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Ieri și-a început lucrările 
CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ 

A UNITĂȚILOR DE CONTROL

AL OAMENILOR MUNCII
- expresie a democratismului profund al societății 
noastre, a participării directe a oamenilor muncii 
la exercitarea puterii de stat, pentru mai buna 
gospodărire a avuției socialiste și perfecționarea 

întregii activități economico-sociale

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Este o deosebită plăcere pentru 

mine să vă adresez dumneavoastră, 
reprezentanților oamenilor muncii 
care exercită controlul în diferite 
domenii de activitate, tuturor celor 
care participă la activitatea de 
control pe întregul teritoriu al 
țării, un călduros salut și cele mai 
bune urări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, pre
cum și din partea mea personal. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Prima fconsfătuire pe țară a uni
tăților de control al oamenilor 
muncii are menirea de a analiza 
pe larg, în spiritul practicii parti
dului nostru, în mod critic și au
tocritic, activitatea desfășurată de 
echipele de control în vederea asi
gurării înfăptuirii prevederilor le
gilor statului și hotărîrilor Comi
tetului Central al partidului, bunei 
gospodăriri a avutului socialist, 
transpunerii în viață, în cele mai 
bune condiții, a politicii de ridicare 
a nivelului de viață material și spi
ritual al oamenilor muncii, a gra
dului de civilizație a întregului 
nostru popor.

Au trecut 5 ani de la începerea 
activității de control al oamenilor 
muncii. în această perioadă s-a 
acumulat o experiență vastă. Cei 
care au participat la munca de 
control în orașele și satele patriei 
noastre au adus o contribuție de 
mare însemnătate la lichidarea 
unor neajunsuri, la perfecționarea 
activității din domenii de impor
tanță deosebită pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, la unirea efortu
rilor oamenilor muncii din aceste 
sectoare în îndeplinirea obligațiilor 
față de toți cei ce muncesc.

în cadrul dezbaterilor care au 
avut Ioc în întreaga țară în perioa
da pregătirii acestei consfătuiri, în 
consfătuirile județene s-au făcut 
multe propuneri menite să ducă 
atît la perfecționarea activității de 
control, cît și la îmbunătățirea 
muncii în diferite sectoare ale vie
ții noastre economico-sociale. Se 
poate spune deci că dezbaterile 
care au avut loc pînă acum și, de
sigur, această consfătuire vor da 
un imbold și mai puternic activită
ții de control al oamenilor mun
cii, eforturilor generale ale con
structorilor socialismului din patria 
noastră.

Trebuie să subliniem că activi
tatea de control, la care iau parte 
zeci și zeci de mii de muncitori, 
țărani, intelectuali, constituie o 
expresie a participării tot mai 
active a oamenilor muncii la con
ducerea societății, Ia exercitarea 
în stat a puterii întregului popor, 
deplin stăpîn pe destinele sale, 
care își făurește liber , propriul 
viitor comunist. (Aplauze puter
nice. prelungite).

Ținînd seama de experiența 
de pînă acum și pornind de *la 
necesitatea de a da un rol mai 
important controlului în diferite 
sectoare ale vieții sociale, Comi
tetul Politic Executiv al Comite
tului Central a.considerat necesar 
să aducem o serie de îmbunătățiri 
acestei activități, începînd chiar 
cu schimbarea denumirii de „con
trol obștesc'1 în aceea de „control 
al oamenilor muncii". (Aplauze 
puternice). Consider că această 
denumire răspunde mai bine o- 
biectivelor și caracterului acestui 
control, participării, și pe această 
cale, a maselor populare la con
ducerea statului, controlul fiind o 
latură importantă a conducerii ge
nerale a societății noastre. Fără 

îndoială, dorim să se schimbe nu 
numai numele, ci și conținutul 
activității, astfel ca' realmente, 
echipele de control al oamenilor 
muncii să aibă un rol tot mai im
portant în dezvoltarea tuturor sec
toarelor de activitate. (Aplauze 
puternice).

Va trebui ca, în cadrul consfă
tuirii, să se analizeze pe larg 
propunerile și sugestiile ce s-au 
făcut pentru îmbunătățirea legii, 
pornindu-se de la necesitatea unei 
mai sfrînse legături a controlului 
oamenilor muncii cu controlul de 
stat muncitoresc, ceea ce va duce 
la obținerea unor rezultate tot mai 
bune în întreaga activitate de con
trol. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Ne aflăm în cel de-al doilea an 

al cincinalului 1976—1980, cincinal 
care are menirea de a asigura 
realizarea unor pași importanți în 
înfăptuirea Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea cu privire 
Ia dezvoltarea economico-socială a 
țării, edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism. 
(Vii aplauze).

Trebuie să remarc cu deplină 
satisfacție că realizarea acestor 
mărețe obiective a devenit cauza 
generală a clasei muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a tutu
ror celor ce muncesc în patria 
noastră, fără deosebire de naționa
litate, a întregului nostru popor, 
care acționează într-o unitate de
plină pentru înfăptuirea Progra
mului Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ca rezultat al acestei intense 
activități, în cursul primului an 
al cincinalului au fost obținute 
noi și remarcabile realizări în dez
voltarea economico-socială a țării, 

în toate domeniile construcției so
cialiste. Producția industrială a 
continuat să crească întf-tfn 'ritm 
înalt, de 11,5 la sută, față de anul 
anterior, înregistrînd progrese în
semnate pe calea ridicării nivelu
lui tehnic, a sporirii productivită
ții muncii și eficienței economice. 
Semnificativ pentru forța poten
țialului nostru industrial este 
faptul că sporul absolut de pro
ducție realizat în 1976, de peste 
68 miliarde lei, este de 2,4 ori mai 
mare decît întreaga producție in
dustrială realizată in anul 1950. 
Succese importante s-au obținut și 
în agricultură, țara noastră 
înregistrînd în 1976 cea mai mare 
recoltă din istoria ei, producția 
globală agricolă fiind cu peste 17 
la sută mai mare decît cea a anu
lui anterior. A\ continuat să se 
dezvolte activitatea de cercetare 
științifică, s-au obținut noi pro
grese în dezvoltarea învățămîntu- 
lui și culturii, în îmbogățirea vie
ții spirituale a întregului nostru 
popor.

Realizările obținute de oamenii 
muncii în înfăptuirea sarcinilor 
economice prevăzute în planul pe 
1976 au creat condiții pentru creș
terea venitului național cu 10,5 la 
sută față de anul anterior și în
făptuirea, pe această bază, a pro
gramului de ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Veni
turile reale totale ale populației 
obținute din retribuire și din fon
durile sociale de consum au sporit 
cu 9,5 la sută, într-un ritm superior 
celui prevăzut pe ansamblul cin
cinalului. Veniturile bănești ale 
țărănimii provenite din retribui
rea muncii în cooperativele agri
cole și din vînzarea produselor 
către unitățile socialiste au fost, 
anul trecut, cu 11,6 la sută mai mari 
decît în 1975. A continuat să se 

îmbunătățească aprovizionarea oa
menilor muncii, vînzările prin 
comerțul socialist fiind anul tre
cut cu 8,7 la sută mai mari decît 
în 1975, iar volumul prestări
lor de servicii pentru populație 
cu 7,9 la sută peste realiză
rile anului precedent. Au fost 
construite și date în folosință 
în cursul anului 1976 peste 138 mii 
locuințe, precum și cămine pentru 
nefamiliști totalizînd peste 72 mii 
locuri. S-a dezvoltat rețeaua de 
ocrotire a sănătății, s-au extins 
acțiunile de asistență medicală. 
Toate acestea au dus la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și 
viață ale poporului nostru — țelul 
suprem al politicii partidului, 
esența însăși a orînduirii socialis
te pe care o făurim și care pune 
pe prim plan omul; bunăstarea și 
fericirea sa ! (Aplauze puternice, 
indelungate).

Merită să menționăm faptul că 
aceste realizări au fost obținute în 
condițiile cînd în lume se mani
festă o puternică criză economică, 
cînd în multe țări — între care 
unele dezvoltate sau foarte dezvol
tate — creșterea producției indus
triale a fost doar de cîteva pro
cente. în același timp, în multe 
țări rata inflației, creșterea prețu
rilor bunurilor de consum, a fost 
de 5—6 la sută, iar în cîteva s-a ri
dicat chiar peste 10 la sută. în a- 
ceastă perioadă, în România, în 
conformitate cu planul pe anul care 
a trecut, prețurile bunurilor de 
consum trebuiau să crească cu 1 la 
sută, dar au. crescut cu numai 0,9 
la sută, deci sub prevederile de 
plan. Și pe această bază s-a putut 
asigura o creștere mai mare a ve
niturilor reale ale oamenilor 
muncii.

Toate acestea subliniază cu pu
tere trăinicia și forța orînduirii 
noastre socialiste, justețea politicii 

marxist-Ieniniste a partidului nos
tru, care aplică în mod creator ade
vărurile generale la condițiile 
concrete ale României și pornește 
în întreaga sa activitate de la in
teresele construcției socialiste, ale 
întăririi independenței și suverani
tății țării, ale bunăstării și fericirii 
întregii națiuni. (Aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Tot ceea ce am realizat și reali
zăm în România este rezultatul 
muncii entuziaste a întregului po
por, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, re
prezintă o dovadă a faptului că 
dispunem de tot ce este necesar 
pentru a asigura înfăptuirea nea
bătută a Programului partidului, a 
obiectivelor de dezvoltare economi
co-socială stabilite de Congresul al 
XI-lea. Putem spune că poporul 
nostru, învingînd greutățile, depu- 
nînd o muncă încordată, este ferm 
hotărit să lichideze rapid rămîne- 
rea în urmă de la care am pornit, 
să asigure ridicarea țării la nive
lul statelor dezvoltate din punct 
de vedere economic și să realizeze 
cea mai dreaptă și mai umană so
cietate din lume, societatea comu
nistă — care va asigura atît bună
starea, cît și participarea întregului 
popor la conducerea statului, fău
rirea unui viitor minunat, așa cum 
dorește, fără amestec din partea 
nimănui. (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

De aceea, doresc ca la această 
consfătuire a controlului oameni
lor muncii să adresez clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
întregului nostru popor cele mai 
calde felicitări pentru minunatele 
realizări obținute în 1976 și urări 
de noi și noi succese pentru reali
zarea planului pe acest an, pentru 
înfăptuirea și depășirea cincinalu
lui. (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Partidul și statul nostru au acor

dat și acordă o atenție deosebită 
perfecționării continue a planifi
cării și conducerii întregii activi
tăți economico-sociale, conducerii 
societății, acționînd cu hotărire 
pentru înlăturarea lipsurilor și 
neajunsurilor, a rămînerilor în 
urmă, pentru soluționarea opera
tivă, judicioasă a problemelor de 
care depinde accelerarea mersului 
nostru înainte.

Un rol important în această di
recție îl are exercitarea unui con
trol eficient, ferm, la toate nivelu
rile și în toate domeniile, asupra 
felului cum sînt realizate în viață 
hotărîrile partidului, legile țării. Nu 
există domeniu de activitate eco
nomică și socială care să nu se 
afle sub controlul statului. Orice 
încercare a unui sector sau a al
tuia de a se sustrage controlului 
trebuie combătută cu hotărire. 
deoarece numai printr-un control 
sistematic în toate domeniile asi
gurăm înfăptuirea neabătută a po
liticii generale a partidului și sta
tului, avem garanția mersului 
ferm înainte în realizarea Progra
mului elaborat de Congresul al 

XI-lea. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Activitatea generală de control 
în societatea noastră reprezintă o 
latură importantă a perfecționării 
continue a conducerii operei de 
construcție socialistă, o formă de 
cunoaștere temeinică a probleme
lor dezvoltării economico-sociale, 
de perfecționare a activității și, 
totodată, de participare democra
tică la conducerea statului a ma
selor largi populare. în perioada 
la care ne referim a crescut rolul 
organelor colective de conducere 
ale oarhenilor muncii, s-au perfec
ționat formele controlului munci
toresc al activității economice și 
sociale, a luat o amploare tot mai 
mare controlul exercitat de oame
nii muncii, ceea ce — așa cum am 
mai menționat — a dus la obți
nerea unor rezultate importante în 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre. Societatea noastră dis
pune în prezent de multiple mij
loace de control îndreptate spre 
întărirea disciplinei și ordinii, a 
spiritului de răspundere, a legali
tății socialiste.

Totodată, trebuie să pornim per
manent de la faptul că oamenii 
muncii, în calitatea lor de produ
cători și proprietari ai mijloa
celor de producție, precum și 
de consumatori, sînt profund inte
resați în folosirea justă a mijloa
celor de care dispune societatea în 
vederea dezvoltării forței materiale 
a țării, în îmbunătățirea produc
ției, a calității produselor, în re
partizarea judicioasă a bunu
rilor în societate, în înfăptuirea 
principiilor eticii și echității socia
liste stabilite de Congresul al XI- 
lea, a prevederilor Legii retribuirii 
în raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse, cu contribuția pe 
care fiecare o aduce, în sectorul 
său de activitate, la dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre socialiste.

Avem, desigur, pretutindeni re
zultate bune, cu care ne putem 
rnîndri. Nu putem trece însă peste 
faptul că mai sînt multe lipsuri în 
diferite sectoare de activitate, că 
putem gospodări mai bine mijloa
cele materiale de care dispunem, 
forța de muncă, că putem asigura, 
cu ceea ce avem în momentul de 
față, o dezvoltare mai rapidă a 
țării și o creștere mai accentuată 
a nivelului de trai, material și spi
ritual, al poporului. Tocmai por
nind de la aceasta, Comitetul Cen
tral al partidului nostru a stabilit 
un șir de măsuri și acționează ferm 
pentru perfecționarea activității în 
toate domeniile, mai cu seamă în 
direcția reducerii consumurilor ma
teriale, a ridicării nivelului tehnic 
și creșterii calității producției, al 
sporirii eficienței întregii activități 
economice.

în acest sens, controlului munci
toresc de stat și controlului, oame
nilor muncii le revin răspunderi 
mari ; ele au încă mult de făcut 
pentru a-și îmbunătăți propria ac
tivitate. Trebuie să recunoaștem că 
și în acest domeniu, pe lîngă rea
lizările obținute, sînt destule ne
ajunsuri. Nu în suficientă măsură 
controlul muncitoresc și controlul 
oamenilor muncii reușesc să desco-
(Continuare în pag. a II-a)
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pere la timp și să ajute colectivele, 
organele de conducere colectivă in 
lichidarea unor greșeli și abateri, 
în perfecționarea activității.

