din februarie 1933 a pri
lejuit numeroase manifestări — spec
tacole, recitaluri de poezie patriotică 
și revoluționară, montaje literar-mu- 
zicale. dezbateri — organizate la Re
gionala de căi ferate și în alte între
prinderi din municipiul Iași.

(Agerpres)

Cronica
O Înțelegere de colaborare 

Uniunile scriitorilor 
Socialistă România și 
nă, pe anii 1977—1978, 
miercuri în Capitală.

Documentul stabilește. între altele, 
schimburi reciproce de scriitori pen
tru cunoașterea vieții social-cultura- 
le din cele două țări, de informații.

între 
din Republica 
R. D. Germa- 
a fost semnată

zilei
materiale documentare și publicații.

La festivitate au participat Virgil 
Teodorescu. președintele Uniunii scri
itorilor, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, di
rectori de edituri, scriitori, traducă
tori.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.D. Germane la București.

Concursul școlar de creație 
„Pentru sănătate și umanitate44

Concursul de creație intitulat „Pen
tru sănătate și umanitate" este or
ganizat o dată la doi ani, sub egida 
Consiliului Național al Societății de 
Cruce Roșie, împreună cu Ministerul 
Educației Și Învățămîntului, Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
C.C. al U.T.C., Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Uniunea 
scriitorilor și Uniunea artiștilor plas
tici. El iși propune să stimuleze 
creația literară și de artă plastică în 
rindul preșcolarilor, elevilor din în- 
vățămîntul primar, gimnazial și li
ceal.

In anul 1977 concursul va fi de
dicat Centenarului Independenței de 
stat a României. Printre temele re
comandate pentru această primă edi
ție se numără : participarea Crucii 
Roșii la războiul de independență ; 
spiritul de întrajutorare umană ca
racteristic poporului nostru ; activi
tatea oamenilor muncii consacrată 
edificării socialismului in România 
ș.a. Elevii se vor prezenta în 
competiție diferențiați pe 3 grupe : 
preșcolari și școlari membri ai or-

ganizației „Șoimii patriei" ; membrii 
cercurilor „Prietenii Crucii Roșii", ai 
colectivelor sanitare și ai posturilor 
de prim-ajutor și ceilalți elevi din 
clasele VII—VIII ; membrii cercurilor 
„Viitori donatori onorifici de singe", 
elevi din clasele I—IV.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 februarie. In țară : Vremea va 
fi caldă. Cerul schimbător, cu înnorări 
mai accentuate în a doua parte a in
tervalului. Vor cădea ploi locale, mai 
ales în nord-vestul țării, mai frecvente 
în ultimele zile. Vînt slab pînă la po
trivit, cu Intensificări de scurtă durată, 
pînă la viteza de 40 km la oră din 
sectorul sudic în Banat și Crișana. Lo
cal, dimineața și seara ceață. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 grade șl 
plus 6 grade, iar maximele între 5 șl 
15 grade. In București : Vremea va fi 
caldă. Cerul va fi schimbător. Vint în 
general slab. Dimineața șl seara ceață. 
Temperatura se menține ridicată.

DIN VIAȚA PARTIDELOR

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

,,Calea britanică 
spre socialism''

Noul proiect de program al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

Partidului Comunist din Marea Bri-Ziarul „Morning Star", organ al
tanie, informează despre conferința de presă desfășurată recent la se
diul partidului, în cadrul căreia Gordon McLennan, secretarul general 
al partidului, a prezentat ziariștilor, intr-o nouă variantă, proiectul 
de program intitulat „CALEA BRITANICA SPRE SOCIALISM". 
Documentul urmează să fie distribuit mișcării muncitorești, sindicale 
și progresiste din Marea Britanie „ca bază pentru largi discuții".

După cum se știe, prima ediție a „Căii britanice spre socialism" a 
fost publicată in 1951, după care s-au operat citeva revizuiri, ultima 
datind din 1968. „Actuala versiune — a declarat Gordon McLennan — 
conține o serie de prevederi noi. determinate de dezvoltarea strategiei 
partidului in direcția unei avansări democratice, socialiste, în condi
țiile Angliei".

| Cine poate |
| da relații ? |

tn seara zilei de 12 februarie,

Ipe șoseaua națională Satu Mare ■
— Livada, in jurul orelor I 
21,00—22,00, un autocamion ne- ■ 

[identificat a lovit doi bicicliști.
In loc să oprească și să-și vadă 
isprava, șoferul de pe auto- | 
camion a apăsat pe accelerator.

Iln urma lui, amindoi bicicliștii | 
au fost găsiți morți. La locul 
faptei au fost descoperite citeva *

I cioburi din lampa de poziție și . 
fire de vopsea galbenă, urme 
care constituie primele indicii I 
asupra autocamionului cu care

Ia fost comis accidentul. Toți cei I 
care pot da relații in legătură I 
cu acest accident, pentru a ajuta

Ila descoperirea făptașului, sint I 
rugați să se adreseze miliției I 
județene Satu Mare. •
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Sportivi romani in întreceri internaționale ÎN CÎTEVA RÎNDURI

I Mi-o făcuși,
9 *

| cumnate!
Aflat la un punct de control 

pe o stradă din Drobeta Turnu 
Severin, un lucrător de miliție 
a observat că o mașină a „Sal
vării" gonea în zig-zag.

— Actele la control, vă rog !, 
«-a adresat el lui Ion Bodna- 
renco, șoferul de pe „Salvare".

Șoferul era atît de „obosit", că 
abia și-a găsit actele.

— De ce ați urcat la volan sub 
influenta alcoolului, mai ales că 
aveți în mașină oameni bolnavi 
pe care-i duceți la spital 7

— Aveți dreptate, dar nu sint 
eu de vină. Un cumnat al meu 
m-a rugat, chiar a insistat, să 
ciocnim un păhăruț...

Limpede : amendă usturătoare 
plus suspendarea permisului de 
conducere pe timp de o lună. 
După care, șoferul și-a zis : 
„Mi-o făcuși, cumnate !“.

| Miză mare
ln timp ce locuitorii Nădlacu- 

Ilui (județul Arad) iși puneau 
capul pe perne, pentru o bine- 

' meritată odihnă după munca 
Ide peste zi, trei concetățeni

— Andrei Zamfir, Mihai Balint 
și Ștefan Duloveț — munceau de 
se speteau. Mai ales cu... coada 

I ochiului. Zamfir il pindea pe
Balint, dacă nu cumva pregă
tește o cacialma, Balint il sus- 

Ipecta pe Duloveț. iar Duloveț
pe Zamfir. Și uite așa. caruselul 
privirilor piezișe ar fi continuat 

I toată noaptea, dacă pe ușă n-ar
fi apărut lucrătorii de miliție.
Pas de mai fă o mișcare, deși 
pe masă era miză mare. Zamfir 

Iși Balint au plătit cite o amendă
de 2 000 de lei. Numai Duloveț 
s-a „bucurat" de o tratație spe- 

Icială. Fiind recidivist, instanța
l-a condamnat la două luni în
chisoare.

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

VOLEI
între competițiile internaționale 

din zilele imediat următoare, la care 
vor participa și sportivi români, se 
află turneele finale ale cupelor eu
ropene la volei masculin. Echipele 
noastre au plecat la locul întreceri
lor : Dinamo București la Pieksa- 
maki (Finlanda), pentru turneul fi
nal al „Cupei campionilor europeni" 
(ce începe mîine), la care vor mai 
fi prezente formațiile Ț.S.K.A. Mos
cova, Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia și Vardar Skoplje ; iar Steaua, 
pentru turneul final al „Cupei cupe
lor" (incepe duminică), la Woluwă 
— St. Lambert (Belgia), alături de 
Honved Budapesta, Aero Ododena 
Vodă și Radiotehnik Riga.

HANDBAL
Reprezentativa feminină de hand

bal a României și-a început turneul 
în Franța jucînd la Valence cu se
lecționata tării-gazdă, în fața căreia 
a cîștigat cu scorul de 15—8 (7—5). 
în comentariul său pe marginea a- 
cestei partide, agenția „France Presse" 
apreciază că handbalistele român
ce au obținut o victorie logică, 
superioritatea lor fiind evidentă în 
special în repriza secundă. Din for
mația română sint remarcate Geor- 
geta Lăcustă, (autoarea a cinci go
luri), Maria Boși și Simona Arghir.

★
în ziua a doua a competiției inter

naționale de handbal pentru echipe 
de junioare, care se desfășoară în o- 
rașul polonez Lublin, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
16—15 (5—9) formația Iugoslaviei. In
tr-un alt joc. Polonia — R.D. Ger
mană 16—14 (7—7).

BASCHET
în sala Floreasca din Capitală, as

tăzi după-amiază se va disputa me
ciul retur dintre I.E.F.S. București și 
Akademik Sofia, contind pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet feminin. 
Partida va începe la ora 17,45.

Meciul retur dintre echipele Ju- 
ventud Badalona și Steaua București, 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei cupelor" la baschet masculin 
a fost aminat pentru astăzi, la Bada
lona.