Iată de ce este necesar ca, oda
tă cu măsurile generale pentru per
fecționarea conducerii societății, 
pentru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă, a organizării 
întregii activități, să acționăm și 
pentru îmbunătățirea controlului 
— ca parte componentă a condu
cerii generale a societății și ca ex
presie a dezvoltării democrației 
socialiste, a participării active a 
maselor populare la conducerea în
tregii vieți sociale.

în această ordine de idei, o im
portanță deosebită are perfecțio
narea continuă a producției de 
bunuri materiale și, în acest ca
dru, a celor destinate consumului, 
a serviciilor pentru populație, co
merțului, ocrotirii sănătății și a 
altor sectoare legate de înfăptuirea 
politicii partidului de creștere a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.

în ce privește producția bunuri
lor de larg consum, planul cinci
nal, ca și programele speciale a- 
doptate de conducerea partidului și 
statului, ce conțin obiective supe
rioare cincinalului, prevăd creșteri 
importante menite să asigure sa
tisfacerea la un nivel tot mai înalt 
a cerințelor populației. înde
plinirea sarcinilor stabilite im
pune adoptarea în toate între
prinderile și unitățile ce produc 
bunuri de consum a unor măsuri 
energice pentru mai buna organi
zare a producției și muncii, pen
tru ridicarea calității tuturor pro
duselor și diversificarea corespun
zătoare a sortimentelor. Aceasta 
pune mari răspunderi în fața tutu
ror oamenilor muncii care lucrează 
în industria ușoară și alimentară, 
în unitățile cooperației meșteșugă
rești și în industria locală. Este 
de datoria oamenilor muncii, a 
producătorilor înșiși să intensifice 
controlul asupra activității de pro
ducție, astfel ca toate bunurile pe 
care le realizează și le oferă celor 
ce muncesc să corespundă exigen
țelor sporite ale consumatorilor 
din țara noastră. De fapt, contro
lul trebuie să se exercite în primul 
rînd în fabrică, în procesul de pro
ducție, acolo unde se hotărăște, 
pînă la urmă, calitatea ' fiecărui 
produs. De felul cum fiecare mun
citor, tehnician, inginer, conduce
rile colective ale oamenilor mun
cii din întreprinderi se ocupă de 
aceste probleme, de modul cum 
urmăresc realizarea calității, ne- 
admițînd să iasă din fabrică sau 
secție produse de slabă calitate — 
de aceasta depinde ce avem pe 
piață. Iată de ce controlul trebuie 
să înceapă în fabrică și să se exer
cite în primul rînd de către mun
citori, de cei ce produc. (Aplauze 
puternice).

Desigur, avem și controlul de ca
litate în întreprinderi, avem con
trolul muncitoresc de stat și avem 
controlul oamenilor muncii, ca for
mă a activității de masă — care 
trebuie să acționeze ferm, în spri
jinul celor ce muncesc, pentru ca, 
împreună, să asigure realizarea u- 
nei producții de înaltă calitate. 
Numai printr-o îmbinare strînsă, 
unitară, a diferitelor forme de con
trol se va putea asigura obținerea 
unor rezultate superioare, a unei 
producții de înaltă calitate, cu efi
ciență economică maximă. (Aplau
ze puternice).

în ce privește activitatea în do
meniul comercial, și aici cei ce lu
crează nemijlocit în unitățile res
pective trebuie să asigure ei înșiși 
buna organizare și desfășurare a 
muncii. Ei trebuie să acționeze cu 
toată energia pentru înlăturarea 
lipsurilor, a manifestărilor negati
ve ce se mai fac simțite, pentru 
modernizarea continuă a acestui 
important sector al vieții sociale, 
în vederea satisfacerii în condiții 
superioare a cerințelor oamenilor 
muncii.

Cei care lucrează în sectoarele 
serviciilor pentru populație trebuie 
să înțeleagă faptul că ei sînt la 
dispoziția cetățenilor, a cumpărăto
rilor, îndeplinind în societate un 
rol important în cadrul diviziunii 
muncii. Ei trebuie să-și exercite 
acest rol cu competență, cu cinste 
și corectitudine, servindu-i în cele 
mai bune condiții pe oamenii mun
cii, pe tovarășii lor de viață și 
muncă. (Aplauze puternice).

Aceste cerințe se pun și celor 
care lucrează în domeniul întreți
nerii locuințelor, al reparării și în
treținerii bunurilor de lungă du
rată, în fața tuturor celor care, 
într-un fel sau altul, sînt chemați 
să participe la asigurarea bunei 
serviri a oamenilor muncii.

Aș dori să mă refer în acest ca
dru și la răspunderea mare pe 
care o au cei ce lucrează în do
meniul sanitar, al apărării sănătă
ții poporului, în privința folosirii 
tot mai judicioase a bazei mate
riale create de stat, pentru creș
terea eficienței muncii de preve
nire și lichidare a diferitelor ma
ladii, pentru acordarea unei asis
tențe medicale competente și pli
ne de grijă tuturor cetățenilor pa
triei.

în toate domeniile la care m-am 
referit, ca și în altele de care de
pinde asigurarea celor mai bune 
condiții de viață celor ce mun
cesc, controlul muncitoresc și 
al oamenilor muncii trebuie să 
acționeze într-o colaborare tot mai 
strînsă, contribuind la formarea 
unei puternice și exigente opinii 
de masă împotriva oricăror nea
junsuri, pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții a activității.

O atitudine hotărîtă trebuie a- 
doptată pretutindeni împotriva 
oricăror manifestări de necinste, 
a tendințelor de înșelare a consu

matorilor, a încercărilor de a ob
ține din partea acestora recom
pense suplimentare, bacșișuri — 
cum se spune în limbajul nostru 
— pentru activități și servicii care 
intră în obligațiile de muncă și 
pentru care cei ce lucrează în sec
toarele respective sînt remunerați 
conform legilor țării. (Aplauze 
puternice).

După cum știți, poporul nostru 
are proverbe multe. Unul din aces
tea spune că picătură cu picătură 
se face lacul și chiar oceanul. 
Poate unii care lucrează în aceste 
domenii se gîndesc să adopte pen
tru ei aceste învățături populare, 
gindindu-se că gram cu gram se 
string kilogramele și tonele. Este 
adevărat că prin economisirea ori
cărui gram, a oricărui kilowatt, prin 
faptul că fiecare bec consumă mai 
puțină energie se adună sute și 
mii de tone de combustibil. Dar 
noi înțelegem ca economiile să se 
facă pentru societate, nu în dauna 
consumatorilor și în avantajul 
citorva care să le introducă in 
buzunarele proprii. Picăturile, gra
mele nu trebuie să ducă la cîști- 
guri ilicite, la îmbogățirea unora 
pe seama oamenilor muncii. Tre
buie lichidată cu hotărîre o ase
menea stare de lucruri ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Trebuie să se înțeleagă faptul 
că fiecare gram reținut de la con

sumatori înseamnă, în limbajul 
nostru, furt din avutul altuia. 
Orice pretenție de a primi ceva in 
plus pentru servirea cu un produs 
mai bun sau Ia timp a consuma
torului înseamnă, pînă la urmă, 
tot furt din avutul altora. Tre
buie să punem capăt cu desă- 
vîrșire acestor mentalități care 
aparțin trecutului, rămășițe ale 
concepției burgheze, ce avea ca de
viză îmbogățirea pe orice căi, in
clusiv prin exploatarea și jefuirea 
altora. Noi construim o altă socie
tate — societatea dreptății sociale, 
în care nimeni nu trebuie să-și în
sușească, sub nici o formă, din 
bunurile altuia, tn care nimeni nu 
trebuie să trăiască pe seama mun
cii altuia. Fiecare trebuie să-și asi
gure creșterea veniturilor prin 
munca și prin capacitatea ta I 
(Aplauze puternice).

în legea retribuirii s-au prevăzut 
și pentru sectoarele la care m-am 
referit căi care asigură în mod cin
stit creșterea veniturilor ace
lora care lucrează mai bine. Sînt 
forme de retribuție în acord, în 
procente, care dau posibilitatea să 
se cîștige oricît, prin muncă cin
stită, prin servirea corespunzătoare 
a populației. Pe oamenii care ciș- 
tigă astfel nu numai că nu-i criti
căm, dar îi încurajăm, îi dăm ca 
exemplu, ei reprezentînd, de altfel, 
marea majoritate. Chiar dacă nu

mai unul singur însă ar merge pe 
căi necinstite — dar din păcate 
sînt mai mulți — trebuie să ridi
căm public această problemă și să 
acționăm cu toată fermitatea pen
tru lichidarea unor asemenea ma
nifestări în societatea noastră. 
(Aplauze puternice).

în cadrul diviziunii muncii 
există în societatea noastră dife
rite categorii sociale și profesii 
care își au locul șl impor
tanța lor, iar oamenii muncii 
sînt retribuiți în conformitate 
cu prevederile - legii, cu ceea ce 
s-a considerat la un moment 
dat că corespunde posibilităților 
societății, precum și importanței 
unui sector sau altul. Desigur, 
așezarea raporturilor între diferite 
categorii nu este veșnică ; se poate 
ca, într-un cincinal, o ramură să 
ocupe un loc mai important, în 
raport de cerințele tehnice de dez
voltare, iar în alt cincinal »ă 
treacă alta în frunte și cealaltă să 
rămînă pe locul doi. în cadrul 
acestei diviziuni, al importanței 
diferitelor categorii sociale de 
muncă, noi trebuie să acționăm 
Insă ca fiecare să depună maxi
mum de efort pentru a-și asigura 
creșterea veniturilor numai și nu
mai ca rezultat al activității în 
folosul societății. Unde s-ar ajunge 
dacă, spre exemplu, minerii ar 
considera că, pe lîngă ceea ce pri
mesc pentru munca grea pe care o 

depun în mină, fiecare cetățean 
trebuie să le mai dea, cind cum
pără cărbunele, un leu sau doi lei 
la kilogram ? Unde s-ar ajunge 
dacă muncitorii care fabrică țesă
turile ar pretinde ca, pe lîngă 
plata muncii lor, să li se mai dea 
pentru fiecare metru o anumită 
sumă în plus ? Oare nu ar fi mai • 
îndreptățiți să ceară cei care au 
realizat produsele decît cei care 
vînd produsele obținute prin 
munca altora ? Dacă am merge 
după această concepție, ar fi desi
gur mai îndreptățiți cei care pro
duc; dar societatea a asigurat plata 
muncii fiecăruia în raport cu po
sibilitățile existente la un mo
ment dat. Iată de ce nu există — 
nici teoretic, nici practic — vreo 
justificare pentru ca cei care, lu- 
crînd ca intermediari între pro
ducător și consumator, pretind 
venituri în plus de la cetățeni 
peste retribuția lor legală. Tre
buie să-i facem să înțeleagă pe 
toți cei ce lucrează în aceste sec
toare — pe cei din comerț, pe cei 
care se ocupă cu reparațiile locu
ințelor, ale autoturismelor, ale ra
diourilor și televizoarelor, precum 
și pe medici — că, fiind plătiți 
pentru munca lor, ei nu trebuie 
să pretindă nimic în plus de la 
cetățeni și, totodată, să-i convin
gem pe cetățeni să nu le dea ni
mic. (Aplauze puternice). Trebuie 
să creăm o asemenea opinie de 
masă, îneît înșiși cei care lucrează 
în aceste sectoare să ia poziție, să 
nu admită ca în rindurile lor să 
se manifeste asemenea stări de lu
cruri negative, care înjosesc dem
nitatea umană și vin în contradic
ție flagrantă cu principiile eticii 
și echității socialiste, cu relațiile 
noi, tovărășești, de întrajutorare 
existente între oamenii muncii eli
berați pentru totdeauna de exploa
tare. Trebuie să se înțeleagă bine 
că nu se poate permite nimănui 
să-și însușească produse sau bani 
fără muncă, prin necinste și în
șelăciune, să trăiască pe seama 
muncii altora. Orice tendință 
de îmbogățire pe această cale 
este străină societății noastre, 
ca și felului de a gîndi al po
porului nostru și trebuie să fa
cem totul pentru ca, neîntîrziat, 
aceste stări de lucruri să devină o 
tristă amintire. (Aplauze puternice).

Doresc să arăt, încă o dată, că 
unica sursă a veniturilor în socie
tatea noastră poate și trebuie să 
fie munca. Crearea posibilităților 
de creștere continuă a veniturilor 
oamenilor muncii depinde de dez
voltarea economică generală a pa
triei noastre — și aceasta cere o 
activitate intensă, devotată, dar 
și o poziție fermă și cinstită a fie
căruia la locul său de muncă. Nu
mai prin împletirea strînsă a in
tereselor generale cu interesele 
fiecărui om al muncii, pe baza po
liticii partidului nostru, care co
respunde intereselor supreme ale 
întregii națiuni, se poate asigura 

creșterea necontenită a bunăstării 
întregului popor.

După cum se știe, cincinalul ac
tual prevede ca, odată cu dezvol
tarea întregii economii naționale, 
să se asigure creșterea bunăstării 
întregului popor. Actualmente sa 
lucrează la programul de mă
suri pentru ridicarea, în acest 
cincinal, a veniturilor oamenilor 
muncii, a nivelului de trai ma
terial șl spiritual al maselor. 
Urmează ca el să fie elaborat, pu
blicat și supus spre dezbatere, îna
intat spre aprobare Conferinței 
Naționale a partidului. Pe baza re
zultatelor de pînă acum, apar posi
bilități de a asigura o creștere mai 
mare a nivelului de retribuție și a 
veniturilor generale ale oamenilor 
muncii. Desigur, avem în vedere să 
acționăm hotărît, în spiritul indi
cațiilor Congresului al XI-lea, pen
tru a pune un accent tot mai mar» 
pe veniturile directe ale fiecăruia 
obținute din muncă, pentru că în 
acest fel fiecare va putea să vadă 
mai bine cum este retribuită 
munca sa, totodată, să-și gospodă
rească mai bine veniturile. (Aplau
ze puternice).

Dispunem de toate condițiile 
pentru a asigura nu numai înfăp
tuirea prevederilor cincinalului, ci 
chiar și depășirea acestor preve
deri, atît în ce privește veniturile 
directe, cît și construcția suplimen
tară a circa 160 de mii de noi lo
cuințe. Vom ajunge să realizăm a- 
proape 1 milion de apartamente în 
acest cincinal, ceea ce se va reflec
ta în satisfacerea mai bună a ce
rințelor de locuințe ale oamenilor 
muncii. Știm că mai sînt multe 
greutăți, că mai avem încă mult 
de făcut pentru a asigura fiecăruia 
condiții optime de locuit, ca și de 
viață în general. Știți bine că am 
pornit de la un nivel destul de scă
zut. Am realizat mult. In acest cin
cinal ne-am propus să realizăm un 
progres foarte mare în această pri
vință — și am început bine. Tre
buie să fim conștienți că totul de
pinde numai de noi, de felul cum 
vom acționa și gospodări mijloace
le de care dispunem. Cu cît vom 
lucra mai bine în toate domeniile 
de activitate, cu cît vom produce 
mai mult, mai ieftin, atît în ce pri
vește cheltuielile materiale, cît și 
cheltuielile de muncă, cu cît 
vom obține o creștere mai mare a 
productivității muncii, cu atît vor 
spori mai rapid avuția națională, 
mijloacele pentru dezvoltarea ge
nerală a țării, bunăstarea întregu
lui popor. Avem ferma garanție că 
vom realiza tot ceea ce ne-am pro
pus ! Vom face totul pentru a rea
liza aceasta ! (Aplauze puterni
ce, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

In lichidarea unor stări și men
talități vechi — de care am vorbit 
mai înainte — un rol important 
are și activitatea politico-educati- 
vă. După cum este cunoscut, desfă
șurăm o largă activitate de educa-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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ni sliiiha întăririi disciplinei muncitorești

Fapte de muncă din cronica
întrecerii socialiste

La intrarea în întreprinderea „Por
țelanul" din Alba Mia. rămîi o clină 
locului. Simt aici expuse vizibil și 
într-un mod ingenios brevetul de 
conferire a „Ordinului Muncii" clasa 
a Il-a pentru ocuparea locului II pe 
tară în întrecerea socialistă pe anul 
1975 ; un steag de unitate fruntașă 
pe ramură ; diploma de colectiv frun
taș pe tară ; alte patru diplome 
pentru diferite rezultate în între
ceri (una atestînd cucerirea Meda
liei de aur în etapa finală a con
cursului formațiilor teatrale și muzi- 
cal-coregrafice) ; o vitrină reprezen
tativă pentru produsele unității : pa
noul situației la zi a îndeplinirii 
angajamentelor pe acest an. Fată în 
față cu distincțiile și diplomele, un' 
panou al fruntașilor, din care mun
citorii Olimpia Olar de la creație, 
Catalina Stoica de la turnătorie, Ma
ria Bădilă de la modelaj. Maria Bu- 
nea de la ardere, Irimie Răcătăian de 
la atelierul mecano-energetic și alții 
privesc parcă spre aceste vitrine 
ale muncii harnice. Un univers de 
muncă și viață, un dialog sugestiv 
dintre om și faptele sale, dintre 
muncă și rezultate.

Cine cunoaște scurta istorie a a- 
eestei întreprinderi noi se întreabă 
«urprins : cind au fost obținute suc
cesele amintite ? Intuind parcă între
barea, răspunsul îl dă tot un panou : 
în cele 2 080 de zile de la intrarea în 
funcțiune. O perioadă într-adevăr 
scurtă, dar în care atît pentru orga
nizația de partid, cît și pentru condu
cerea întreprinderii problemele creș
terii productivității muncii s-au aflat 
și se află mereu în actualitate. Folo
sirea eficientă a timpului de muncă, 
cu efecte directe asupra productivită
ții, s-a situat în centrul atenției 
muncii politico-educative. Propa
ganda vizuală este, în această 
direcție, de un ajutor real — concre
tă, activă, convingătoare. „Tineri și 
tinere, plimbările și discuțiile nu sînt 
incluse în norma de timp" ; „Tova
răși. creșterea cu numai 1 la sută a 
indicelui de folosire a fondului de 
timp în atelierul nostru duce la reali
zarea a 25 620 produse pe an..." — 
sînt îndemnuri adresate angajaților 
din atelierul de turnătorie.

— Colectivul nostru este disciplinat 
fi harnic, ne spunea tovarășa Veroni

ca Sandu, secretarea comitetului de 
partid din întreprindere. Am ajuns 
ca absentele nemotivate dintr-o lună 
să le putem număra pe degetele ce
lor două mîini. Prin activitatea po- 
litico-educativă, căutăm îndeosebi 
să prevenim asemenea fenomene, 
îi educăm pe oameni în acest 
sens. Opinia colectivului este foarte 
exigentă cu cei care încalcă dis
ciplina, care nu înțeleg limpe
de că întărirea acesteia este una 
din principalele căi pentru a 
spoiri substanțial productivitatea. Cele 
8 gazete de perete, cele 5 bri-

La întreprinderea 

„Porțelanul" 

din Alba lulia

găzi artistice — cîte una in fiecare 
secție — ii laudă pe fruntași, 
combat încercările de a privi munca 
cu ușurință, fără responsabilitate. La 
gazetele de perete, despre disciplină 
se scrie evitind generalitățile, di
rect, la țintă. „Te văd", gazeta sati
rică din secția strungărie, încheie un 
articol despre disciplină cu o între
bare concretă : „Ce au de spus tova
rășii Ciucur Victoria, Mogoșan loan, 
Las io Mihai, care de multe ori la ora 
15,30 sînt la poartă ?“. Caricatura su
gestivă, apărută operativ, critică, dar 
și mobilizează. Gazeta de perete „De
coratorul" vădește, la rîndul ei. exi
gentă față de orice minut risipit, 
smuls producției prin abateri de Ia 
spiritul de ordine și disciplină. Cri- 
ticile își ating cu atît mai mult ținta, 
cu cît gazetele de perete publică 
apoi răspunsurile și angajamentele 
scrise ale celor criticați.

Brigăzile artistice de agitație se 
pregătesc nu numai pentru con
cursuri. își prezintă programele nu 
numai la ocazii festive, pe scenele 
din municipiu ; ele își îndeplinesc 
realmente scopul și prezintă lu
nar, în fata colectivelor din sec
ții, programe variate. Dacă une

ori temele acestor programe nu sînt 
chiar noi, faptele sînt, în schimb, 
proaspete. „Cu cîteva zile în urmă, 
brigada noastră a susținut programul 
intitulat „Noi nu vrem să criticăm", 
ne informează maistrul Nicu Murzea, 
membru in biroul organizației de 
partid de la secția fasonare. întirzie- 
rile de la program și deficiențele în 
organizarea locului de muncă au re
prezentat principalele aspecte prinse 
în focul criticii". Același subiect l-a 
avut și ultimul program al brigăzii 
artistice din compartimentul C.T.C.- 
sortare „Să ținem pasul cu ceasul" 
(de pontaj, firește).

Stația de radioficare transmite zil
nic mai multe emisiuni. Cităm dintre 
cele permanente : „Cu microfonul 
printre fruntași" ; „De vorbă cu spe
cialiștii". De multe ori, la intrarea și 
ieșirea din schimb, este prezent și 
microfonul. Sînt astfel surprinse pe 
viu și manifestări nedorite. în con
trast cu climatul sănătos de muncă 
instaurat in întreprindere.

Comuniștii de la .Porțelanul" in
sistă. prin diversele mijloace speci
fice activității politico-educative pen
tru unirea și mai strînsă a for
țelor colectivului, pentru valori
ficarea resurselor interne, astfel 
incit sarcinile de producție să 
fie onorate exemplar. Activitatea 
comisiilor de disciplină se in
tegrează acelorași obiective — ne-a 
spus maistrul Petru Pepelea, de la 
C.T.C.-sortare. Membrii comisiilor de 
disciplină — cadre din cele mai bune, 
cu prestigiu in colectiv — au sarcina 
de partid de a-1 ajuta pe cei care 
mai încalcă regulamentul de muncă 
in întreprindere, explicîndu-le im
plicațiile unor asemenea manifestări, 
cît și sensurile profunde ale discipli
nei muncitorești, ale răspunderii față 
de muncă și societate.

Rezultatele activității politico-edu
cative desfășurate de organizațiile de 
partid de la ..Porțelanul" — Alba 
lulia sint consemnate pe panoul 
privind îndeplinirea angajamentelor 
din întrecere. Ele pot fi concentrate 
intr-o propoziție scurtă. „Toate sar
cinile asumate în angajamente sînt 
depășite".

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scinteii"

Acțiuni pentru 
reducerea consumului 

de energie 
și combustibili

Anul 1977 pune tn fața construc
țiilor de mașini, ca și tuturor celor
lalte ramuri economice, sarcini im
portante în domeniul reducerii con
sumurilor de combustibil ji tner- 
gie. La întreprinderea „Vulcan" din 
Capitală, de pildă, se prevede in 
acest an economisirea a circa 
1600 000 kWh energie electrică și 
a 600 tone combustibil conventio
nal față de consumurile planificate. 
Pentru realizarea acestor obiective se 
au în vedere, intre alte măsuri, înlo
cuirea unor motoare mari consuma
toare de energie cu altele mai eco
nomicoase, recuperarea căldurii și 
folosirea ei la încălzirea secțiilor. De 
menționat că la acțiunea de econo
misire a energiei și combustibilului 
au fost atrași toți muncitorii, maiș
trii. inginerii și tehnicienii întreprin
derii.

Prin soluții tehnice 
originale — productivitate 

mai înaltă
Preocuparea colectivului întreprin

derii de utilaj chimic și forjă din 
Rimnicu Vilcea pentru aplicarea în 
producție a unor soluții proprii de 
mare randament bazate pe autouti- 
lare s-a materializat, recent, in defi
nitivarea unei nod tehnologii de fa
bricație a flanșelor cu ajutorul lami
norului radial axial, care contribuie 
la reducerea cu 40 la sută a timpului 
necesar prelucrării mecanice a aces
tora și cu 30 la sută a consumurilor 
specifice de laminate.

In aceeași arie de preocupări «e 
circumscrie finalizarea unei linii de 
sudură automată longitudinală a 
virolelor și a unei prese destinate 
asamblării acestora — al căror aport 
s-a concretizat in sporirea cu 100 la 
sută a productivității muncii la ope
rația amintită, precum și a unui nou 
procedeu de expandare a tablei de 
oțel inoxidabil, care reduce consu
mul de metal cu 30 la sută pentru 
fiecare reper.

Țesături peste plan
Colectivul întreprinderii de mătase 

„Victoria" din Iași a început activi
tatea economică in 1977 printr-o in

tensă acțiune de perfecționare a or
ganizării producției și a muncii, prin 
care s-a asigurat folosirea mai bună 
a mașinilor și utilajelor, a timpului 
de lucru, gospodărirea mai rațională 
a materiilor prime și a materialelor. 
După o lună și jumătate, acțiunea 
amintită s-a soldat cu realizarea unei 
producții fizice suplimentare de peste 
70 000 metri pătrați țesături. între
prinderea onorîndu-și, totodată, rit
mic contractele cu beneficiarii interni 
și partenerii externi. (Manole 
Corcaci).

Livrări suplimentare 
la export

Modernizarea, diversificarea și 
creșterea continuă a calității produ
selor preocupă în cel mai înalt grad 
colectivele de muncă din industria 
buzoiană. In acest an o gamă tot 
mai largă de produse au cîștigat în 
competitivitate, lmpunîndu-se aten
ției partenerilor externi. Răspun- 
zînd solicitărilor, o serie de unități, 
între care întreprinderea de utilaj 
tehnologic, I.F.E.T. Nehoiu, între
prinderea de garnituri de frînă și 
etanșare, întreprinderea de geamuri. 
Filatura de lină pieptănată și între
prinderea viei și vinului au livrat 
suplimentar la export de la începu
tul anului și pînă acum mărfuri in 
valoare de peste 1,5 milioane lei 
valută. (Mihai Bâzu).

Crește ponderea 
produselor de calitate 

superioară
La fiecare din cele 10 faze si ope

rațiuni care concură la fabricarea 
caprolactamei. muncitorii și specia
liștii Combinatului de fire și fibre 
sintetice din Săvinești au adus Îm
bunătățiri. au adoptat procedee și 
tehnologii originale, pe baza cărora 
calitatea produsului a crescut sub
stanțial 1a toate instalațiile in func
țiune. 80—90 la sută fiind acum de 
tip „A". Printre soluțiile adoptate se 
numără : trecerea in regim automat 
a alimentatoarelor la coloanele de 
distilare a ciclohexanolului și a 
reactoarelor de dehidrogenare. refo- 
losirea integrală a hidrogenului care, 
pînă acum, se pierdea pe coș, fa

bricarea și introducerea în procesele 
de sinteză a noi catalizatori în locul 
celor foarte costisitori aduși din im
port, înlocuirea preîncălzitoarelor 
de grafit, de asemenea importate, cu 
schimbătoare de căldură realizate în 
combinat. în acest fel. pe lingă creș
terea marcantă a calității produselor, 
chimiștii din Săvinești vor ridica va
loarea producției realizate peste 
prevederi la 200 milioane lei.

Economii de metal 
prin perfecționarea 

ambalajelor
La Combinatul chimic din Tîrnă- 

veni a fost creat un atelier de recon- 
diționare a ambalajelor metalice. în 
prezent, acestea sint redate circui
tului și folosite în patru cicluri de 
producție, contribuind astfel la redu
cerea substanțială a cheltuielilor de 
ambalare. In vederea perfecționării, 
in continuare, a ambalajelor, trans
portului și depozitării carbidului cu 
cheltuieli reduse. chimiștii din 
Tîrnăveni, în colaborare cu cei de la 
combinatul de profil din Craiova, 
acționează pentru realizarea unor 
containere cu o capacitate de 15 tone, 
care pot fi transportate ușor pe plat
forme obișnuite C.F.R. Se prevăd, 
de asemenea, soluții de creștere a 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
de încărcare-descărcare și însilozare 
a carbidului, ca și reducerea substan
țială a cheltuielilor pentru ambalare. 
Potrivit noilor soluții, numai la can
titățile de carbid pe care chimiș
tii mureșeni le expediază, anual, 
combinatului din Craiova se econo
misesc mal mult de 700 tone tablă 
pentru ambalaje.