TENIS
în optimile de finală ale turneului 

Internațional de tenis pentru juniori 
de la Chorzow (Polonia), jucătorii ro
mâni V. Tudor și R. Hărnuțiu au ob
ținut victorii. V. Tudor l-a întrecut 
cu 6—1, 6—3 pe polonezul Stefanski, 
iar R. Hărnuțiu a cîștigat cu 6—4, 
6—4 partida susținută cu Kwasnecki 
(Polonia).

HOCHEI
Turneul de hochei pe gheată din 

cadrul Spartachiadei de iarnă a ar
matelor prietene s-a încheiat la Li
berec cu victoria formației cehoslova
ce Dukla Jihlava, care a întrecut in 
meciul decisiv cu scorul de 5—4 
(2—1, 2—3. 1—0) formația Ț.S.K.A. 
Moscova. Iată clasamentul final al 
competiției : 1. Dukla Jihlava — (6 
puncte) ; 2. Ț.S.K.A. Moscova — (4 
p.) ; 3. Combinata Steaua-Dinamo 
București (2 p.) ; 4. Ț.S.K.A. Sofia.

în ultimul joc susținut, hocheiștii 
români au învins pe Ț.S.K.A. Sofia 
cu scorul de 4—1 (2—0, 2—0, 0—1).

ȘAH
runde, in turneul interna- 
șah de la Malaga conduce 

6,5 
Byrne

După 9 
țional de . 
Larry Christiansen (S.U.A.), cu 
puncte, urmat de Robert 
(S.U.A.) — 6 puncte. Florin Gheor
ghiu (România), Castro (Columbia), 
Garcia (Spania) — cite 5,5 puncte, 
Victor Ciocîltea (România). Robatsch 
(Austria) — cîte 5 puncte. Tatai (Ita
lia) și Piasetsky (Canada) — cite 
4,5 puncte etc. Citeva rezultate din 
runda a 9-a : Christiansen — Gheor
ghiu 1—0, Castro — Medina 1—0,
Hernandez — Ciocîltea remiză, Byrne 
— Pavlov remiză. Robatsch — Tatai 
remiză.

I Unde I
| ne sint...
I vînătorii? i

De cîtva timp, drumul care

I trece prin pădurea din Coștiu- | 
geni, comuna Albești, județul [ 
Botoșani, este ocolit de călători.

I Singuri sau mai multi deodată, . 
mistreții hălăduiesc nestinghe- 
riți pe aceste locuri. ajung I 
pină la marginea satelor și a-

Itacă oamenii. Un sătean din I
Albești, Gheorghe Leonte, care 
s-a încumetat să treacă de unul

I singur prin pădure, n-a mai .
ajuns acasă, ci la spital. Deși 
întîmplarea a ajuns repede cu- • 
noscută, vînătorii din impreju- 

I riml tot nu-i dau crezare. Cică 
I ar fi... vînătorească.

| Plimbăreața |
I
I
I
I
I
I

De la o vreme încoace, nu . 
exista zi — mai bine zis seară — 
in care să nu fie văzută o ti- I 
nără cochetă plimbindu-se me
reu și mereu cam pe aceeași i 
stradă din București, incercind 
si intre in vorbă cu un trecător * 
sau altul. Dar tocmai de aici 
i s-a tras tot pocinogul. Un tre
cător, mai curios decit alții, nu | 
s-a lăsat pină n-a aflat cum o 
cheamă (Gabriela Ghinea), ciți I 
ani are (27), de unde este | 
(Fieni-Dimbovița). cu ce se o- 
cupă (tocmai aici s-a dat de . 
gol). Și astfel, plimbarea s-a în
cheiat la prima circă de miliție, I 
iar împotriva celei adunate de 
pe drumuri s-a inceput urmă- ! 
rirea penală sub învinuirea de | 
„acostare de persoane și vaga
bondaj". ;

Rubrică realizată de

I 
l_

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Giulești din Capi- 
a peste 10 000 de 

meciul
• Pe stadionul 

tală, în prezența 
spectatori, s-a disputat ieri 
amical de fotbal Rapid București — 
Jiul Petroșani. Scor 1—1 (1—0).

• Ieri, la Istanbul, în noua ediție 
a „Cupei balcanice" la fotbal inter- 
țări, echipa Turciei a întrecut cu * * 
(0—0) reprezentativa Bulgariei.
• Circuitul atletic „indoor" 

S.U.A. a continuat cu concursul 
putat la Cleveland (Ohio), la startul 
căruia au fost prezenti și numeroși 
campioni și recordmeni europeni. Cu 
un rezultat excelent s-a încheiat 
proba feminină de săritură în înăl
țime : recordmana mondială Rose
marie Ackermann (R.D. Germană) a 
obținut performanta de 1,92 m. în 
cursa masculină de 60 yarzi plat, 
americanul Steve Riddick l-a între
cut la sprint pe Eugen Ray (R.D. 
Germană) — ambii atleti fiind cro
nometrați cu același timp : 5’"99/100.

• Rezultate înregistrate în ziua a 
doua a competiției internaționale de 
tenis pentru echipe de tineret, care 
se desfășoară la Torquay (Anglia) : 
masculin : Italia — Anglia 2—1 ; 
R.F. Germania — Olanda 3—0 ; Fran
ța — Spania 2—1 ; S.U.A. — Cana
da 3—0 ; feminin : Franța — Irlanda 
3—0 ; S.U.A. — Canada 3—0.
• Asociația de tenis de masă din

R.P. Chineză a selecționat 10 jucă
toare și 10 jucători în vederea cam
pionatelor mondiale ce se vor des
fășura la Birmingham (Anglia) între 
26 martie și 5 aprilie. în fruntea 
celor două echipe se află Ciang Li, 
Li Ming, - — ■
(feminin), Lian Kuo-lian, _ __
sih, Huan Liang. Kuo-iue-hua (mas
culin).

• La Liege. în meci retur pentru 
sferturile de finală ale competiției 
internaționale masculine de baschet 
„Cupa Koraci", echipa Iugoplastika 
Split a învins cu 91—75 formația 
locală Standard. Alte două rezultate

2—0

din 
dis-

Ien Kuei-li, Ciu Sian-iu
Li Cen-

din aceeași competiție : B.C. Berck 
(Franța) — Dinamo Moscova 108—84 
(46—45) ; B.C. Caen (Franța) — I.P.B. 
Roma 73—75 (37—28).

• In primul tur al turneului in
ternațional de tenis de la Toronto, 
australianul Rod Laver l-a întrecut 
cu 6—0, 6—3 pe polonezul Wojtek 
Fibak, iar americanul Eddie Dibbs 
l-a eliminat cu 7—6, 7—5 pe englezul 
Mark Cox.

• La Oberwiesenthal s-au încheiat 
campionatele de schi-fond ale R.D. 
Germane. In ultima zi, Veronika 
Schmidt a cîștigat proba feminină de 
5 km (15’56”9/10), fiind urmată de 
Sigrun Krause (16’04”2/10). în cursa 
masculină de 
venit lui 
(42’46”6/10).
• Echipa 

Steaua Roșie 
turneu în 1 
Kuala Lumpur in compania selecțio
natei țării gazdă. Fotbaliștii iugoslavi 
au obținut victoria cu 2—1 (0—0).

15 km, victoria a re- 
Gert-Dietmar Krause

iugoslavă
• Belgrad,
Malayezia, a evoluat la

de fotbal 
aflată în

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 18 FEBRUARIE 1977

FOND GENERAL 
944 913 lei.
Extragerea I : 1 11 
Extragerea a II-a :

DE CIȘTIGURI :

33 9 37 7
24 27 28 23 25

Proiectul formulează țelul Partidu
lui Comunist din Marea Britanie de 
construire a socialismului. Cucerirea 
puterii politice de către clasa mun
citoare și aliații săi va fi un proces 
progresiv, principala sarcină imedia
tă fiind formarea unui guvern labu
rist de stingă, care să apere intere
sele poporului. Menționînd că mono
polurile care domină economia și au 
un rol determinant în politica Marii 
Britanii constituie o minoritate in
fimă, proiectul de program se pro
nunță pentru crearea unei largi u- 
niuni antimonopoliste, care să cu
prindă marea majoritate a poporului.

Pentru a înfăptui socialismul, clasa 
muncitoare și aliații săi trebuie să 
preia puterea politică din mîinile 
clasei capitaliste. In Anglia există 
forțele care să ducă țara pe un drum 
nou. Este necesar ca aceste forțe să 
se unească într-o largă alianță de
mocratică, cuprinzînd majoritatea 
poporului.

Anglia se află într-o adîncă criză 
economică, politică și socială, care 
se agravează de mai multi ani, se 
arată în continuare în proiectul de 
program. Aceasta nu este un rezultat 
al unor catastrofe naturale sau al 
forțelor care scapă de sub controlul 
nostru. Este produsul sistemului ca
pitalist sub care trăim, al crizei mon
diale a capitalismului si al politicii 
guvernelor pe care le-am avut.

Evidențiind schimbările profunde 
petrecute în lume, care fac ca 
raportul de forțe să încline în favoa
rea socialismului și progresului, pro
iectul de program al P.C. din Marea 
Britanie arată că aceste schimbări 
creează condiții mai favorabile pen
tru avansul socialismului în Anglia 
pe cale pașnică, fără război civil.