Roadele creativității 
muncitorești

Participarea maselor de oameni ai 
muncii la activitatea de creație teh
nică și științifică se bucură de o 
deosebită atenție în întreprinderile 
Industriale din județul Bacău. Astfel, 
la Trustul petrolului din Moinești, la 
Borzești. Bacău și Buhuși au avut loc 
consfătuiri cu cadrele tehnice be 
tema contribuției fiecărui angajat la 
introducerea progresului tehnic. A 
fost evidențiat faptul că metalur- 

giștii, chimiștii, energeticienii. petro
liștii, constructorii și silvicultorii 
sint autori a peste 50 de invenții și 
aproape 2 000 de inovații și raționa
lizări, pe baza cărora s-au economi
sit importante resurse materiale și 
bănești. Numeroase colective din în
treprinderile industriale si agricole 
au lansat și generalizat o serie de 
inițiative muncitorești valoroase, cum 
sînt cele intitulate „din aceeași can
titate de materii prime mai multe 
produse finite", aparținînd forestie
rilor de la Combinatul pentru prelu
crarea lemnului din Bacău, „calitatea 
producției — o problemă de demni
tate și patriotism", lansată de texti- 
liștii din Buhuși, „fiecare specialist 
să rezolve o problemă tehnică", „cel 
mai bine gospodărit șantier".

La dispoziția populației — 
mai multe bunuri

de folosință îndelungată
Unitățile specializate ale industriei 

construcțiilor de mașini au livrat. In 
acest an. comerțului de stat și coo
peratist bunuri de consum de folo
sință îndelungată a căror valoare în
trece prevederile de plan cu aproa
pe 77 milioane lei. Au fost, astfel, 
puse suplimentar la dispoziția popu
lației 600 de autoturisme de oraș, 
11 000 mașini de spălat rufe. 7 800 fri
gidere cu compresor sau cu absorb
ție, precum și cantități Însemnate de 
televizoare și radioreceptoare, plite 
electrice, aparate casnice etc. — pro
duse care in permanentă sînt supuse 
unui amplu proces de modernizare si 
de ridicare a nivelului calitativ.

Potrivit programului stabilit pe ra
mură pentru sporirea producției de 
bunuri de larg consum electrice, de 
uz casnic și de folosință îndelun
gată, industria constructoare de ma
șini va spori. în acest an. cu mai 
mult de 26 la sută — tn comparație 
cu realizările anului 1976 — livrările 
de astfel de produse. Două exemple 
sînt concludente în această direcție : 
prin unitățile I.D.M.S. vor fi vîndute 
populației, in plus față de anul tre
cut. un număr de 17 000 autoturisme 
„Dacia 1 300", iar magazinele comer
ciale vor primi suplimentar circa 
25 000 frigidere cu compresor marca 
„Arctic". Asemenea sporuri sint pre
văzute și pentru articolele electrocas- 
nice. mașinile de gătit și încălzii, 
aparatele mecanice gospodărești «t*
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Iî-a)
tie socialistă, de formare a omu
lui nou. în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" se des
fășoară o muncă intensă, care, fără 
îndoială, va contribui și ea la pro
movarea unor concepții noi, a 
principiilor eticii și echității socia
liste. Este necesar ca toate 
mijloacele noastre de informa
re — presa, radioteleviziunea — 
să acorde o atenție sporită com
baterii unor stări de lucruri 
negative, promovării mentalități
lor și concepțiilor noi despre lume 
și viață, a relațiilor dintre oameni 
bazate pe cinste, dreptate, întraju
torare, pe muncă și omenie. 
(Aplauze puternice).

în acest cadru trebuie privită șl 
munca controlului oamenilor mun
cii — ca parte integrantă a activi
tății de conducere — pentru creș
terea spiritului de răspundere al 
fiecărui cetățean, pentru îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin în do
meniul său de activitate, în dez
voltarea generală a societății. Se 
impun măsuri hotărîte pentru a 
întări și perfecționa activitatea de 
control. Sînt convins că această 
consfătuire va aduce o îmbunătă
țire nu numai a legii, dar și a 
metodelor de muncă ale echipelor 
de control al oamenilor muncii. 
Trebuie să se întărească colabo
rarea cu controlul muncitoresc, cu 
alte organisme de control de care 
dispune societatea noastră. Unind 
întreaga activitate de control cu 
aceea a oamenilor muncii care lu
crează direct în producție, vom 
putea obține o îmbunătățire ge
nerală a muncii, vom asigura în
făptuirea neabătută a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism, de ridicare a gra
dului de civilizație a patriei noas
tre. (Aplauze puternice, prelungite).

Se impune ca și conducerile co
lective să acorde mai multă aten
ție organelor de control, să le în
lesnească activitatea, să țină sea
ma de sesizările și propunerile lor. 
Pentru a asigura o finalizare mai 
bună a activității echipelor de 
control al oamenilor muncii am 
considerat că se impun o conlu
crare str'însă cu consiliile județene 
ale controlului muncitoresc, reali
zarea chiar a unor controale în 
comun. Toate sesizările și propu
nerile echipelor de control al oa
menilor muncii trebuie să fie cu
noscute de organele de control 
muncitoresc, care au datoria să ia 
măsuri — inclusiv de sancționare 
sau de îndreptare, în conformitate 
cu legea — pentru finalizarea ac
tivității de control al oamenilor 
muncii. în acest scop va trebui ca 
și comisiile județene de control al 
oamenilor muncii și comisia cen
trală să fie reorganizate, să lu
creze într-o strînsă legătură cu 
Consiliul Central și cu consiliile 
județene ale controlului muncito
resc.

în același timp, se impune ca 
organele de stat — am în vedere 
în primul rînd consiliile populare 
comunale, orășenești și județene 
— să acorde un sprijin efectiv și să 
acționeze, pe baza sesizărilor și 
propunerilor echipelor de control, 
în vederea înlăturării neajunsuri
lor și îmbunătățirii activității. De 
asemenea, organizațiile de masă, 
sindicatele, tineretul, organizațiile 
de femei, cooperatiste, toate orga
nizațiile care participă la activi
tatea de control trebuie să-și adu
că contribuția activă în această 
direcție, să acorde o mai mare a- 
tenție desfășurării acestei munci.

Am stabilit ca întreaga activi
tate de control a echipelor oame
nilor muncii să se desfășoare sub 
conducerea consiliilor Frontului 
Unității Socialiste. Aceasta are 
tocmai rolul de a asigura unirea 
eforturilor tuturor organizațiilor 
de masă componente, dînd o mai 
mare eficiență activității de con
trol. Se impune ca și organismele 

Frontului Unității Socialiste să-și 
îndeplinească în mai bune con
diții sarcinile și rolul în condu
cerea bunei desfășurări a contro
lului oamenilor muncii.

înfăptuirea cu succes a tuturor 
sarcinilor, deci și a celor de control, 
este strîns legată de felul în care 
organizațiile de partid, comitetele 
comunale, orășenești, județene de 
partid se ocupă și conduc întrea
ga activitate economico-socială. 
Pornind tocmai de la ceea ce am 
spus anterior — că pînă la urmă 
sarcina de bază în toate sectoarele 
este a celor care lucrează nemijlo
cit. că de ei depinde, în primul 
rînd, lichidarea neajunsurilor și a 
stărilor de lucruri negative — se 
impune ca organizațiile de partid 
să întărească activitatea politico- 
organizatorică, să-și îndeplinească 
în mai bune condiții rolul de 
forță politică conducătoare în toa
te domeniile de activitate. Prin 
îmbunătățirea muncii organizații
lor de partid, a conducerilor colec
tive ale oamenilor muncii, multe 
lipsuri se vor lichida, ușurîndu-se 
astfel și activitatea de control 
muncitoresc. Echipele de control 
nu vor mai fi privite — cum se 
întîmplă cîteodată — ca ceva 
străin care se amestecă în trebu
rile altora, ci vor fi considerate ca 
un ajutor prețios, dat într.-un spi
rit tovărășesc, așa cum, de fapt, 
este menirea lor. Trebuie să ve
dem în acest control un ajutor to
vărășesc pentru îmbunătățirea 
muncii, pentru a face ca societatea 
noastră să fie cît mai echitabilă, 
cît mai dreaptă, să asigure condi
ții cît mai bune de viață pentru 
fiecare cetățean ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Repet că participarea la contro
lul muncitoresc, la controlul oame
nilor muncii — ca și la oricare 
forme de control — constituie o 
parte inseparabilă a conducerii 
societății, a democrației noastre 
socialiste, creează noi forme de an
trenare activă a maselor populare 
la conducerea țării. Aceasta este 
garanția mersului înainte în reali
zarea programului elaborat de 
Congresul partidului.

Vom asigura astfel condiții ca 
poporul nostru să poată ocupa un 
loc tot mai demn în lume, făurin- 
du-și prin munca sa eroică o viață 
tot mai bună, așa cum dorește 1 
(Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușeseu—P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne de asigurarea 

progresului multilateral al patriei 
noastre, de edificarea socialismu
lui, dezvoltăm o strînsă colaborare 
cu celelalte popoare, deoarece nu
mai în condițiile unor relații in
ternaționale noi, ale păcii, ne pu
tem realiza, ca și celelalte popoare, 
programele și năzuințele de bună
stare și fericire. Iată de ce, ceea 
ce realizăm în România constituie 
și o contribuție la cauza socialis
mului și progresului, a păcii și 
colaborării între toate națiunile 
lumii. (Aplauze puternice).

în concordanță cu hotărîrile 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, România participă activ la 
viața internațională, militează pen
tru întărirea colaborării și so
lidarității cu toate țările so
cialiste, dezvoltă larg relațiile cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, inclusiv cu țările capita
liste dezvoltate, considerînd Că 
participarea activă la diviziunea 
internațională a muncii, la schim- 

, bul de valori constituie o necesi
tate pentru progresul economico- 
social, pentru pace și destindere. 
(Vii aplauze).

La baza tuturor relațiilor noastre 
cu alte state situăm ferm princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne și avantajul reci
proc, nerecurgerea la forță și la 

amenințarea cu forța. Corespunză
tor acestor principii, idealurilor 
care stau la baza orînduirii noas
tre socialiste, milităm activ pentru 
afirmarea drepturilor popoarelor 
de a fi stăpîne pe bogățiile națio
nale, pe destinele lor, de a se dez
volta libere și independente, fără 
nici un amestec din afară. (Aplauze 
puternice).

Acordăm o mare atenție înfăp
tuirii in viață a documentelor 
adoptate Ia Helsinki cu privire la 
securitatea și colaborarea în Eu
ropa. în acest sens considerăm că 
trebuie să fie pregătită cît mai 
bine reuniunea din acest an de la 
Belgrad, care trebuie să constituie 
nu numai un prilej de bilanț a ceea 
ce s-a făcut, ci să stabilească noi 
măsuri pentru înfăptuirea în viață 
a acestor documente, pentru reali
zarea unei largi colaborări, pentru 
întărirea securității și păcii în Eu
ropa și în. întreaga lume.

Din păcate, trebuie să spunem 
că de la conferință și pînă acum 
prea mult nu s-a realizat. în ul
tima vreme, unele cercuri încearcă 
să denatureze spiritul documente
lor de la Helsinki, să le dea inter
pretări unilaterale, ignorînd — voit 
sau nevoit — problemele esențiale 
ale securității europene, cum sînt: 
dezvoltarea relațiilor economice 
libere de orice bariere și îngrădiri 
artificiale, lupta împotriva feno
menelor grave determinate de 
criza economică, de inegalitatea 
socială, de inegalitatea în relațiile 
dintre țări, consecințele cursei 
înarmărilor asupra maselor largi 
populare, dezangajarea militară a 
continentului, intensificarea rela
țiilor culturale pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă și întărirea 
încrederii internaționale. în schimb, 
aceste cercuri organizează ade
vărate campanii, încercînd să 
ascundă realitățile, să distragă 
preocuparea popoarelor de la pro
blemele vitale din Europa și din 
întreaga lume. Unii sînt preocupați 
de a încuraja pe toate căile raco
larea unor specialiști pentru a-și 
asigura pe această cale forță de 
muncă calificată ieftină. După 
datele Organizației Națiunilor 
Unite, din țările în curs de 
dezvoltare au fost racolați în ul
timii ani sute de mii de specialiști, 
în timp ce în aceste țări subdez
voltarea șe adîncește, desigur în 
primul rînd ca rezultat al politicii 
imperialiste, colonialiste;- darriși ca 
un rezultat al lipsei de cadre 
calificate. îritr-o serie de țări‘ oc
cidentale se observă o reactivizare 
a unor cercuri neofasciste care se 
străduiesc să recruteze în slujba 
lor elemente declasate, foști mem
bri ai unor organizații de extremă 
dreaptă, folosindu-le pentru a în
venina atmosfera politică interna
țională, pentru a submina înfăp
tuirea obiectivelor stabilite la 
Helsinki, cursul destinderii și 
colaborării.

Desigur, oricînd și oriunde pot 
fi găsiți și asemenea oameni care 
nu vor să respecte normele ele
mentare de conviețuire socială, 
aspirînd să trăiască fără muncă, 
din expediente, din acte de trădare 
— fiind gata să-și trădeze chiar și 
propriul popor. Se mai găsesc, de 
asemenea, și unii care tînjesc după 
privilegiile pe care le-au avut în 
trecut, după vremurile care au apus 
pentru totdeauna în țara noastră. 
Este evident că ei nu ne produc 
nici o preocupare. Este însă cel 
puțin straniu să constați că ase
menea oameni certați cu legile, cu 
societatea, care și-au trădat țara, 
sînt puși să propovăduiască prin
cipii umanitare, dispunînd pentru 
aceste acțiuni „umanitare" de un 
larg arsenal de mijloace de pro
pagandă și primind pentru aceas
ta sume frumușele în valută forte.

Asemenea acțiuni menite să pro
voace învrăjbire între popoare, să 
tulbure climatul politic internațio
nal amintesc de vechile practici 
ale fascismului, care, după cum se 
știe, a adus mult rău națiunilor

europene și lumii întregi. Este evi
dent că realizarea securității euro
pene presupune în primul rînd 
lupta hotărîtă împotriva oricăror 
recidive ale politicii de învrăjbire, 
a naționalismului șovin, a revanșis- 
mului, a încercărilor de a propaga 
ura între națiuni și rase. Se pare 
că unii oameni politici nu înțeleg 
acest fapt și fac, din păcate, jocul 
unor asemenea cercuri, repetînd 
greșelile din trecut, ignorînd lec
țiile drastice ale istoriei.

în ce ne privește — vreau să 
fiu bine înțeles și să se înțeleagă 
de către toată lumea — vom face 
toiul pentru a asigura poporului 
nostru pacea, liniștea necesară rea
lizării Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea, înfăptuirii so
cietății comuniste ! Vom face totul 
pentru a apăra independența și su
veranitatea patriei noastre socia
liste ! (Aplauze puternice : urale ; 
se scandează „Ceaușeseu—P.C.R.!"). 
Trebuie să fie bine înțeles că 
România dorește colaborarea cu 
toate statele, fără deosebire de o- 
rînduire socială^dar nu va. admite 
nimănui, sub nici o formă, să se 
amestece în treburile sale in
terne ! (Aplauze puternice, urale). 
Să se' înțeleagă bine că asuprirea 
socială și națională a fost lichidată 
pentru totdeauna în România, că 
clasele capitaliste, asupritorii au 
fost desființați pentru totdeauna, 
că niciodată pe pămîntul românesc 
nu vom mai admite asuprirea o- 
mului. de către om, sub nici 
o formă ! (Urale : se scandează 
„Ceaușeseu și poporul !“). Așa cum 
trebuie bine înțeles faptul că pu
terea politică se află în mîinile 
clasei muncitoare în alianță cu ță
rănimea, cu intelectualitatea, în 
mîinile oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care o 
exercită în formele democratice 
cele mai diverse, participînd activ 
la conducerea societății. Răspunde
rea noastră este de a întări aceas
tă putere, de a dezvolta continuu 
democrația socialistă, participarea 
activă și conștientă a poporului 
la făurirea vieții sale libere. Nu 
este loc însă, și nu va fi loc, pen
tru nici un fel de altă „participare", 
pentru nici o altă „democrație" 
în România, decît democrația cla
sei muncitoare, a poporului care 
construiește socialismul și co
munismul ! (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușeseu — 
P.C.R. !“).

Regretăm că se găsesc oameni 
politici, din păcate chiar și gu
verne, care sprijină elemente de
clasate, trădătoare de țară, pu- 
nîndu-le la dispoziție mijloace și 

posturi de radio pentru a acționa 
împotriva hotărîrilor de la Helsinki, 
împotriva destinderii, păcii și 
colaborării în Europa. Sperăm că 
cei în cauză vor înțelege că, prin 
aceasta, dăunează chiar intereselor 
propriilor lor popoare, ,că, vrînd 
sau nevrînd, aduc prejudicii păcii 
și colaborării internaționale.

Noi ne pronunțăm ferm pentru 
colaborare cu toate statele pe baza 
principiilor amintite. Celor care 
cad pradă propagandei cercurilor 
reacționare, care doresc să plece 
din țară — le-am mai spus și men
ționez și acum : întotdeauna. în 
orice condiții, noi i-am dezaprobat 
pe acei care, dintr-un motiv sau 
altul, doresc să-și părăsească țara 
pentru a găsi în altă parte un loc 
mai cald. Am dat însă și dăm do
vadă de înțelegere față de ei, în 
măsura în care, ajunși în străină
tate, nu se antrenează în activitate 
potrivnică țării.‘Am pornit și por
nim de la faptul că problemele ce 
trebuie soluționate într-o țară, 
greutățile de învins se rezolvă nu 
fugind, ci punînd umărul, unind 
eforturile tuturor pentru a înlătura 
lipsurile, pentru a înfăptui în co
mun o viață mai bună pentru 
toată lumea. Aici este locul tuturor 
celor care vor, într-adevăr, să con
tribuie la făurirea unei vieți mai 
bune și mai. fericite pentru ei și 
pentru întregul lor popor ! (Aplau
ze puternice ; urale prelungite ; 
se scandează „Ceaușeseu și po
porul !“).

Nu întîmplător în poporul nostru 
se spunea că :

„Fie piinea cît de rea, tot mai 
bine-n țara mea".

Dar celor care își trădează țara, 
o defăimează în fel și chip — in
diferent unde se găsesc ei — pen
tru a fi pe placul stăpînilor lor, 
pentru a primi o sumă mai mare 
de arginți ca Iuda, le reamintesc 
cu acest prilej versurile marelui 
nostru poet patriot Vasile Alecsan- 
dri. Desigur, el le-a scris în alte 
împrejurări, dar cred că se potri
vesc și astăzi :
„Voi, care însuți cu-a voastre mîne 
Mormîntul țării l-ați pregătit, 
Ș-ați mușcat mina ce vă dă pîne, 
Ș-ați rănit sînul ce v-a iubit I

Voi, care țării plătiți cu ură 
Cind ea vă cheamă, dragii săi fii, 
Uitînd Dreptate, Lege, Natură, 
Uitînd că însuți aveți copii,

Blăstemul țării tunînd să cadă 
Pe capul vostru nelegiuit ! 
Blăstem și ură !... Lumea să vadă, 
Cit rău în lume ați făptuit!

Fie-vă viața neagră, amară ! 
Copii să n-aveți de sărutat ! 
Să n-aveți nume, să n-aveți țară, 
Aici să n-aveți loc de-ngropat !
Și cînd pe calea de vecinicie, 
Veți pleca sarbezi, tremurători, 
Pe fruntea voastră moartea să 

scrie :
Dușmani ai țării! Cruzi vinzători!" 
(Aplauze puternice, prelungite).

Să facem totul pentru a uni for
țele creatoare ale poporului nostru 
în înfăptuirea programului de dez
voltare economică și socială a ță
rii ! (Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușeseu și poporul !“).

Așa cum am menționat — doresc 
să fiu bine înțeles — deși nu apro
băm, privim cu înțelegere pe cei 
care ajunși în străinătate nu se 
dedau la acțiuni de defăimare a 
țării. Dar nu vom manifesta nici 
o înțelegere față de aceia care se 
pun in slujba dușmanilor țării, 
care-și ponegresc poporul, frații, 
părinții. Aceștia încetează — așa 
cum a spus Vasile Alecsandri acum 
un secol și ceva în urmă — de a 
mai fi considerați fii ai patriei 
noastre, se pun ei înșiși în afara 
neamului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Sîntem ferm hotărîți să acționăm 
pentru a extinde colaborarea și 
pentru a ne aduce contribuția la în
făptuirea obiectivelor privind secu
ritatea europeană. Milităm pentru 
lichidarea barierelor vamale și a 
celorlalte impedimente ce frînează 
schimburile și cooperarea economi
că, pentru soluționarea gravelor 
probleme sociale care lovesc inte
resele maselor largi populare, pen
tru oprirea cursei înarmărilor ce 
aruncă pe umerii popoarelor poveri 
grele, pentru instaurarea unor re
lații noi, cu adevărat democratice, 
pentru noua ordine economică, 
pentru joace și colaborare interna
țională.

Depunem eforturi pentru lichida
rea tuturor conflictelor și stărilor 
de încordare existente în lume, 
pentru soluționarea lor pe calea 
tratativelor politice, pașnice.

Acționăm consecvent pentru a a- 
sigura participarea, în deplină ega
litate, a tuturor statelor la solu
ționarea problemelor de care de
pind pacea și progresul lumii de 
azi.

Ne pronunțăm în modul cel mai 
hotărît pentru dezarmare, și în 
primul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru întreprinderea unor 
pași concreți în direcția eliberării 
popoarelor de povara uriașă a 
cheltuielilor militare, pentru a îm

piedica un nou război mondial ni
micitor, pentru asigurarea păcii.

împreună cu toate țările iubitoa
re de pace, acționăm pentru aboli
rea definitivă a politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialis- 
te, pentru lichidarea stării de sub
dezvoltare în care se află cea mal 
mare parte a lumii, pentru o po
litică nouă și o nouă ordine eco
nomică mondială, pentru o luma 
mai dreaptă și mai bună, care să 
asigure fiecărei națiuni dreptul la 
dezvoltare liberă, independentă, la 
bunăstare și fericire. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
M-am referit la toate aceste pro

bleme pentru că și ele sînt o parte 
ă activității noastre de conducere 
social-economică și deci o parte a 
controlului muncitoresc și a con
trolului oamenilor muncii, pentru 
că și de felul în care desfășurăm 
activitatea noastră internațională 
depinde dezvoltarea cu succes a 
construcției socialiste în țara noas
tră. Există deci o strînsă legătură 
între activitatea internă și cea in
ternațională — iar cei care parti
cipă la conducerea societății, oa
menii muncii, trebuie să fie par- 
ticipanți activi la înfăptuirea în
tregii politici, interne și internațio
nale, a partidului și statului nos
tru. (Aplauze puternice).

în încheiere, aș dori să exprim 
convingerea că această consfătuire 
va constitui un moment important 
în perfecționarea activității noas
tre, în conducerea societății și, în 
mod deosebit, în exercitarea con
trolului muncitoresc și a controlu
lui oamenilor muncii. Sînt convins 
că ea va da un nou impuls per
fecționării muncii în toate dome
niile, astfel ca și în acest an să 
realizăm cu succes prevederile 
planului de dezvoltare economico- 
socială, să asigurăm baza trainică 
pentru înfăptuirea întregului cin
cinal, pentru ridicarea țării noas
tre pe noi culmi de progres și civi
lizație, de bunăstare și fericire. 
(Urale și aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușeseu—P.C.R. !“).

Vă urez tuturor, întregului nos
tru popor, noi și noi realizări în 
înfăptuirea Programului Congre
sului al XI-lea, multă sănătate și 
fericire ! (Urale puternice, aplauze. 
Se scandează „Ceaușeseu—P.C.R.!", 
„Ceaușeseu și poporul !“. Toți cei 
prezenți in sală aclamă și ovațio
nează, intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului și președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușeseu).

Consfătuirea pe țară a unităților de control al oamenilor muncii
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, a participat, joi dimi
neață. la lucrările primei Consfă
tuiri pe țară privind activitatea de 
control al oamenilor muncii.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statu
lui au fost întîmpinați cu însufle
țite aplauze, ovații și urale. S-a 
scandat îndelung „Ceaușeseu — 
P.C.R. !“.

împreună cu secretarul general 
al partidului, in prezidiu au luat 
loc tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu, tovarășii 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Gheor- 
ghe Cioară. Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas. Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar. Ilie Ver- 
deț. Ștefan Voitec. Iosif Banc. Mi
hai Dalea, membri ai Biroului 
Executiv și Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, con
ducători ai organizațiilor de masă 
și obștești, reprezentanți ai consi
liilor oamenilor muncii ale națio
nalităților conlocuitoare, activiști de 

partid, membri ai echipelor de con
trol al oamenilor muncii.
Consfătuirea reunește, în sala 

Radiodifuziunii române, membri ai 
echipelor de control al oamenilor 
muncii din toate domeniile de ac
tivitate din întreaga tară, conducă
tori de unități economice și sociale, 
activiști de partid și de stat, re
prezentanți ai consiliilor locale 
ale Frontului Unității Socialiste și 
ai organizațiilor de masă și obștești 
componente ale F.U.S.

Deschizînd lucrările, din însăr
cinarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, tovarășul Mihai 
Dalea. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., a spus : 
„Avem marea cinste și bucurie de 
a saluta prezența la lucrările con
sfătuirii noastre a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. secretar general 
al partidului, președintele Republicii, 
al Frontului Unității Socialiste.

Participarea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu, dă o nouă dimensiune și 
semnificație acestui for național al 
controlului obștesc, instituție de 
adincă expresie a democrației noas
tre socialiste, a participării nemij
locite a oamenilor muncii, români, 

maghiari, germani și de alte națio
nalități, la conducerea întregii ac
tivități politice, economice și so
ciale.

In numele tuturor celor prezenți, 
al sutelor de mii de muncitori, ță
rani, intelectuali, gospodine, acti
viști ai controlului obștesc, vă ex
primăm satisfacția și recunoștința 
noastră profundă pentru grija ce o 
manifestați neabătut pentru dez
voltarea continuă a acestei activi
tăți de larg interes social, pusă în 
slujba înfăptuirii politicii partidului 
de creștere continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului.

Salutăm, de asemenea, prezența 
la consfătuirea noastră a tovarășei 
Elena Ceaușeseu, a celorlalți tova
răși din conducerea partidului și 
statului, a tuturor participantilor.

Organizată din inițiativa secreta
rului general al partidului, consfă
tuirea pe țară a controlului ob
ștesc, precedată de consfătuirile pe 
județe, este chemată să dezba
tă, într-un spirit de înaltă exi
gență. activitatea de pînă acum, să 
generalizeze experiența pozitivă ob
ținută în antrenarea celor mai largi 
categorii de oameni ai muncii — 
muncitori, țărani, ingineri și alțî 
specialiști, bărbați și femei, tineri 
și vfcstnici — la efectuarea contro
lului asupra unor importante laturi 

ale activității economico-sociale, să 
contribuie la creșterea continuă a 
rolului controlului obștesc, ca for
mă de dezvoltare a democrației 
noastre socialiste".

Participanții au adoptat apoi ur
mătoarea ordine de zi a consfă
tuirii :

1. Raport cu privire la activitatea 
de control obștesc.

2. Propuneri cu privire la îmbu
nătățirea unor prevederi ale Legii 
nr. 6/1972.

Lucrările consfătuirii se vor des
fășura timp de două zile, in plen 
și pe comisii, dîndu-se astfel posi
bilitatea unei largi participări Ia 
dezbaterea aprofundată a activității 
din toate domeniile controlului oa
menilor muncii.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebită atenție și interes, cu deplină 
aprobare și satisfacție, ea fiind, în 
repetate rinduri, subliniată cu în
delungi aplauze.

în timpul cuvîntării. cît și la în
cheierea ei, au răsunat, minute în 
șir. ovații și urale pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
România socialistă, pentru minuna
tul nostru popor. S-a scandat cu în

flăcărare „Ceaușeseu — P.C.R. !“, 
„Ceaușeseu și poporul !“.

Făcîndu-se exponentul gîndurilor 
și sentimentelor pe care ie împăr
tășesc toți participanții. tovarășul 
Mihai Dalea s-a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, spunînd : „Sîn
tem cu toții sub impresia profundă 
a inaltelor și deosebit de valoroa
selor dumneavoastră idei, orientări 
și indicații, care vor fi îmbrățișate 
cu căldură de întregul nostru po
por, vor deschide noi orizonturi, 
vor conferi o eficientă sporită 
controlului oamenilor muncii. Stră
lucita dumneavoastră cuvîntare va 
avea, fără îndoială, un puternic 
ecou internațional.

Multumindu-vă din toată inima, 
vă asigurăm că indicațiile dum
neavoastră vor călăuzi dezbaterile 
consfătuirii noastre, ca și întreaga 
activitate de viitor, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a con
tribui cu toate forțele noastre la 
înfăptuirea politicii partidului, a 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a patriei 
noastre spre comunism".