Forța conducătoare din cadrul ali
anței, care să îndrepte Anglia pe un 
drum nou, va fi clasa muncitoare, 
care include majoritatea covirșitoare 
a poporului. Principala sarcină în 
lupta pentru democrație și schim
bări sociale este unirea în acțiune 
a diverselor componente ale clasei 
muncitoare. Fără unire, ea nu va fi 
capabilă să-și joace rolul condu
cător.

Documentul menționează că marile 
firme exploatează nu numai pe mun
citori, dar acționează și în detrimen
tul micilor oameni de afaceri, al mi
cilor comercianți și micilor fermieri. 
Ca atare, există baze obiective pentru 
atragerea multora dintre aceștia ală
turi de clasa muncitoare, ca forțe ale 
unei largi alianțe democratice.

Principala influentă a clasei mun
citoare în societate este exercitată 
prin mișcarea muncitorească, deși a- 
ceasta nu cuprinde întreaga clasă 
muncitoare. Ea antrenează sindica
tele, partidul laburist, partidul comu
nist, mișcarea cooperatistă și alte or
ganizații.

Principalul în revoluția socialistă 
este cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare și aliații săi, 
subliniază în continuare proiectul de 
program. Aceasta se va realiza atunci 
cînd marea majoritate a poporului 
britanic va fi convinsă de necesitatea 
unui asemenea țel și va fi pregătită 
să folosească forța și capacitatea sa 
organizatorică pentru a-1 înfăptui. 
Fiecare revoluție socialistă este unică 
în multe privințe. Nu există nici un 
model universal care să poată fi 
urmat. Exportul de revoluție este un 
mit. Schimbările sociale hotărîtoare 
pot avea loc numai potrivit condiții
lor specifice ale fiecărei țări.

Proiectul subliniază pericolele ce 
pot să apară după cucerirea puterii, 
subliniindu-se că „un real pericol de 
lovitură vine din partea dreptei, cum 
s-a văzut în Chile. In cazul că se 
declanșează o lovitură de dreapta, 
guvernul de stingă nu trebuie să ezite 
în folosirea forței pentru a o In
fringe".

în continuare documentul arată :
Comuniștii vor o societate nu nu

mai în care să fie mai multe bunuri 
materiale și mai bune servicii pu
blice, dar și în care capacitățile 
bărbaților și femeilor să se poată 
dezvolta în voie. Schimbarea siste
mului economic nu este un scop în 
sine. Aceasta reprezintă o cale pen
tru crearea condițiilor în care oame
nii vor fi în măsură să-și valorifice 
pe deplin capacitățile în care vor 
avea posibilitatea să muncească îm
preună pentru binele comun.

într-o Anglie socialistă, pentru care 
noi acționăm, vor fi create condiții 
în vederea avansării spre o formă de 
societate și mai înaltă — comunis
mul. O societate comunistă va fi o 
societate fără clase în care vor fi 
traduse în viață cuvintele Manifes
tului Comunist „dezvoltarea liberă 
a fiecăruia este o condiție pentru 
dezvoltarea liberă a tuturor".

Tn ziarul „Morning Star" au în
ceput dezbaterile pe marginea noului 
proiect de program al P.C. din Marea 
Britanie. care va fi apoi supus spre 
aprobare 
partidului

Conferinței naționale a 
din noiembrie a.c.

„FRANKFURTER RUNDSCHAU“

„Greierele săracilor, profitul bogaților"
• BOTOȘANI. Simpozionul lu

nar „Forum" al Muzeului jude
țean Botoșani a fost dedicat lupte
lor ceferiștilor din ianuarie 1933 și 
a avut loc la depoul C.F.R. din mu
nicipiu. într-una din secțiile între
prinderii de corpuri de iluminat 
din Dorohoi a fost deschisă expo
ziția de caricaturi inspirată din ac
tivitatea colectivului și viața ora
șului, aparținînd muncitorului Mi
hai Debeli. La Botoșani s-au în
cheiat „Zilele culturii, științei și 
tehnicii", organizate de universi
tatea cultural-științifică din locali
tate. • ALBA. La Muzeul Unirii 
din Alba Iulia, în sala în care la 1 
decembrie 1918 s-a semnat actul 
unirii Transilvaniei cu România, a 
fost deschisă expoziția documenta
ră „100 de ani de la cucerirea 
Independenței de stat a României". 
Expoziția va poposi, în continuare, 
în mai multe orașe și comune ale 
județului Alba. • ILFOV. Aproape 
4 006 de pionieri și membri ai or
ganizației „Șoimii patriei" din ju
dețul Ilfov și-au confruntat zilele 
trecute forțele artistice în faza 
județeană a Festivalului national 
„Cintarea României". Au participat 
peste 120 de formații corale, bri
găzi artistice, echipe de teatru, de 
dansuri, grupuri vocale etc. și 
aproape 100 de soliști și recitatori. 
• VRANCEA. „în sprijinul activu
lui de partid și al consiliilor de 
educație politică și cultură socia
listă" este titlul lucrării editată 
recent de comitetul județean de 
partid. Sub egida centrului jude
țean de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă 
a fost tipărit volumul „Locuri și 
legende vrincene" de Simion Hîr- 
nea. • TIMIȘ. Sub egida comite
tului județean de cultură și educa
ție socialistă și a Muzeului Bana-

tului. Ia Galeriile Bastion din Ti
mișoara s-a deschis expoziția oma
gială de artă plastică 
de la “ ' ' .
1907". O expoziție dedicată ace
luiași eveniment, 
cumente de epocă, multe din ele cu 
referiri la răscoalele din Banat, a 
fost organizată la filiala din Timi
șoara a Arhivelor Statului. Marile 
aniversări din acest an — centena
rul independentei și împlinirea a 7 
decenii de la răscoalele țărănești 
din 1907 — constituie tematica ex-

răscoalele
„70 de ani 

țărănești de la
cuprinzînd do-

^CARNET CULTURAL
pozțției de pictură și grafică des
chisă la Casa de cultură din orașul 
Sînnicolau Mare. • SUCEAVA. 
„Spiritul novator, 
ță“ este genericul 
loc, de curind, la 
sfătuire de lucru 
inventatorilor din unitățile econo- 
mlco-productive ale județului. în 
cadrul manifestărilor organizate în 
„luna cărții la sate", de un deose
bit interes se bucură întilnirile cu 
scriitorii suceveni. Locuitorii co
munei Sadova, bunăoară, l-au avut 
oaspete pe scriitorul Dragoș Vicol, 
autorul volumului „Satul cu oa
meni frumoși", în timp ce poetul 
Ion Beldeanu, autorul cărții „Mi
rele plinii", s-a aflat o zi în mijlo
cul iubitorilor de versuri din satul 
natal, Zamostea. • HUNEDOARA. 
în mai multe centre comunale — 
printre care Baia de Criș și Ilia — 
precum și în orașele Brad și Hațeg, 
s-a desfășurat faza pe consiliile in- 
tercooperatiste a întrecerii formați
ilor artistice de amatori în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Printre manifestările de

calitate, eficien- 
sub care a avut 
Suceava, o con- 
a inovatorilor si

largă rezonantă dedicate centena
rului Independentei de stat a 
României se înscrie și expoziția 
„1877—1977 în arta plastică", des
chisă la Petroșani, cuprinzind lu
crări ale plasticienilor hunedoreni, 
membri ai cenaclului Deva și ai 
filialei Petroșani ale Uniunii ar
tiștilor plastici. • ARAD. „Nave
tistul" — se intitulează primul nu
măr al foii volante editate de sec
torul muncii de propagandă a Co
mitetului municipal Arad al P.C.R., 
publicație în coloanele căreia sint 
reliefate aspecte din munca politi- 
co-educativă desfășurată de către 
organizațiile de partid, sindicat și 
tineret din întreprinderile arădene 
în rindul navetiștilor. La Curtici, 
Pecica, Nădlac, Chișineu-Criș, Vla- 
dimirescu. Arad și în alte localități 
au continuat întrecerile formațiilor 
artistice de amatori calificate în 
etapa pe consilii intercooperatiste 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". Galeriile „Alfa" din 
Arad găzduiesc expoziția de grup a 
artiștilor plastici Barbu Bocu. Oni- 
sim Colta, Constantin Doichiță și 
Constantin Mutică. • CLUJ. Cele 
mai reprezentative creații de pic
tură, grafică, sculptură și artă de
corativă ale cercurilor și cenaclu
rilor de artă plastică din județul 
Cluj au fost reunite în „Salonul de 
iarnă al plasticienilor amatori", la 
Muzeul de artă din Cluj-Napoca. 
• SATU MARE. Formația instru
mentală de muzică populară „Țara 
Oașului", a Consiliului județean al 
sindicatelor Satu Mare, întreprin
de un turneu în localități rurale 
din județ, unde prezintă spectaco
lul dedicat fruntașilor recoltelor 
bogate „Cîntece de viață nouă".

Corespondenții „Scînteii"

• Racolarea și exploatarea forței de muncă cu înaltă calificare din țările în curs de 
dezvoltare • Cîștiguri de ordinul zecilor de miliarde de dolari de pe urma „forței de 

muncă intelectuale" ieftine

Sub titlul sugestiv de mai sus ziarul publică un amplu articol pe 
marginea unui raport întocmit de O.N.U. in legătură cu fenomenul 
scurgerii forțelor intelectuale din țările in curs de dezvoltare spre ță
rile industrializate. Raportul relevă necesitatea unor măsuri 
pentru curmarea acestui proces cu

drastice, 
profunde consecințe negative.

• TRACTOARE DIRI
JATE AUTOMAT. Un sis
tem automat de dirijare a trac
toarelor a fost elaborat în Cana
da. Elementul de bază al sis
temului îl constituie un meca
nism care directionează trac
torul de-a lungul brazdei. Trac
toristul se așază la volan și 
ară o primă brazdă de „orien- 
tare", după care mașina lucrea
ză in regim automat. Mecanis
mul de urmărire a brazdei tri
mite semnale la motorul elec
tric. Acesta orientează roțile din 
față ale tractorului în direcția 
necesară. Sistemul automat de 
dirijare se montează direct pe 
tractor, ceea ce elimină necesi
tatea instalării de cabluri pe 
ogoare.

• SUPERPETROLIERE 
NUCLEARE. Cursa construc
torilor de nave gigant continuă 
atît în ce privește sporirea to
najului, cit și utilizarea unor 
noi surse de energie. Compania 
britanică „Globtik Tankers" a 
comandat în S.U.A. trei petro
liere cu propulsie nucleară care 
vor avea O capacitate de 600 000 
tone fiecare, costul lor total ri- 
dieîndu-se la 975 milioane do
lari, Prima dintre aceste nave 
va fi livrată în 1985. După cum 
se știe, în flota comercială a 
lumii există deja trei nave (în 
S.U.A., R.F.G. și Japonia) cu 
propulsie nucleară pentru trans
portul petrolului, a căror ex
ploatare șste însă mai mult ex
perimentală.

• MUZEUL PORȚE
LANULUI. în palatul Zwin- 
ger din Dresda (R.D. Germană), 
in afara renumitelor galerii de 
tablouri, există și un muzeu al 
porțelanului, care numără peste 
20 000 de exponate. în muzeu 
se păstrează și renumitele „clo
pote de la Meissen", care emit 
sunete de o suavitate excepțio
nală. Recent, aripa în care este 
instalat muzeul, distrusă in 
timpul războiului, a fost refă
cută după planurile inițiale. Ea 
are astăzi înfățișarea pe care a 
avut-o în 1700 — anul deschi
derii Muzeului porțelanului.

• COMPOZITORII - 
COMPUTERI. La sfîrșitul 
lunii va începe la Valladolid, în 
Spania, cea de-a treia bienală 
internațională a sunetului. Des-

Migrația forței de muncă de 
înaltă calificare în țări cu un ni
vel de viață mai ridicat, așa-numi- 
tul „brain-drain" („exodul creiere- 
lor"), va constitui principalul punct 
de pe ordinea de zi 
pe tema dezvoltării 
urmează să aibă loc 
țiunilor Unite de la 
cursul acestui an.

Raportul secretarului general al 
O.N.U. asupra acestei probleme 
conține un șir de fapte și date 
asupra migrației de „materie cenu
șie" din țările în curs de dezvol
tare către țările industrializate. 
Astfel, din raport rezultă că lumea 
a treia a pierdut de pe urma aces
tei migrații, de Ia începutul dece
niului șase și pină in 1972, aproxi
mativ 300 000 de oameni de știin
ță, ingineri și medici. 230 000 din 
aceștia (jumătate provenind în
deosebi din India și Filipine) s-au 
stabilit în S.U.A., Marea Britanie 
și Canada. în anul 1972, de pildă, 
37 la sută din străinii cu înaltă ca
lificare avînd dreptul de a profesa 
în S.U.A., Marea Britanie și Ca
nada proveneau din țările subdez
voltate ale globului.

Raportul consemnează faptul că 
de pe urma acestei migrații de 
specialiști, S.U.A. au realizat între 
1961—1972 un cîștig net echivalent 
cu 75 de miliarde de mărci vest-

»E PREIUIINDENI
fășurată sub semnul împlinirii 
unui veac de la inventarea fo
nografului, bienala va prilejui 
audierea unui concert alcătuit 
din compoziții care sînt. în ex
clusivitate, opera... compute
relor.

• FINEȚE IN ZONA 
POLARĂ. O metodă origi
nală de creștere a vitelor în re
giuni lipsite de vegetație — de- 
șertice sau polare — a fost pro
pusă de un grup de specialiști 
din Miinchen. Hrana animalelor 
urmează să fie „fabricată" în 
încăperi climatizate. în acest 
scop se folosesc cutii confecțio
nate din material plastic, în

a dezbaterilor 
sociale. care 
la sediul Na- 
Geneva, in

germane (circa 30 miliarde dolari). 
Canada — 25 miliarde și Marea 
Britanie — 8,75 miliarde de mărci.

Numai în 1970, S.U.A. au cîștigat 
prin „brain-drain" 9,25 de mi
liarde de mărci vest-germane 
(respectiv unu la sută din venitul 
national), în timp ce totalul ajuto
rului acordat țărilor lumii a treia 
s-a ridicat abia la 7,75 miliarde de 
mărci. în același an. India a pier
dut de pe urma migrației de spe
cialiști în S.U.A. 2,19 miliarde 
mărci, America Latină — 968 mili
oane și Africa — 935 milioane.

Ca urmare a recesiunii din ulti
mii ani, este adevărat că fenome
nul și-a pierdut într-o oarecare 
măsură din intensitate, dar aceas
ta nu' înseamnă însă că țările dez
voltate au încetat să absoarbă forță 
de muncă înalt calificată din țările 
sărace.

Raportul se oprește apoi asupra 
condițiilor dificile de viată și mun
că ale intelectualilor emigrant! — 
respectiv inegalitate flagrantă, ex
ploatare accentuată, retribuții mai 
mici, instabilitate (primii la con
cedieri și șomaj), greutăți în do- 
bîndirea unor drepturi sociale. De 
pildă, raportul arată că. potrivit 
calculelor, dacă din cele 2.25 de 
miliarde de dolari reprezentînd 
impozitele considerabil mai ridi
cate pe care sint nevoiti să le plă-

tească specialiștii străini stabiliți 
în S.U.A., Marea Britanie si Ca
nada numai o treime ar fi cedată 
țărilor de origine, aceasta ar repre
zenta un ajutor considerabil pentru 
lumea a treia.

Raportul O.N.U. consideră că 
această problemă nu poate fi solu
ționată decit prin luarea unor mă
suri radicale : activitatea de raco
lare ar trebui interzisă ; țările lu
mii a treia ar trebui să se retragă 
din asociațiile internaționale ale 
specialiștilor (care prevăd o recu
noaștere reciprocă a diplomelor) și 
să modifice profilul școlilor lor su
perioare pentru ca astfel diplomele 
obținute să nu aibă valoare în 
țările avansate industrial.

Experții consideră totodată nece
sară o reorien.tare a actualei politici 
de specializare a cadrelor din ță
rile lumii a treia. Este regretabil — 
spun aceștia — că în formarea spe
cialiștilor din țările subdezvoltate 
nu se ține seama de condițiile 
locale, ei fiind instruiți după stan
dardul țărilor industrializate. De 
pildă. în domeniul sănătății : în loc 
de vindecarea unor infecții dato
rate subnutriției și paraziților, 
viitorii medici ai lumii a treia în
vață cum să trateze boli netipice 
țărilor lor.

Pentru formarea de cadre na
ționale. țările în curs de dezvoltare 
ar trebui să analizeze împreună 
care sint prioritățile și cerințele 
dezvoltării economiei lor. ceea ce 
ar permite o redefinire a diferite
lor profesii, conchide revista.

care se așază un strat de paie. 
Peste paie sînt împrăștia
te semințele de furaje. încol
țite în prealabil, care trebuie 
udate o dată pe zi cu o soluție 
nutritivă. De pe o suprafață de 
numai 2,5 metri pătrați se re
coltează prin această metodă, în 
cursul unui an. o cantitate de 
furaje echivalentă cu cea obți
nută de pe o jumătate de hec
tar.

• REVISTA... CALA
MITĂȚILOR. în peisajul pu
blicațiilor londoneze și-a făcut 
apariția o nouă revistă, intitu
lată „Catastrofe" și consacrată 
calamităților de tot soiul — cu
tremure, erupții vulcanice, tai
funuri. cazuri grave de poluare 
a mediului, tot mai numeroase 
în ultimii ani. Revista iși pro
pune să înarmeze publicul larg 
cu cunoștințele necesare com

baterii rapide și eficiente a e- 
fectelor nefaste ale unor grave 
catastrofe.