în continuare, lucrările în plen 
au fost conduse de tovarășa Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliu

lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

In cadrul ședinței, tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, a prezentat Raportul privind 
activitatea consiliilor Frontului U- 
nității Socialiste și a organizațiilor 
componente pentru organizarea și 
funcționarea controlului obștesc.

Au început apoi dezbaterile in 
plen pe marginea problemelor 
aflate la ordinea de zi. Au luat cu- 
vintul tovarășii : Mihai Burcheșin, 
secretar al Consiliului județean 
Dolj al Frontului Unității Socia
liste ; Gheorghe Cornea, tehnician 
la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului din Constanța, responsa
bil de echipă de control al oameni
lor muncii : Gheorghe Stuparu, pre
ședintele Consiliului municipal al 
sindicatelor București ; Petre Dă- 
nică, adjunct al ministrului comer
țului interior ; Emilia Petrache, 
președinta Consiliului elevilor din 
cadrul Comitetului județean Ga
lați al U.T.C. ; Magdalena Siito, 
vicepreședinte al Consiliului jude
țean Covasna al Frontului Unității 
Socialiste.

★
După-amiază, lucrările consfă

tuirii s-au desfășurat în cadrul ur
mătoarelor comisii :

— Comisia pentru activitatea de 
control al oamenilor muncii in uni
tățile sanitare, spitalicești și farma
ceutice, unități pentru copii, cămi
ne, internate, cantine, cluburi pen
tru studenți și elevi.

— Comisia pentru activitatea de 
control al oamenilor muncii în uni
tățile comerciale, de alimentație 
publică și cantine.

— Comisia pentru activitatea de 
control al oamenilor muncii în uni
tățile prestatoare de servicii, între
prinderile de transport în comun și 
cele de administrație locativă și 
gospodărie comunală.

— Comisia pentru activitatea de 
control al oamenilor muncii în u- 
nitățile de stat și cooperatiste pro
ducătoare de bunuri de consum.

în cadrul ședințelor care au dez
bătut pe larg, in spiritul indicații
lor și orientărilor cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, problemele înscrise pe 
ordinea de zi a primei Consfătuiri 
pe țară privind activitatea de con
trol al oamenilor muncii, au luat 
cuvîntul un mare număr de parti- 
cipanți. De asemenea, numeroși 
participanți au înaintat propuneri 
în scris.

Lucrările consfătuirii vor fi re
luate astăzi în plen.
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IDEALUL NEATÎRNĂRII-
pe stindardul marilor mișcări sociale

Stadiul de dezvoltare în care ajunsese societatea româ
neasca în secolul trecut a făcut ca dobîndirea independenței 
să capete caracterul unei cerințe legice, al unei necesități 
stringente pentru progresul multilateral al țării. Forța cu care

s-a făcut simțită această necesitate a determinat înscrierea 
idealului independenței ca obiectiv major în programele 
tuturor mișcărilor sociale ți naționale din veacul al 
XlX-lea.

„Cea mai de temei hotărîre - 
dobîndirea dreptăților țării"

„Cea mai de temei hotărîre a mea, 
însoțită cu glasul norodului, iaste ca nici 
într-un chip să nu încetez din cererea 
dreptăților țării, pre care și de nu le voi 
vedea dobîndite printr-acele destoinice 
cuvinte care s-au făcut cunoscute pînă 
acum pă unde s-au cuvenit, vă făgă
duiesc sufletește că se vor dobîndi 
negreșit prin vărsare de sînge vericăruia 
vrăjmaș să va arăta călcătoriu acestor 
dreptăți".
Tudor Vladlmirescu: Proclamația către locui

torii Țârii Românești — martie 1821

„O patrie slobodă 
și independentă pentru 

întreg neamul românesc"
„Subtiscăliții rumâni ai Prințipatului 

Valahii, mădulari ai Adunării naționale, 
adunați ca să proclame drepturile locu
lui lor și a ecspune plîngerile, declară 
dă față cu toată lumea... datoria de a 
mîntui suveranitatea română, de a în
toarce o patrie slobodă și independentă 
către toate mădulările răspîndite ale 
neamului lor".
Declarația de Principii a Partidei Naționale din 

Țara Românească — noiembrie 1838

„Vom apăra totdeauna legea, 
limba și națiunea noastră"

„...Ca român voi susținea totdeauna 
națiunea noastră română pe calea 
dreaptă și legiuită și o voi apăra cu 
toate puterile în contra oricărui atac și 
asupriri ; nu voi lucra niciodată în con
tra drepturilor și a intereselor națiunii 
române, ci voi ținea și voi apăra legea

Tudor în fruntea pandurilor sâi. Revoluția de la 
1821 avea sâ marcheze un moment de cotiturâ
în lupta poporului român pentru scuturarea
țugului dominației strâine și afirmarea drepturilor 

sale naționale

Cele 1 638 000 tone de îngrășăminte 
chimice in substanță activă de care 
va beneficia agricultura în acest an 
reprezintă unul din factorii care vor 
contribui la realizarea producțiilor 
mari prevăzute a se obține în agri
cultura țării. Creșterea substan
țială a cantităților de ingrășămin- 
te chimice destinate agriculturii 
trebuie să fie însoțită de o res
ponsabilitate sporită pentru aplicarea 
lor corectă. Acest lucru se impune 
cu atît mai mult cu cit îngrășămin- 
tele chimice înglobează importante 
resurse de energie și materii prime, 
munca a zeci de mii de oameni. Efor
turile mari pe care le face statul in 
vederea asigurării unor cantități tot 
mai mari de îngrășăminte trebuie sâ 
fie însoțite de o creștere substanțială 
a producției agricole vegetale. Ce se 
întreprinde pentru aplicarea diferen
țiată a îngrășămintelor ? Iată ce 
ne-a relatat tovarășul Teodor Che- 
țan, director în Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare :

„Măsurile elaborate de minister 
prevăd obligația tuturor specialiști
lor din unitățile agricole de a admi
nistra ingrășămintele chimice numai 
pe baza unui program de fertilizare 
judicios, întocmit în funcție de car
tarea agrochimică a solului, nivelul 
producției planificate și cerințele 
specifice fiecărei culturi. Acest pro
gram constituie un instrument de 
lucru indispensabil fiecărui specia
list. Există unele priorități în ce 
privește folosirea îngrășămintelor 
chimice. în primul rind. trebuie asi
gurate toate cantitățile necesare cul
turilor irigate. Apoi trebuie să fie 
fertilizate cu îngrășăminte azotoâse 
culturile de cereale păioase care nu 
au fost fertilizate în toamna anului 
trecut sau care, acum, nu sint bine 
dezvoltate. Peste tot, aplicarea îngră
șămintelor chimice trebuie să se facă, 
obligatoriu. în prezenta specialiștilor, 
pentru a se realiza numai lucrări de 
bună calitate".

Există deci programe clare și in
dicații precise, care vizează folosirea 
judicioasă a îngrășămintelor chimice, 
î* această perioadă este in plină

Revoluția de la 1848 a înscris o paginâ glorioasâ în epopeea luptei pentru eliberare națională șl 
socială. în Imagine: ostașii români în bătălia din Dealul Spirii.

și limba noastră română, precum și li
bertatea, egalitatea și frățietatea".
Jurămintul Adunării naționale de la Blaj — 

mai 1848

„Nu vom admite amestec 
din afară întru ale noastre"

„Poporul român voiește cu o voință 
tare a-și păstra neatîrnarea administra
ției sale, neatîrnarea legiuirii sale, drep
tul său suveran în cele dinăuntru... Pe 
scurt, poporul român decretă Indepen
dența sa administrativă și legislativă pe 
temeiul tractatelor lui Mircea și Vlad și 
neamestec al nici unei puteri din afară 
în cele din întru ale sale".
Proclamația de la Islaz a revoluționarilor din 

Țara Românească’ — iunie 1848

„Neatîrnarea - cel mai sfînt 
drept al unei națiuni"

„înainte de toate, moldovenii protestă 
despre nestrămutata lor hotărîre de a nu 
lovi driturile cuiva ; însă vroiesc ase- 
mine ca și alții să nu le jignească drep
tățile ce le au înființate și închizășluite 
de sute de ani, pre care strămoșii noștri 
pururea și cu crude jertfe au știut a le 
păstra, și pe care și noi voim a le lăsa 
întregi strănepoților noștri. Cel mai sfînt 
dintre aceste drituri este neatîrnarea 
noastră din lăuntru. Neatîrnarea admi
nistrativă și legislativă în toate cele din 
lăuntru, fără amestec a orice puteri 
străine".
Dorințele Partidei Naționale in Moldova — 

august 1848

„Suveranitatea piere cînd 
se înstrăinează 

o parte dintr-însa"
„Cei ce-și iubesc patria nu vor să o 

vadă nici într-un chip supusă. Din prin

desfășurare acțiunea de fertilizare 
fazială cu azot a cerealelor păioase. 
Pină la sfirșitul lunii februarie, po
trivit graficului stabilit de minister, 
urmează să fie fertilizate 1 340 000 ha. 
Iată de ce, încă de pe acum, trebuie 
să se acționeze cu cea mai mare res
ponsabilitate în direcția utilizării cu 
spirit de răspundere a Îngrășămintelor 
chimice. Cum se respectă această ce
rință ? Iată concluziile unei anche

în pregătirea campaniei de primăvară

Ingrășămintele chimice- 
utilizate rațional, științific, 

cu rezultate maxime în producție
• Programele de fertilizare - diferențiate pentru fiecare parcelă • Nu „după ochi", 
ci potrivit cartării agrochimice • Șablon în fertilizare înseamnă minus de produse 

în hambare

te întreprinse în mai multe unități 
agricole din județul Argeș.

Stațiunea de cercetări agricole de la 
Albota a stabilit că la fiecare 25 kg 
îngrășăminte cu azot în substanță 
activă se poate obține în plus o 
tonă de cereale la hectar. „Podzolul 
îți dă recoltă in raport cu' can
titatea de îngrășăminte pe care i-0 
dai" — susține directorul stațiunii, 
tovarășul Gh. Cremenescu. Este un 
adevăr dovedit. Dar pentru a folosi 
eficient ingrășămintele trebuie să 
știi cite să dai și cînd anume. „Este 
motivul pentru care în acest an — 

ne spune tov. Traian Dumitrașcu, 
director adjunct al direcției agricole 
județene — fundamentarea progra
melor de fertilizare din fiecare uni
tate agricolă s-a făcut numai pe 
baza cartării agrochimice a solului". 
Cum se respectă aceste programe ?

„De mai mulți ani — ne spune to
varășul Ionel Gherghina, inginerul- 
șef al cooperativei agricole Birlogu 
— administrăm ingrășămintele chi

mice numai pe baza unor programe 
de fertilizare temeinic întocmite. 
Aceasta inseamnâ că dozele de în
grășăminte chimice au fost stabilite 
diferențiat pentru fiecare parcelă in 
parte, in funcție de rezerva de ele
mente fertilizante din sol. plantele 
premergătoare, cantitățile de îngră
șăminte chimice și naturale date 
anul trecut și, bineînțeles, în funcție 
de producția pe care ne-am propus 
s-o realizăm. Subliniez insă că. în- 
trucît toate aceste elemente variază 
de la un an la altul, pentru întoc
mirea unui program corect de ferti-

cipiul suveranității naște acela al întru- 
nirei, fiindcă este știut că suveranitatea 
piere îndată ce se înstreinează o parte 
dintr-însa".

„Junimea română" Paris — mai 1851

„Țelul tuturor stăruințelor, 
luptelor și suferințelor 

noastre"
„Adunarea ad-hoc a Moldovei, sim

țind că cea întîie dorință a fiecărui 
popul este dorința de a fi ; luînd în pri
vire că un popul, pentru a fi, trebuie să-și 
asigure ființa sa în marea familie a na
țiilor ; că acesta a fost țălul tuturor stă
ruințelor, luptelor și suferințelor neamu
lui nostru într-un timp de mai mult de 
cinci secoli ; că ființa politică și națio
nală, că dritul de staturi suverane, Prin
cipatele pururea și le-au asigurat prin 
tratatele ce vechii noștri domni au în
cheiat și în care suveranitatea Principa
telor este scrisă cu litere mari ; declară 
că cele întîi, cele mai mari, mai gene
rale și mai naționale dorinți ale țării 
sînt respectarea drepturilor Principate
lor".
Din Procesul-verbal al Adunării ad-hoc al 

Moldovei — octombrie 1857

„Să apărăm pămîntul 
binecuvîntat al patriei"

„Steagul e România ! Acest pămînt 
binecuvîntat al patriei, stropit cu sîngele 
străbunilor noștri și îmbilșugat cu su
doarea muncitorului. El este familia, 
ogorul fiecăruia, casa în care s-au năs
cut părinții și unde se vor naște copiii 
voștri. într-un cuvînt, steagul reprezintă 
toate datoriile și toate virtuțile militare 
care se cuprind în acele două cuvinte 
săpate pe vulturii români : onoare și 
patrie" I

Alexandru loan Cuza — septembrie 1863

lizare. specialistul trebuie să cunoas
că permanent, pe mai multi ani in 
urmă, tehnologia aplicată pe fiecare 
parcelă. Iată de ce ținem o evidență 
clară a lucrărilor efectuate".

Este meritoriu faptul că Oficiul de 
studii pedologice și agrochimice a 
introdus, incepind cu acest an, ase
menea registre în toate unitățile 
agricole din județul Argeș. în multe 
cooperative agricole, printre care

Surdulești. Buzoeșfi, Mozâceni, Mi
roși, Căldărafu, Izvoru, Popești, Io- 
nești, producțiile mari obținute se 
datorează, între altele, respectării pro
gramelor de fertilizare. Din păcate, 
există și unele unități in care spe
cialiștii neglijează administrarea în
grășămintelor chimice. Am vrut să 
vedem programul de fertilizare pe 
acest an al cooperativei agricole din 
Călinești. „Nu l-am întocmit — ne-a 
spus Ion Vlăjoagă, inginerul-șef al 
cooperativei. Ne folosim de cel din 
anul trecut". Dar situația din anul 
trecut a fost alta decît acum. Fertili-
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Descoperă talente cel care cercetează 
cu atenție și respect creația populară
In județul. Buzău, faza de masă 

a Festivalului „Cîntarea Româ
niei" echivalează cu descoperi

rea și punerea in valoare a unor 
reale potente artistice, mai puțin sau 
uneori chiar deloc valorificate pînă 
la această confruntare națională. 
Această opinie aparține tovarășului 
Lazăr Băciucu, secretar al comitetu
lui județean de partid, președintele 
consiliului județean de cultură și 
educație socialistă.