• ALCOOLISMUL SI 
FUNCȚIILE CREIERULUI. 
Specialiști de la clinica de dez- 
alcoolizare din Stockholm au 
constatat că nu numai alcoolicii 
inveterați, ci și persoanele care 
consumă cu regularitate băuturi 
tari cîțiva ani la rînd prezintă 
modificări ale structurii creie
rului. Observațiile au fost efec
tuate pe un grup de 20 de pa- 
cienți în virstă de 26—60 de ani, 
care au făcut abuz de băuturi 
alcoolice timp de 4—12 ani. La 
toți pacienții s-au constatat mo
dificări substanțiale ale scoarței 
cerebrale. Supuși unor teste psi
hologice, cinci dintre ei au de
monstrat o diminuare a capa
cității de gîndire.

• UN STRĂMOȘ AL 
BALENELOR. Un student 
din Los Angeles, aflat în ex
cursie în munții Santa Monica, 
a observat ieșind de sub pă- 
mînt niște oase de proporții 
considerabile. Specialiștii de la 
Muzeul national de istorie din 
Los Angeles, cercetînd aceste 
relicve, au ajuns la concluzia că 
este vorba de oasele unei bale
ne care a trăit acum 14 mili
oane de ani. După părerea pa
leontologului L. Burns, este vor
ba de un strămoș al actualei 
balene albastre, care cîntarea 
8—10 tone. Este una din cele 
mai valoroase descoperiri din 
istoria paleontologiei ameri
cane. care va contribui Ia com
pletarea cunoștințelor despre •- 
voluția speciilor de cetacee.
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„Există condiții favorabile pentru o apropiată 
întrunire a Conferinței de la Geneva 

in problema Orientului Mijlociu" 
Declarația secretarului general al O.N.U.

VIENA. — Luînd cuvîntul Ia Viena, 
In fata membrilor Societății austrie
ce de politică externă, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
apreciat că „dintre toate punctele de 
pe agenda Națiunilor Unite, problema 
conflictului din Orientul Mijlociu 
este cea mai dificilă"; el a subliniat 
insă că în etapa actuală „condițiile 
pentru reluarea Conferinței de la Ge
neva sînt mai favorabile decît oricînd 
in trecut". Waldheim a declarat că, 
in baza mandatului care i-a fost în
credințat, prin rezoluția adoptată anul 
trecut de Adunarea Generală, va în
tocmi un raport asupra rezultatelor 
consultărilor privind reconvocarea 
Conferinței de la Geneva, pe care il 
va înainta Consiliului de Securitate 
la 1 martie. In acest context, el a de
clarat că este încrezător în posibili
tatea convocării Conferinței de la Ge
neva într-un viitor apropiat.

în continuare, Kurt Waldheim s-a 
referit la rolul și importanța Orga
nizației Națiunilor Unite în lumea 
contemporană. El a arătat că spo
rirea continuă a numărului de mem
bri ai organizației — de la 51, la 
crearea ei, pînă la numărul actual, 
de 147 state. — reflectă „noua struc
tură geopolitică a lumii de astăzi,

care este diferită de cea existentă în 
urmă cu 30 de ani". El a relevat im
perativul respectării principiilor 
Cartei, arătînd că un mare număr 
de state membre ale O.N.U. și-au 
dobîndit independența în ultimii ani 
și acționează cu perseverență pentru 
o dezvoltare de sine stătătoare în 
cadrul comunității internaționale. 
Kurt Waldheim a accentuat asupra 
faptului că unul din principalele țe
luri ale O.N.U. îl reprezintă con
certarea eforturilor tuturor state
lor. mici și mari. în condiții de de
plină egalitate, pentru realizarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

★
TEL AVIV. — După întrevederea 

cu secretarul de stat american. Cy
rus Vance, primul ministru israelian, 
Yitzhak Rabin, a declarat că a ac
ceptat o invitație din partea pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter, de 
a întreprinde o vizită oficială la 
Washington. Rabin a menționat că 
discuțiile cu Vance au avut un ca
racter general, fiind axate asupra 
relațiilor americano-israeliene și 
asupra posibilităților unor negocieri 
de pace cu statele arabe.

Lucrările Comitetului pentru dezarmare
GENEVA 16 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul în cadrul primei ședințe din 
acest an a Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare — a 28-a de la 
crearea acestui organism — repre
zentantul U.R.S.S. a reafirmat pro
punerile conținute în memorandumul 
sovietic în problema încetării cursei 
înarmărilor și dezarmării, prezentat 
la ultima sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. El a arătat că U.R.S.S. 
consideră ca o măsură urgentă în
cheierea unui tratat de interzicere 
totală a experiențelor cu arma nu
cleară. De asemenea, delegatul 
U.R.S.S. s-a pronunțat pentru nego
cierea, în cadrul comitetului, a unui 
acord de interzicere a cercetării și 
producției unor noi tipuri și sisteme 
de arme de nimicire în masă, pre
cum și pentru continuarea tratative
lor asupra prohibirii armelor chi
mice.

Reprezentantul S.U.A. a declarat că 
noua administrație democrată consi
deră că interzicerea experiențelor nu
cleare trebuie să se bucure de prio
ritate în cadrul tratativelor de 
dezarmare. El a precizat că. in pre
zent. la Washington se procedează la 
o reevaluare a poziției S.U.A. în a- 
ceastă chestiune și a anunțat că de-

legația americană va face propuneri 
concrete în viitorul apropiat, în ca
drul Comitetului de la Geneva.

Șeful delegației Mexicului a ac
centuat asupra priorității de care 
trebuie să se bucure măsurile de 
dezarmare nucleară. El s-a pronun
țat pentru îmbunătățirea activității 
generale a Comitetului pentru 
dezarmare, a structurii și procedu
rilor de lucru, susținînd. între alte
le. desființarea instituției copreședin
ților acestui organism. El a propus 
înlocuirea actualului sistem al co
președinților printr-un birou, format 
pe baze reprezentative, fiecare mem
bru al biroului urmind să dețină pre
ședinția prin rotație.

Șeful delegației Italiei a declarat 
că guvernul său sprijină înfăptuirea 
obiectivului dezarmării generale și 
totale. De asemenea, el s-a pronun
țat pentru adoptarea unor măsuri 
practice în vederea opririi cursei 
înarmărilor nucleare și convenționa
le, „care continuă, deși există de
clarații de bune intenții și nume
roase apeluri ale comunității inter
naționale". Delegatul italian a șubli- 
niat necesitatea transpunerii in via
tă a unui, program concret și cu
prinzător de dezarmare.

BELGIA

Critici la adresa planului
BRUXELLES. — Biroul Politic al 

C.C. al P.C. din Belgia a dat publici
tății o declarație în legătură cu pla
nul economic guvernamental. care 
prevede majorarea prețurilor, mărirea 
impozitelor și reducerea cheltuielilor 
pentru nevoile sociale. In declarație 
se relevă că înfăptuirea planului res
pectiv va duce la o nouă reducere 
considerabilă a salariilor și pensiilor, 
la creșterea șomajului și a inflației.

La rindul său, conducerea Partidu
lui socialist a calificat ca „nerealist" 
planul guvernamental. In declarația 
adoptată de conducerea partidului se 
apreciază că măsurile preconizate de

economic guvernamental
guvern vor lovi, in primul rind. ca
tegoriile de salariați cu retribuții 
mici, situația financiară a țării se va 
deteriora, iar consumatorul va trebui 
„să-și strîngă și mai mult cureaua".

Federația Generală a Muncii din 
Belgia a adresat, la rindul ei. un pro
test împotriva intențiilor guvernului 
de a majora prețurile si impozitele. 
Sindicatele au cerut autorităților să 
renunțe la planurile menționate și 
și-au exprimat hotărîrea de a lupta 
împotriva ofensivei guvernului și ca
pitalului și pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii.

Rezultatele alegerilor 
din Danemarca

COPENHAGA. — Potrivit rezulta
telor definitive ale alegerilor gene
rale anticipate de la 15 februarie. 
Partidul Social-Democrat a obținut 
cel mai mare număr de mandate — 
65 — față de 53 la precedentele 
alegeri, desfășurate în ianuarie 1975. 
Alte formațiuni politice care și-au 
sporit numărul reprezentanților în 
Folketing — forul legislativ danez — 
sînt Partidul Conservator, de la 10 
la 15 locuri. Partidul Democrat de 
Centru, de la 4 la 11 locuri, și Parti
dul Progresist, de la 24 la 26 locuri. 
Un regres însemnat a înregistrat, în 
comparație cu scrutinul precedent. 
Partidul Liberal, condus de Poul 
Hartling, care are acum 21 de man
date. față de 42 în precedenta le
gislatură.

Partidul Comunist din Danemarca 
va deține un număr de șapte man
date în noul parlament.

Observatorii politici remarcă faptul 
jă, deși social-democrații au obținut 
un cîștig electoral, partidul nu va 
deține majoritatea absolută in parla
ment. De altfel, premierul Anker 
Joergensen. liderul P.S.D.. a decla
rat. in cadrul unei mese rotunde 
desfășurate după anunțarea rezulta
telor definitive, că actualul guvern iși 
va exercita în continuare prerogati
vele, precizînd că va începe consul
tări cu liderii altor formațiuni poli
tice în vederea alcătuirii unei coali
ții guvernamentale.

SPANIA

»» In concordanță cu cerințele schimbului■ DELHI
9

de experiență intre partidele comuniste"
O declarație a secretarului general al P. C. Francez

PARIS. Intr-o convorbire avută cu 
ziariști ai radiodifuziunii franceze, 
secretarul general al P.C. Francez, 
Georges Marchais. referindu-se la a- 
propiata reuniune de la Madrid a 
conducătorilor partidelor comuniste 
din Franța, Italia și Spania, a decla
rat că obiectivul acestei întîlniri este 
de a aduce o contribuție și un spri
jin efectiv la restabilirea democrației 
în Spania, inclusiv la reîntoarcerea 
în legalitate a P.C. din Spania.

El a arătat că „în prezent, rapor
turile dintre partidele comuniste și 
muncitorești sînt bazate pe întîlniri 
bilaterale, multilaterale, regionale. 
Aceste întîlniri ocazionează schim
buri de informații, de idei, experien
ță, ele permițînd. de asemenea, ca 
partidele să se pună de acord asupra 
unor obiective concrete, determinate 
în comun, ca de exemplu lupta pen
tru pace, destindere și dezarmare.

Fiecare partid, a continuat Georges 
Marchais, își determină politica și 
strategia în deplină independentă, a- 
ceasta nefiind deloc în contradicție 
cu acțiunile comune. Constatăm cu 
cel mai mare interes că partidele co
muniste din țările capitaliste indus
trializate din Europa și Japonia tre
buie să facă față unor probleme fun
damentale care le sînt comune.

Constatăm, de asemenea. — a spus 
Georges Marchais — că aducem răs
punsuri. că definim o perspectivă 
socialistă, care este puternic marca
tă de o aceeași grijă democratică. 
Acest lucru este adevărat atît pen
tru Franța, cît și pentru Italia și 
Spania, precum și pentru alte parti
de comuniste care se găsesc în Eu
ropa occidentală în situații similare. 
Acesta este un factor nou. un factor 
important pentru succesul luptei 
noastre în această parte a lumii".

întrevedere româno-indiană
DELHI. — Tovarășul Ștefan Pe- 

terfi, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, care a reprezentat pe 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

funeraliile președintelui Indiei, 
All Ahmed, a avut o 
primul ministru al In- 
Gandhl. Vicepreședintele 
de Stat a transmis pre-

la
Fakhruddin 
lntîlnire cu 
diei, Indira 
Consiliului
mierului indian din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu sincere condo
leanțe și sentimente de compasiune 
pentru pierderea suferită de poporul

indian. De asemenea, a transmis pri
mului ministru Indira Gandhi, din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România și * tovarășei 
Elena Ceaușescu, calde urări de 
sănătate, noi succese, prosperitate șl 
fericire poporului prieten indian.

Mulțumind pentru mesajul de 
prietenie adresat, premierul Indira 
Gandhi a rugat să se transmită 
președintelui României și tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut 
urări de sănătate șl fericire
nală, iar poporului român urări de 
progres șl bunăstare.

cordial, 
perso-

„Socialismul științific devine ideologia de bază

m numeroase state africane11

Spre unificarea 
celor doua Yemenurl

Declarația președintelui Republicii Populare Benin

Au fost legalizate pînă acum 
28 de partide politice 

Autoritafile examinează dosarul privind legalizarea partidului 
comunist

MADRID. — Intr-o declarație din 
«ursă oficială dată publicității 
miercuri la Madrid și citată de 
A.F.P. se menționează că, de la ini
țierea perioadei post-franchiste. 28 
de partide politice au fost legalizate 
pină acum în Spania, iar dosarele 
cuprinzind cererile de legalizare ale 
altor 18 partide se află în studiul 
organelor de resort. Intre cele 18 for
mațiuni politice ale căror statute 
sînt studiate de autorități — se 
menționează în declarație — se află 
partidele comunist (P.C.S.) și socia
list muncitoresc (P.S.M.S.).

★
Normalizarea situației tovarășului 

Santiago Carrillo. — După cum

transmite din Madrid agenția U.P.I., 
.autoritățile spaniole au legalizat, în 
mod oficial, situația lui Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. din 
Spania, eliberindu-i buletin de iden
titate și pașaport.

*
La Madrid a avut Ioc o ședință a 

comisiei pentru problemele femeilor 
a P.C. din Spania, la lucrările căreia 
au luat parte membri ai Comitetu
lui Executiv și Comitetului Central 
al P.C.S. O rezoluție adoptată de par- 
ticipanți relevă importanța creării 
condițiilor necesare pentru partici
parea in deplină egalitate la alegeri 
a tuturor organizațiilor politice.

COTONOU 16 (Agerpres). — In 
prezent, numeroase țări în curs de 
dezvoltare, printre care și Republica 
Populară Benin, au trecut pe calea 
dezvoltării socialiste — a declarat 
președintele acestei țări, Mathieu Ke- 
rekou. Socialismul științific devine 
ideologia de bază in numeroase state 
de pe continentul african. Poporul 
din Benin, a precizat Mathieu Ke- 
rekou. consideră ca o datorie inter- 
naționalistă a sa însușirea acestei 
teorii și găsirea, pe bazele ei. a căilor

concrete de rezolvare a problemelor
— economice, sociale și culturale — 
de dezvoltare a țării. Actuala etapă 
a mișcării revoluționare de eliberare 
națională, care depășește cadrul în
gust al deosebirilor etnice și regio
nale, va duce Ia victpria revoluției de- 
mocrat-populare în Benin. Rolul con
ducător în acest proces îl are Parti
dul Revoluției Populare a Beninului, 
înarmat cu teoria marxist-leninistă
— a subliniat președintele Kerckou.

SANAA. — Președintele Consiliu
lui Comandamentului din Republica 
Arabă Yemen, Ibrahim Al Hamadi, 
s-a întîlnit cu președintele Consiliu
lui Prezidențial al Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului, Salem 
Robaya Aii. După cum informează 
agenția M.A.P., directorul Biroului 
președinției R. A. Yemen. Abdallah 
Barakat, a declarat că această întîl- 
nire constituie o manifestare a voin
ței celor două părți de a acționa în 
vederea unificării celor două Yeme- 
nuri. El a precizat că în prezent co
mitete de lucru din ambele țări ac
ționează în vederea realizării acestui 
obiectiv.

agențiile de presă transmit:
La Varșovia, Edward Gierek- 

prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
l-a primit, miercuri, pe ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare. Fri- 
gyes Puja, aflat in R.P. Polonă într-o 
vizită oficială. In aceeași zi. minis
trul ungar a fost primit de Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone. In cadrul con
vorbirilor au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării continue a re
lațiilor de prietenie dintre cele două 
țări, precum și aspecte esențiale ala 
situației internaționale actuale.

CIPRU

Pregătiri in vederea reluării
NICOSIA. — Cele patru partide 

politice cipriote grupate în cadrul 
Consiliului național au aprobat marți 
reluarea negocierilor intercomuni- 
tare prevăzute pentru luna mar
tie. la Viena. La reuniunea de marți, 
prezidată de șeful statului cipriot, 
arhiepiscopul Makarios, au participat 
Spyros Kiprianou, liderul Frontului 
Democratic. Ezekias Papaioannou^ se
cretar general al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), Vassos Lyssarides, pre
ședintele Partidului Socialist din Ci
pru (E.D.E.K.). Glafkos Clerides. pre
ședintele Partidului Unificat, precum 
și Ioannis Christophides. ministrul a- 
facerilor externe, și Tassos Papado
poulos. reprezentantul comunității ci
priote grecești la negocierile interco- 
munitare.

Consiliul național, reunit în- 
tr-o primă ședință în această săptă-

negocierilor inteicomunitare
mină pentru a lua cunoștință de re
zultatele convorbirilor dintre secreta
rul general al O.N.U.. K'iirt Waldheim, 
președintele Republicii Cipru. Maka
rios, și liderul comunității cipriote 
turce. Rauf Denktaș. a adoptat marți, 
în unanimitate, „atitudinea politică ce 
urmează să fie adoptată in cursul ne
gocierilor" — se arată intr-un comu
nicat dat publicității la Nicosia. Con
siliul național — menționează docu
mentul — a dat, de asemenea, in
strucțiuni pentru pregătirea dosarului 
complet al negocierilor.

Dosarul cuprinde trei capitole refe
ritoare la forma viitoare a statului 
cipriot, la suprafața pe care ar urma 
să o ocupe fiecare dintre cele două 
regiuni administrative (ale comunită
ților cipriote greacă și turcă) in in
teriorul insulei și problema puterilor 
guvernului central.

Convorbiri tanzaniano- 
ill^oslave. Președintele Tanza
niei. Julius Nyerere. a primit P* 
Miloș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, aflat intr-o vizită ofi
cială la Dar Es Salaam. In cursul 
convorbirilor, interlocutorii au acor
dat o atenție deosebită situației din 
sudul Africii. Totodată, s-a procedat 
la un schimb de păreri referitoare la 
unele probleme actuale ale activității 
țârilor nealiniate.