Amploarea acestei descoperiri ar 
putea fi susținută, evident, și prin- 
tr-o serie de date statistice. Mal 
elocventă ni se pare însă a fi Ilus
trarea unor direcții de acțiune, a 
unor experiențe rodnice, formularea 
unor observații și opinii ale oame
nilor înșiși, ale unor membri ai 
juriilor, cei prin fața cărora trec 
sute de formații, mii de artiști ama
tori.

La Gălbinași — ne spunea tova
rășul Nicolae Peneș, directorul 
centrului județean de îndru

mare a creației populare și a miș
cării artistice de masă — s-a pre
zentat in concurs intre alte cîteva 
formații și un grup vocal. Față de 
numărul locuitorilor, al intelectuali
lor comunei am considerat că o ase
menea formație muzicală este mult 
sub posibilitățile reale. „Oamenii nu 
știu să cînte" ; „n-avem dirijor" — 
acestea erau justificările activiștilor 
culturali locali. Făcînd însă un son
daj în rindul publicului, al locuito
rilor comunei am constatat că nici 
informațiile, nici justificările de mai 
sus nu erau reale, nu corespundeau 
adevărului ! In comună sînt 10 
învățători plus alte cadre didactice 
în rîndul cărora se găsesc oameni 
pricepuți, talentați. capabili să-și 
asume răspunderea organizării și 
instruirii unui ansamblu coral. 
Astfel, la Gălbinași s-a organizat un 
cor de 100 de persoane. Li s-a lăsat 
un răgaz de pregătire și a fost re- 
programat spectacolul din concurs... 

O situație oarecum similară s-a 
ivit și la Ulmeni. Socotind că 
spectacolul artistic prezentat a 

fost sub posibilitățile artistice reale 
ale localității, o parte din membrii 
juriului — activiști culturali și spe
cialiști — au hotărît să rămînă cî
teva zile în comună, să sprijine e- 
forturile organizatorice ale celor de 
aici. Rezultatul : s-au organizat un 
cor de 60 de persoane, două echipe 
de dansuri populare (in program a 
fost inclusă o suită de dansuri spe
cifice de nuntă, pe care localnicii le 
știau juca mai bine decît îndrumă
torul, orășean), o formație de dans 
tematic. Ce ne spun astfel de si
tuații ? Că există multe locuri în 
care unii organizatori plăteso un 
greu tribut obișnuinței ; că nu poți 
să găsești ceea ce nu știi să cauți ; 
că unii pun pe seama realității lu
cruri pe care de fapt nu le-au mai

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecineinateca.
11.55 Telex.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană.
18.50 Tragerea Loto.
19.00 Nigeria — Reportaj.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei.
20,00 Gîndim, muncim, trăim ca !n- 

tr-o adevărată familie. Reportaj 
filmat la C.A.P. Comana. județul 
Constanța.

20,15 Anchetă socială : „Al șaselea 
simț : bunul simț".

20.50 Film artistic : „Călina roșie" — 
producție a studiourilor sovietice. 
Premieră TV.

22.30 Cadran mondial.
22.55 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17.05 Portativ bucuteștean.
18,00 Desene animate.
18.20 Ora veselă.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei.
20,00 Seară de operetă : „Sînge vienez" 

de Johann Strauss.
21.20 Versuri în lectura autorilor : Au

rel Rău, Letay Lajos, Petre Buc
șa, Corneliu Antoniu, Christian 
Maurer.

21.40 Telex.

zarea salului nu se poate face după 
un „șablon". Dozele de îngrășăminte 
trebuie stabilite în funcție de ele
mentele bou intervenite. Este un lu
cru elementar pe care inginerul-șef 
ar trebui să-l cunoască. Nu surprin
de atunci că la cultura griului au 
fost administrate îngrășăminte a- 
zotoase în doze neeconomicoase, 
mai mari decît cele recomanda
te prin cartarea agrochimică. Și 
Ia cooperativa agricolă din Pădu- 
roiu, in toamnă, pentru cerealele pă
ioase s-au administrat cite 100 kg de 
azot substanță activă la hectar. Gre
șeala — afirmă specialiștii — este 
dublă : s-a dat cu 20 kg la hectar 
mai mult și apoi nu s-a asigurat un 
raport optim între ingrășămintele a- 
zotoase și cele fosfatice. Trebuie să 
se înțeleagă faptul că, dacă agricul
tura beneficiază, de la an La an, de 
cantități tot mai mari de îngrășă
minte chimice, asta nu înseamnă să 
se aplice neeconomicos, ci, dimpo
trivă, trebuie să se asigure, printr-o 
utilizare științifică, obținerea unui 
spor cit mai mare de recoltă.

în județul Argeș, fertilizarea fazială 
cu azot s-a efectuat pe aproape 20 000 
ha cu griu. Eficiența acestei lucrări 
este condiționată și de aplicarea cit 
mai uniformă a îngrășămintelor. Or, 
in unele unități nu există suficientă 
preocupare pentru calitatea lucrări
lor. La C.A.P. Suseni, chiar sub pri
virile inginerului-șef al cooperativei, 
Gheorghe Golban, ingrășămintele 
erau date neuniform, utilajele nu 

’erau reglate corespunzător, astfel 
incit să se respecte dozele stabilite.

Organele agricole județene au da
toria să controleze in fiecare unita
te agricolă modul cum au fost întoc
mite programele de fertilizare, cum 
se aplică ingrășămintele chimice. Se 
cere o atitudine responsabilă din 
partea tuturor specialiștilor pentru 
utilizarea judicioasă a îngrășăminte
lor, astfel ca din fiecare kilogram de 
substanță activă să se obțină un spor 
cit mai mare de recoltă.

Aurel PAPADIUC 

făcut sau cred, de exemplu, că oa
menii n-au cîntat sau nu știu să 
cinte fiindcă n-au avut un dirijor, 
că nu știu jocurile populare păstrate 
din moși strămoși fiindcă, pa- 
să-mi-te, nu dispun de un instructor 
de dans. De bună seamă, nu trebuie 
Înțeles de aici că instructorii, spe
cialiștii n-ar avea un rol foarte im
portant în activitatea artistică. Este 
vorba de inerția care frînează căuta
rea talentelor necunoscute, de como
ditate, de lipsă de inițiativă in son
darea permanentă a oamenilor, a 
colectivității.

De aceea apare pe deplin înteme
iată hotărîrea comitetului județean 
de partid de a fi alcătuite colective 
de îndrumare care, pe baza unui 
program precis de deplasare în toate 
localitățile județului, și-au propus să 
analizeze la fața locului potențialul 
artistic real.

Oprimă șl importantă concluzie t 
declanșarea festivalului, pe lin
gă efortul organizatoric și de 

Îndrumare a unui impresionant nu
măr de formații și artiști amatori din 
rindul oamenilor muncii, a însemnat 
uneori și o adevărată luptă cu anu
mite prejudecăți. Bunăoară, se a- 
firma mereu că doar în zonele 
de deal și de munte ale județu
lui pot fi intilniți creatori populari 
pricepuți, originali sau că numai cos
tumele și dansurile din aceste zone 
(incluzînd Bisoca, Buda. Lopătari, 
Tisău) sint reprezentative și cu „e- 
fect" scenic. Iată însă că în zonele 
de cîmpie, făcîndu-se, e adevărat, 
neobosite cercetări, au fost descope- 
riți destui alți creatori populari în 
comune ca Glodeanu Sărat, Glodea- 
nu-Siliștea, Scutelnici, Brădeni, Pa
dina. A fost necesar să înceapă cer
cetarea elementelor specifice de port 
popular, de cîntec și dans autentic, 
cercetare efectuată împreună cu lo
calnicii. Iată, deci, că în spatele pre
zenței în faza de masă a formațiilor 
artistice din Glodeanu Sărat, de e- 
xemplu, (un cor bărbătesc și un grup 
vocal feminin, două brigăzi artistice 
și două echipe de teatru, formații 
de dansuri populare, montaj-literar, 
taraf — toate debutante în festival) 
stau o serie de reconsiderări ale pă
rerilor preconcepute, o serioasă mun
că de cercetare, antrenarea maselor 
de oameni la definirea și valorifica
rea plenară a propriilor lor aptitu
dini. A reieșit că și în această 
zonă există o bogată zestre etnogra
fică și că, prin specificul și amploa
rea ei, merită cu prisosință să fie 
prezentată și dezvoltată mai departe. 
De asemenea, cu sprijinul și prin 
exemplu] unor echipe mai vechi de 
dansuri populare, cu ajutorul direct 
al unor vestite familii de dansatori, 
„din tată-n fiu", s-au obținut rezul
tate remarcabile și în această privin
ță. Un bătrin de 91 de ani, Gheor- 
ghe Peștea, din Lopătari, le-a de
monstrat tinerilor frumusețea unor 
dansuri străvechi din partea locului,

1907 in filme
Aniversării a șapte decenii de la 

răscoalele țărănești din 1907 — reali
zatorii de filme documentare ai stu
dioului „Alexandru Sahia" îi consa
cră cîteva scurt-metraje. „1907“ este 
unul dintre acestea. Regia și scena
riul documentarului sint semnate de 
Pompiliu Gîlmeanu, iar imaginea 
aparține lui Ilie Valentin. Autorii 
peliculei propun o ilustrare a des
fășurării răscoalelor in diverse loca
lități din țară.

Flămînzii anului 1907 — locul de 
unde a izbucnit flacăra mișcărilor 
țărănești. constituie problematica 
scurt-metrajului „Ca din senin, in 
martie"; scenariul și regia — Virgil 
Calotescu ; imaginea — Mihai To-

• BUZĂU. Continuînd dialogul 
cu creatorii populari, membrii 
cenaclului Buzău al U.A.P. s-au în- 
tilnit cu locuitorii comunei Beceni, 
unde a fost deschisă expoziția de 
pictură și grafică „Viitor dp aur 
tara noastră are“. Spectacolul cu 
piesa „Acțiunea T“ de Marian Spe
ranța, găzduit de Casa de cultură 
a sindicatelor, a inaugurat cea de-a 
6-a ediție a „Zilelor dramaturgiei 
românești", manifestare cuprinsă in 
cadrul fazei de masă a Festivalului 
național „Cîntarea României". La 
actuala ediție prezintă spectacole 
din creația contemporană teatrele 
populare din Buzău, Ploiești, Călă
rași, Tulcea, Mediaș și Focșani. 
Afișele „stagiunii" programează și 
spectacole ale echipelor de teatru 
de la întreprinderea de sirmă, în
treprinderea de geamuri, întreprin
derea de timplărie metalică ș.a. 
Manifestarea va fi încheiată cu 
dezbaterea „Menirea teatrului po
litic". • CARAȘ-SEVERIN. Glorioa
sele lupte ale petroliștilor și cefe
riștilor din 1933 au constituit tema 
unor expuneri, simpozioane și 
dezbateri organizate, in întîmpi- 
narea „Zilei ceferiștilor", la clubu
rile și locurile de muncă din prin
cipalele noduri de cale ferată din 
județ — Caransebeș, Oravița, Re
șița, Bocșa și Berzovia — în între
prinderi industriale, la case orășe
nești de cultură și cămine culturale 
din județ. La clubul minerilor din 
Anina, in cadrul manifestărilor 
grupate sub genericul „Pagini â'e 
glorie din istoria poporului nostru", 
a fost deschisă expoziția „Țărăni
mea — forță importantă în lupta 
poporului român pentru libertate, 
unitate și independență", care cu
prinde documente și fotografii ori
ginale din patrimoniul Muzeului 
județean de istorie din Reșița, tar 
la Casa de cultură din orașul mi
nerilor de la Dunăre — Moldova 
Nouă — o expoziție de desene pe 
tema „Centenar glorios". • SIBIU. 
în cadrul manifestărilor aniversare 
prilejuite de împlinirea a 70 de ani 
de Ia răscoalele țărănești din 1907, 
la Muzeul Brukenthal a fost orga
nizată o expoziție de pictură cu 
tema : „Satul oglindit in pictura 
românească". în cadrul ciclului de 
manifestați „Protehnica ’77". amplă 
acțiune de propagandă tehnico-eco- 
nomică, inițiată de consiliul jude
țean al sindicatelor și aflată la cea 
de-a 8-a ediție, ia Casa de cultură 
a sindicatelor s-a deschis o expozi
ție cu tema „Economia de metal", 
organizată de Comitetul municipal 
de partid Sibiu. • VASLUI. în lo

pe care, după cum spune el, „moș
negii le joacă domol și așezat, dar 
tinerii — Vijelios și apăsat".

Credem că asemenea căutări rod
nice — dincolo de obținerea diplo
melor sau a promovării dintr-o fază 
în alta — constituie conținutul prin
cipal al muncii activiștilor culturali, 
al acelora care concură la buna or
ganizare și desfășurare a manifestă
rilor, spectacolelor, a mișcării artis
tice de amatori. Tocmai acesta esle 
scopul : de a scoate la iveală de 
pretutindeni forțele creatoare, tra
diții mai puțin valorificate, talente 
prețioase, noi forme de spectacol și 
de creație în care să se. facă puter
nic simțită viața de azi.

Muncitoarea Camelia Ungureanu, 
de la întreprinderea de timplă- 
rie metalică din Buzău, ama

toare, dar și creatoare de versuri, 
este de părere că unii amatori ar 
trebui să-și învingă propria timidita
te și exagerata modestie și să iasă în 
lume — „lume" reprezentată, de fapt, 
în primul rind, prin tovarășii de mun
că, oameni dornici și iubitori de fru
mos, vers, cîntec, dans. Dialogul cu 
creatorii profesioniști — poeți și scri
itori, artiști plastici, muzicieni—ca
drul creat prin organizarea unor con
fruntări, concursuri pe plan local, de 
poezie patriotică, de interpretare a 
cintecelor din locurile natale, publi
carea unor culegeri de versuri, orga
nizarea unor expoziții de artă plasti
că, de creație populară (cusături, in- 
crustații în lemn, ceramică) constituie 
Ia un loc tocmai „drumul spre lume" 
al creatorilor populari din județ, al 
tuturor talentelor autentice. Firește, 
publicul, spectatorii, cititorii, audi
torii — își vor spune cuvîntul, vor 
aprecia ceea ce este mai frumos, mai 
durabil din noianul de valori nou 
create. însă gestul creației, strădania 
însăși, educarea gustului și a recep
tivității — toate acestea constituie 
ele însele un bun cîștigat pentru 
fiecare în parte, căci nu scrii sau 
pictezi doar pentru a-i incinta pe 
alții, ci și pentru a te forma, a te 
desăvîrși pe tine însuți. Cea mai de
plină operă a spiritului și gestului 
creator este, pînă la urmă. însuși 
omul care întreprinde toate acestea : 
scrie sau pictează, compune sau 
sculptează ceea ce vede, ceea ce 
simte.