Bamako, se menționează că vor fi 
•intensificate relațiile de colaborare 
în mai multe sectoare considerate 
prioritare.

Lucrările reun*un*' comitetu
lui de continuare a Congresului Mon
dial al Femeilor au luat sfirșit la 
Berlin. A fost examinată inițierea 
de acțiuni sub lozinca „Egalitate, 
dezvoltare, pace". Din partea țării 
noastre a participat Tamara Dobrin, 
membră a Biroului Comitetului Na
țional al Femeilor.

încheierea convorbirilor 
americano-mexicane. La 
Washington s-au încheiat marți con
vorbirile dintre președintele Jimmy 
Carter și președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo. Jody Powell, 
purtătorul de cuvint al Casei Albe, 
a declarat că printre problemele 
evocate au figurat aspecte ale rela
țiilor comerciale americano-mexi- 
cane.

Protocolul privind schimburile
de mărfuri între U.R.S.S. și R.P.D. 
Coreeană pe anul 1977 a fost semnat 
la Phenian. R.P.D. Coreeană va livra 
Uniunii Sovietice ciment, laminate, 
mașini-unelte, confecții și alte pro
duse, iar U.R.S.S. va livra mașini și
instalații, petrol și produse petrolie
re, cocs și alte mărfuri.

In comunicatul comun 
maljano-francez, Publicat la în
cheierea vizitei întreprinse de pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing, la

în preajma noului itinerar al președintelui Nicolae Ceaușescu pe continentul african

SUB SEMNUL PRIETENIEI, COLABORĂRII, SOLIDARITĂȚII

de convergență a valorilor spirituale 
și culturale ale poporului ghanez, 
Accra a devenit, în zilele noastre, 
scena unor intense eforturi în dome
niul industrializării (prelucrarea 
bauxitei, aparate de radio și televi
ziune, textile, uleiuri vegetate etc.), 
al transporturilor feroviare, rutiere, 
aeriene și maritime, fiind cunoscută, 
totodată, ca unul din cele mai în
semnate centre cultural-științifice și 
de învățămînt din Africa. Aici se 
află Academia de arte și științe. 12 
societăți științifice. 5 institute de 
cercetări, o universitate, 10 biblio-

decisive. activitatea mișcării de eli
berare în această țară se intensifică 
puternic, sub conducerea Partidului 
Popular al Convenției, creat de dr. 
Kwame Nkrumah : în 1948 africanii 
obțin majoritatea în Consiliul le
gislativ. în 1951 autonomia internă, 
iar la 6 martie 1957. „Coasta de aur", 
proclamată independentă. își reia 
străvechiul nume de Ghana. în pre
zent. activitatea legislativă și cea 
executivă sînt exercitate de Consiliul 
Militar Suprem, format din șapte 
membri. Șeful statului este general 
Ignatius Kutu Acheampong, pre-

rind necesitățile în alimente ale 
populației.

Tinăra industrie ghaneză, în con
tinuă creștere, se bazează pe abun
dente resurse miniere, ca bauxită, 
mangan. aur, diamante (locul trei în 
lume). Nouă uzină de aluminiu de 
la Tema, pe coastă, are o capacitate 
de 200 000 tone anual. Tot aici se află

Mongolia și Tunisia au 
hotărit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă. în ve
derea dezvoltării raporturilor priete
nești dintre cele două țări — infor
mează agenția T.A.P.

Secretarul de stat al
S.O., cyfUS Vance, va vizita
R. F. Germania. Franța și Anglia la 
începutul lunii aprilie — informează 
agenția U.P.I., citind surse oficiale 
americane. Acest turneu urmează să 
aibă loc după vizita pe care secre
tarul de stat american o va face la 
Moscova cu începere de la 28 martie.

Acorduri mauritano-se-
negaleze. La Nouakchott a fost
semnată o convenție între Maurita
nia și Senegal privind facilitarea

transporturilor rutiere de mărfuri 
între cele două țări. A fost încheiat, 
de asemenea, un acord privind con
struirea în comun a unui pod peste 
fluviul Senegal, finanțarea lucrărilor 
fiind făcută în comun de cele două 
țări. Au fost stabilite, totodată, mo
dalitățile de cooperare pentru con
struirea unei axe rutiere între Noua
kchott, capitala senegaleză, Dakar, și 
capitala Nigeriei, Lagos.

Cartierul general81 unltsți- 
lor Armatei Populare Chineze de 
Eliberare de pe frontul Fukien a 
anunțat că, în semn de bunăvoință, 
pentru a oferi compatrioților chinezi, 
precum și ofițerilor și soldaților for
țelor Gomindanului de pe insulele 
Quemoy, Tatan, Erhatan și altele 
posibilitatea de a se bucura de săr
bătorile Festivalului de primăvară 
1977. împreună cu poporul întregii 
țări, a primit ordinul de a suspenda 
tivurile de artilerie în zilele de 17 
și 19 februarie — informează agenția 
China Nouă.

Atentat neofascist la Pe- 
rUgîa> Teroriști din organizația 
neofascistă Italiană „Ordinea Nouă* 
au incendiat, in orașul Perugia, se
diul municipalității orașului, formată 
din reprezentanți al partidelor da 
stingă. Clădirea a suferit stricăciuni. 
Poliția a început cercetările în legă
tură cu acest act criminal al neofas
ciștilor.

Ministrul britanic de ex- 
teme, Ant^ony Crosland, care • 
suferit duminică un atac de cord, 
continuă să se afle intr-o stane gra
vă — a anunțat miercuri dimineața 
Foreign Office.

Activitate științifică la bordul stației 
„Saliut’5tf

SUPRAFAȚA : 238 537
kmp.

POPULAȚIA: 9'870 000 
locuitori.

CAPITALA: Accra — 
aproape un milion locui
tori.

ALTE ORAȘE: Kumasi 
(343 000), Sekondi-Tako- 
radi (161 000), Asamankese 
(101 000), Tamale (98 800), 
Bolgatanga (93 000).

Un țărm al plajelor cu nisipuri 
fierbinți, alternind cu mici golfuri și 
promontorii stîncoase. cu lagune 
presărate în salbă. înaintează de la 
vest' la est, de-a lungul liniei sep
tentrionale a Golfului Guineei ; cam 
la două treimi din distantă, în de
corul unei vegetații luxuriante, pe 
malurile unei lagune se profilează 
silueta unei întinse aglomerări 
urbane — Acera, capitala statului 
Ghana, poartă maritimă și principa
lul centru industrial al țării. La ră
sărit de capitală (25 km), o altă 
așezare cu fața la Atlantic — 
Tema — este considerată astăzi cel 
mai mare port artificial din Afri
ca. In general, procesul urbaniză
rii se numără printre cele mai 
ample de pe continent — pes
te 20 la sută din ghanezl tră
iesc la orașe — fapt reflectat în nu
mărul mare de localități urbane, 
dintre care cel puțin opt au între 
60 000 și 350 000 locuitori. în timp ce 
populația capitalei se apropie de un 
milion.

Atestată documentar încă din seco
lul XVI și dezvoltîndu-se de-a lun
gul secolelor ca un tradițional punct

AZI VĂ PREZENTĂM:

REPUBLICA
GHANA

teci mal importante, trei mari mu
zee etc.

Pe aceste meleaguri s-au con
stituit și dezvoltat, încă cu veacuri 
în urmă, formații statale puternice — 
între care vestitul imperiu Așanti — 
un popor cu o străveche cultură, din 
rîndurile căruia s-au ridicat luptători 
neînfricați pentru libertate, harnici 
cultivatori și constructori, vestiți 
creatori de artă în întreaga Africă 
occidentală. Descoperirea litoralului 
ghanez de către navigatorii portu
ghezi în 1471 deschide capitolul întu
necat al cotropirilor și exploatării 
colonialiste ; primul obiectiv al euro
penilor fiind aurul ghanez, țara a că
pătat numele de „Coasta de aur". 
Timp de secole, navigatori și comer
ciant! de toate proveniențele au nă
pădit aceste țărmuri, creînd numeroa
se baze de unde se organizau jefuirea 
bogățiilor țării și comerțul cu sclavi. 
Pină la urmă au dobîndit aci prepon
derența colonialiștii britanici, care 
pentru a pătrunde în interior au 
recurs la repetate expediții militare, 
intimpinind o dirză și îndelungată 
rezistență.

în anii de după cel de-al doilea 
război mondial. în condițiile In care 
imperiile coloniale primesc lovituri

ședințele Consiliului Militar Su
prem.

Pentru a lichida grelele urmări ale 
dominației colonialiste, tînărul stat 
independent și-a mobilizat toate re
sursele și energiile descătușate, așe- 
zînd la baza politicii de dezvoltare 
economică principiul bizuirii. în pri
mul rind, pe forțele proprii. Cuprin
zind circa 60 la sută din populația 
activă, agricultura continuă să repre
zinte cel mai important sector al eco
nomiei. Culturile de cacao (pe pri
mul loc în lume, cu circa o treime 
din producția mondială) furnizează 
anual în jur de 400 000 de tone si 
ocupă aproape 60 la sută din expor
tul tării. Lărgind bazele economiei 
agricole, prin introducerea mecani
zării lucrărilor, prin irigații și îngră
șăminte chimice, Ghana a dezvoltat 
o serie de culturi importante ca 
orezul, arahidele. bumbacul, trestia 
de zahăr — în majoritate în ferme 
de stat — concomitent cu extinderea 
plantațiilor tradiționale de cafea, ba
nanieri. cocotieri. arbori de cauciuc, 
tutun, citrice, legume etc. Cu cîțiva 
ani în urmă. în Ghana a fost lansat 
programul denumit „Operațiunea 
asigurarea hranei prin forțe pro
prii", în prezent agricultura acope

și cea mai mare rafinărie din tară, 
într-adevăr. deși nu dispune de pe
trol. Ghana posedă un șir de rafină
rii cu o capacitate totală de prelu
crare de peste 1,5 milioane tone.

Pe calea prefacerilor și înnoirii 
sociale, sectorul de stat a ajuns 
să cuprindă cea mai mare parte 
din industriile metalurgică, chi
mică. textilă, de ciment, pre
cum și uzine de montare a automobi
lelor, întreprinderi electrotehnice. Pe 
această linie, Guvernul Republicii 
Ghana a întreprins, în ultimul timp, 
noi pași pentru îngrădirea capitalu
lui străin, trecind sub controlul sta
tului 33 de firme din domeniul in
dustriei ușoare, precum și unități din 
sfera producției de aluminiu, firme 
comerciale etc.

Marele potențial hidroenergetic 
al țării și-a găsit o spectaculoa
să valorificare prin ridicarea ba
rajului de la Akosombo. pe flu
viul Volta ; s-a creat un lac arti
ficial în lungime de 400 km. cu o 
suprafață de peste 9 000 km2 — ce]

mai mare de acest gen din lume. 
Centrala hidroelectrică aduce prin
cipala contribuție la producția 
energetică a țării — circa 3,5 mi
liarde kWh — situind și din acest 
punct de vedere Ghana în rindul 
țărilor cele mai industrializate din 
această zonă a Africii. Este in curs 
dc infăptuire planul cincinal pe 
1976—1980. al doilea în istoria tării, 
accente deosebite fiind puse pe creș
terea producției industriale', diversi
ficarea agriculturii, valorificarea efi
cientă a resurselor naționale.

Ghana se afirmă ca un factor activ 
in viața internațională, aducindu-și 
contribuția. în cadrul O.U.A. și al 
altor organizații interstatale, la lupta 
împotriva politicii rasiste și de 
apartheid care iși mai găsește cîmp 
de manifestare în Africa australă, a 
oricăror forme de colonialism și 
neocolonialism, la instaurarea unei 
noi ordini economice și politice mon
diale.

In spiritul politicii sale de solida
ritate activă cu lupta popoarelor 
africane pentru libertate si progres, 
România a recunoscut Ghana încă 
din prima zi a proclamării sale ca 
stat independent, relațiile dintre cele 
două state cunoscind o dezvoltare 
activă. în acest cadru, in 1961 
România a primit vizita președinte
lui din acel timp al Republicii 
Ghana, dr. Kwame Nkrumah. în ul
timii ani. s-a înregistrat o inten
sificare a colaborării pe multiple 
planuri. Schimburile economice au 
cunoscut creșteri substanțiale, evo
luții similare fiind marcate si în do
meniul colaborării tehnico-stiințifice, 
culturale, pe planul învătămintu- 
lui ș.a. Totodată, reprezentanții 
României și Ghanei conlucrează 
activ in cadrul O.N.U,, al „Grupului 
celor 77“ și în alte organizații inter
naționale. în același timp, se poate 
aprecia că există în continuare largi 
posibilități pentru extinderea și di
versificarea relațiilor reciproce. Un 
moment de însemnătate esențială 
pentru acest curs ascendent il vor 
constitui, fără îndoială, vizita pe care 
o va efectua în curind in Ghana 
președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, convor
birile pe care le va avea cu șeful sta
tului ghanez, generalul I.K. Acheam
pong. Apropiatul dialog la nivel 
înalt româno-ghanez va ridica, de
sigur. colaborarea dintre cele două 
țări pe o treaptă superioară. înscriin- 
du-se. totodată, ca o contribuție im
portantă la realizarea noii ordini 
economice și politice, a echității și 
justiției în viața internațională.

Liviu RODESCU

MOSCOVA. — Cos- 
monauții sovietici 
Viktor Gorbatko și 
Iuri Glazkov au efec
tuat cu succes fotogra
fierea unor regiuni din 
Uniunea Sovietică de 
Ia bordul stației or
bitale științifice „Sa- 
liut-5". în acest con
text. agenția T.A.S.S. 
relevă că fotografiile 
asemănătoare efectua
te in cadrul misiunilor 
spațiale sovietice an
terioare s-au dovedit.

datorită caracteristi
cilor lor speciale, deo
sebit de utile pentru 
știintă și economia 
națională. Se arată, 
astfel, că prin fotogra
fii realizate din spa
țiul circumterestru s-a 
constatat că structura 
geologică a Munților 
Urali se continuă 
pînă departe spre sud, 
în Asia Centrală so
vietică, existind deci 
posibilitatea ca in res
pectiva regiune să fi»

descoperite importan
te resurse minerale. 
Un alt exemplu de efi
cientă economică rea
lizată prin folosirea 
fotografiilor luate din 
spațiul circumterestru 
l-a constituit economi
sirea unei sume de 
cîteva milioane de 
ruble prin proiectarea 
optimă a unuia din 
tunelurile mai impor
tante ale magistralei 
feroviare Baikal — 
Amur.

MARGINALII'
ALEGEREA PRIMARULUI PARISULUI

Un test al
Candidata partidelor 

politice pentru alege
rile municipale, care 
se vor desfășura in 
două scrutinuri. la 13 si 
20 martie, slnt anga
jați cu toate torțele in 
campania electorală. 
Cum e si firesc, fără 
a se ignora probleme
le specifice altor ora
șe. dezbaterile si dis
putele cele mai aprin
se privesc Parisul, dat 
fiind atit aspectele 
ample si complexe ale 
vieții capitalei fran
ceze. cit si ineditul si
tuației ce s-a creat in 
legătură cu aceste ale
geri.

Cu excepția primi
lor ani ai Revoluției 
din 1789 și unei scurte 
perioade după 1848, 
capitala, spre deose
bire de alte orașe ale 
Franței, se bucura de 
un statut special,
sensul că nu avea un 
primar ales, ci avea in 
fruntea administrației 
un prefect 
guvern. Cu 
nemulțumirea parizie
nilor fată de 
situație

in

numit de 
timpul.
această 

anacronică a 
dobindit forme tot mai 
concrete de manifes
tare. Susținută cu con
secventă, revendica
rea — „un primar

viitorului scrutin general
pentru capitală", „un 
statut democratic pen
tru Paris" — a fost în
scrisă la loc de frunte 
in platformele electo
rale ale partidelor 
stingă.

Problema a fost 
actualizată, odată 
campania pentru scru
tinul 
1974. 
card 
mis 
nou 
ris. 
apoi 
fost aprobat in decem
brie 1975 de parlamen
tul francez.

In ceea ce privește 
candidații pentru func
ția de 
sulul, 
rității 
nu au 
ziție comună, 
ministru
Barre a propus pe mi
nistrul industriei și 
cercetării, Michel d’Or- 
nano. Ulterior, a intrat 
in competiție fostul 
prim-ministru Jacques 
Chirac, președintele 
grupării Adunarea pen
tru Republică (R.P.R.), 
fiind susținut de toți 
cei 7 miniștri și secre
tari de stat membri ai 
acestei formațiuni gau- 
lliste. tntr-o reacție

de
re-
cu

prezidențial 
cind Valery 
d'Estaing a 
alegătorilor 

statut pentru Pa-
Proiectul inițiat 
de președinte a

din 
Gis- 
pr tă

un

primar al Pari- 
partidele majo- 
guvernamentale 
ajuns la o po- 

Primul 
Raymond

foarte categorică, pre- 
' ședințele Giscard d’Es

taing a apreciat că ac
țiunea lui Chirac ar fi 
de natură „să compro
mită, prin 
unitatea 
(A.F.P.).

Din dorința de a 
continua înțelegerile 
realizate pină acum, 
principalele formațiuni 
politice de stingă — 
partidul comunist, par
tidul socialist și radi
calii de stingă — au 
ajuns marți la un a- 
cord privind prezenta
rea de liste comune 
in 18 circumscripții e- 
lectorale pariziene. 
Candidații acestor par
tide propun alegători
lor „un contract mu
nicipal", inspirat de 
„programul comun de 
guvernare", stabilit 
pentru alegerile legis
lative din 1978.

Desfăsurindu-se pe 
fundalul dificultăților 
economice si al măsu
rilor de redresare lua
te in ultima vreme de 
autorități, scrutinul din 
13 si 20 martie consti
tuie un prim test in 
perspectiva alegerilor 
legislative din 1978.

discordie, 
majorității"

P. STANCESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Plata Sctntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorli din Întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele șe fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
piesă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul c Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 3G0