Ne apropiem de încheierea fazei de 
masă a festivalului. Aceasta nu în
seamnă nicidecum „încheierea" ac
tivității artistice, după cum se pare 
că se petrece în unele locuri.; ea 
trebuie continuată, perfecționată, in- 
trucit este cadrul în care se pot me
reu afirma și dezvolta talentele, gus
tul pentru creație, pentru interpre
tare, trăsături atît de proprii for
mării multilaterale a oamenilor.

Florica DINU1ESCU 
Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

documentare
dea. Filmul este o monografie a 
satului în care sînt rememorate tra
dițiile de luptă ale țărănimii de pe 
meleagurile botoșănene, de la ates
tarea documentară a localității și 
terminînd cu viata nouă, de azi, a 
oamenilor de aici.

Un documentar istoric și de artă 
este filmul lui Marin Brătescu (au
torul scenariului și regiei), intitulat 
„1907 în arta plastică". Filmul se 
oprește asupra diverselor ipostaze 
artistice ale acestei teme abordate 
de multi creatori români, clasici și 
contemporani. Imaginea aparține 
operatorilor Nicolae Marinescu și 
Jean Michel.

(Agerpres)

calitățile rurale ale județului Vas
lui sînt organizate in această pe
rioadă ample manifestări sub ge
nericul „Săptămina cultural-științi- 
fică", susținute de brigăzi consti
tuite din intelectuali și specialiști 
din diverse domenii. Asemenea ma
nifestări au avut loc în comunele 
Costești, Banca, Epureni-Bîrlad, 
Alexandru Vlahuță, Dumești, Mi- 
clești, Mălușteni și altele. 
• GORJ. Comitetul de partid de 
la I.M. Rovinari a realizat recent 
o foaie volantă sub genericul „Toți 
ca unul, acolo unde este mai greu". 
Ea cuprinde, între altele, o mobi
lizatoare chemare pentru recupe
rarea restanțelor și Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de produc
ție pe anul 1977. La clubul munci
toresc din Roșia Jiu a avut loc o 
dezbatere pe tema „Exploatarea 
rațională a utilajelor de construc
ții. Tehnici și metode moderne de 
organizare a activității în unități 
dotate cu un mare volum de uti
laje". • NEAMȚ. La inițiativa fi
lialei Arhivelor statului din Pia
tra Neamț a fost organizată expo
ziția itinerantă „1877 — punct de 
referință in lupta poporului român 
pentru independență". Expoziția 
cuprinde fotografii inedite, facsi
mile din presa vremii, ordine de 
luptă, schițe și hărți care atestă 
contribuția locuitorilor din județul 
Neamț la războiul de independență, 
„Imnurile neatârnării" se intitulea
ză spectacolul prezentat, la Casa 
de cultură din Piatra Neamț, de 
aproape 400 de artiști amatori, 
muncitori de pe platforma chimică 
Roznov-Săvinești, de la întreprin
derile „Comuna din Paris", „Re
construcția", „8 Martie" și de la 
unitățile cooperației meșteșugă
rești din Piatra Neamț. • HUNE
DOARA. Casa de cultură și clubul 
„Siderurgistul" din Hunedoara, pre
cum și Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani au găzduit în
trecerea artistică a pionierilor din 
județ, integrată în Festivalul na
țional „Cintarea României". Din 
rîndul celor peste 60 de formații 
artistice participante s-au eviden
țiat printre altele corurile pionie
rilor din Hunedoara și Vulcan, for
mațiile de dansuri din Deva și 
Hunedoara, grupul folcloric al pio
nierilor din Almaș — Săliște, mon
tajul literar prezentat de elevii 
Școlii generale nr. 5 din Petroșani, 
fanfara Casei pionierilor din Orăș- 
tie, numeroși soliști vocali și re
citatori

Corespondenții „Scînteii"
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Primire la Consiliul Central al U. G. S. R.
a delegației Centralei Unice

Joi după-amiază. tovarășul Gheor- 
ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., s-a întîlnit cu 
delegația Centralei Unice a Oameni
lor Muncii (C.U.T.) din Chile, forma
tă din Julio Valderrama, președintele 
Comitetului Exterior al C.U.T., -și 
Eduardo Rojas, vicepreședinte, care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., efectuează o vizită de prie
tenie în tara noastră. La întilnlre a 
luat parte tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Tn cadrul schimbului de informații 
și păreri, care a avut loc cu acest pri
lej, a fost reafirmată solidaritatea

Cronica
La invitația Comisiei pentru politi

că externă și cooperare economică 
internațională a Marii Adunări Na
ționale, in perioada 14—18 februarie 
a.c.. o delegație a Forumului italian 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa și în Mediterană, condusă de 
Michele Achille, vicepreședinte al 
Grupului parlamentar socialist italian 
din Camera Deputaților. membru al 
C.C. al Partidului Socialist Italian și 
al Comisiei pentru politică externă a 
C.C. al P.S.I., a făcut o vizită în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte depu- 
tați — membri ai Partidului Comunist 
Italian, Partidului Republican Italian, 
Partidului Democrat-Creștin și Par
tidului Socialist Democrat Italian.

în timpul vizitei, delegația a fost 
primită de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le. De asemenea, membrii delegației 
au avut întrevederi și au purtat dis
cuții cu Vasile Pungan, președintele 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională.

Se dezvoltă relațiile culturale româno-afrîcane
Relațiile culturale ale României cu 

statele africane, ca și cele politice, 
economice, tehnico-științifice. sînt în 
continuă dezvoltare.

Publicul amator de artă din țara 
noastră își amintește cu plăcere, de 
pildă, de Săptămina culturii senega- 
leze care i-a oferit prilejul să asiste 
la spectacolele prezentate de Ansam
blul de balet „Siri Badral“. la gale de 
filme, să vizioneze o interesantă ex
poziție de artă, carte și fotografii. Au 
reținut, deopotrivă, atenția exDoziții 
de artă din Ghana și Nigeria. în ba
za acelorași acorduri, ansamblul „Ci- 
prian Porumbescu" a întreprins un

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 februarie. In țară : Vreme cal
dă, mai ales în sudul țării. Cerul va 

a Oamenilor Muncii din Chile
militantă a oamenilor muncii și a 
sindicatelor din România cu lupta 
sindicatelor, a clasei muncitoare, a 
întregului popor chilian împotriva 
dictaturii și represiunilor, pentru re- 
dobindirea drepturilor și libertăților 
democratice, pentru o viață liberă și 
demnă.

Delegația C.U.T. a exprimat mul
țumiri pentru ospitalitate și pentru 
sprijinul consecvent manifestat față 
de lupta oamenilor muncii și a sin
dicatelor chiliene, pentru activitatea 
internațională desfășurată de sindi
catele din România în favoarea păcii, 
independentei și libertății popoarelor, 
pentru o viață mai bună și progres 
social in întreaga lume.

zilei
precum și cu George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

■fr
în timpul vizitei in România. Fran

tisek Krajcir, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovacia, a fost primit de George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, și a avut convorbiri cordiale, 
prietenești cu Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, privind dezvoltarea relațiilor 
româno-cehoslovace, precum și in le
gătură cu unele probleme interna
ționale actuale, de interes comun.

Oaspetele a fost primit la C.C. a] 
P.C.R. de Dumitru Turcuș, adjunct 
al șefului secției relații externe,

★
Cu prilejul celei de-a XlI-a ani

versări a proclamării independentei 
Republicii Gambia. George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
transmis o telegramă de felicitare 
lui Alieu Badara N’jie, ministrul 
afacerilor externe al Gambiei.

aplaudat turneu în Ghana și Ni
geria. Zilele culturii românești 
organizate în Ghana și săptăminile 
culturale românești în Senegal și 
Mauritania s-au bucurat de un fru
mos succes.

în perioada următoare se preconi
zează și alte acțiuni destinate să ducă 
mesajul artei românești în țările 
Africii. O expoziție de fotografii ar
tistice intitulată ,,Imagini din Româ
nia" urmează a fi găzduită de Mauri
tania. Coasta de Fildeș și Ghana, iar 
expoziția ..Monumente istorice și de 
artă" va fi trimisă în Senegal și Ni
geria.

fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
în nordul țării, unde local va ploua, 
în rest, ploi izolate. Vînt în general 
slab cu intensificări în vestul țării pînă 
la 35 km/oră. Dimineața și seara, local, 
se va produce ceață. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 3 și 
13 grade, local mai ridicate în sud.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GAMBIA

Excelenței Sale Sir DAWDA KAIRABA JAWARA
Președintele Republicii Gambia

Cu ocazia celei de-a XlI-a aniversări a proclamării independentei Re
publicii Gambia, am plăcerea de a vă adresa, in numele poporului român, 
precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de progres și prosperitate poporului gambian.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma încrederea că relațiile dintre 
țările noastre se vor intensifica în anii care vin, spre binele popoarelor 
român și gambian, al păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

la 18 
iar la 
devine

Așezată pe 
atlantică a 
înconjurată 
părți de Senegal. Gam
bia ocupă un teritoriu 
de numai 11 295 kmp 
pe ambele maluri ale 
fluviului care i-a dat 
numele. Fost protecto
rat al Marii Britanii, 
Gambia își dobîndește 
independența 
februarie 1965, 
24 aprilie 1970 
republică.

îndelungata 
nație colonială 
primat acestei 
dezvoltare unilaterală. 
Transformată într-o 
vastă plantație de ara- 
hide, Gambia a cunos
cut din plin urmările

coasta 
Africii și 
din trei

nefaste ale monocul- 
turii: o producție agri
colă de subzistentă, 
lipsa oricărei industrii.

Autoritățile tînăru- 
lui stat orientează e- 
forturile celor peste 
500 000 de locuitori ai 
Gambiei în direcția 
diversificării econo
miei, lărgirii gamei de 
culturi agricole, extin
derii sectorului zoo
tehnic. dezvoltării pes
cuitului, creării unor 
industrii de prelucrare 
a resurselor proprii, 
punerii în valoare a 
potențialului forestier 
și turistic.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
lupta popoarelor Afri-

domi- 
a im- 
tări o

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatele europene 

de bob de la Sinaia 
au fost amînaie

Campionatele europene de bob, 
care urmau să înceapă mîine, la 
Sinaia, au fost aminate pentru o dată 
ce va fi stabilită ulterior. Starea 
timpului din ultima vreme (ploaie, 
cald) a impietat serios asupra ca
lității pistei de gheață, reluarea an
trenamentelor și desfășurarea com
petiției nemaiputînd avea loc in 
condiții regulamentare și la datele 
prevăzute initial.

• Sala sporturilor Floreasca din Ca
pitală a găzduit aseară in cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet feminin meciul retur pentru 
sferturile de finală între formațiile 
Akademik Sofia și I.E.F.S. București. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
89—83 (43—38) în favoarea echipei 
bulgare.

• în optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la Ocean 
City (Maryland). Ilie Năstase l-a 
întrecut cu 7—5, 6—4. pe americanul 
John McEnroe. Pentru sferturile de 
finală ale acestui turneu este ca
lificat și Ion Tiriac.

• în runda a zecea a turneului in
ternațional de șah de la Malaga. 

cii, a tuturor popoare
lor lumii pentru liber
tate și progres, Româ
nia urmărește cu sim
patie eforturile po
porului gambian în
dreptate spre făurirea 
unei economii de sine 
stătătoare, spre înflo
rirea patriei sale. în 
dorința unei mai bune 
cunoașteri și apropieri, 
guvernele României și 
Gambiei au stabilit In 
1971 relații diploma
tice, relații care con
tribuie la dezvoltarea 
legăturilor prietenești, 
de colaborare. în inte
resul ambelor popoare, 
al cauzei înțelegerii și 
păcii în lume.

Victor Ciociltea a remizat cu marele 
maestru american Robert Byrne, re
zultat obținut și de Mircea Pavlov în 
partida cu spaniolul Garcia. Florin 
Gheorghiu a avut zi liberă. în clasa
ment continuă să conducă Larry 
Christiansen (S.U.A.) cu 7.5 puncte.

• Competiția internațională de 
handbal pentru junioare, desfășurată 
în orașul polonez Lublin, a fost 
cîștigată de reprezentativa Poloniei, 
care a totalizat 4 puncte. Pe locurile 
următoare, cu același număr de 
puncte, dar cu un golaveraj inferior, 
s-au clasat selecționatele României și 
Iugoslaviei. ,

o La Londra a avut loc tragerea la 
sorți a grupelor competiției pe echi
pe din cadrul celei de-a 34-a ediții 
a campionatelor mondiale de tenis 
de masă, programate între 26 mar
tie și 5 aprilie în orașul englez Bir
mingham.

în competiția feminină, formația 
României va juca în Grupa A, ală
turi de selecționatele R. P. Chineze, 
Angliei, Belgiei. Bulgariei, Unga
riei, R. P. D. Coreene, Suediei și 
Cehoslovaciei. în turneul masculin 
grupa B. echipa României va juca 
alături de Danemarca. Japonia. Co
reea de Sud. Polonia, Suedia. U.R.S.S. 
și Iugoslavia.

Orizonturi noi colaborării
prietenești româno - siriene

Rezultate rodnice, de o deosebită 
importanță pentru întărirea relațiilor 
de prietenie și solidaritate militantă 
dintre popoarele român și sirian, au 
încununat vizita întreprinsă în țara 
noastră, la invitația secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de către 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Siriei, 
tovarășul Hafez Al-Assad. Este a 
cincea întâlnire la cel mai înalt ni
vel care are loc în ultimii trei ani, 
însăși frecvența acestora demonstrind 
că între țările, popoarele și partidele 
noastre, între conducerile lor, s-au 
statornicit relații solide de încredere, 
colaborare și prietenie, care favori
zează contacte operative, ori de cite 
ori este necesar, schimburi de ve
deri aprofundate, sincere și substan
țiale.

Recentele convorbiri de la Bucu
rești, desfășurate în atmosfera de 
caldă prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă, caracteristică ansamblului 
raporturilor româno-siriene, au evi
dențiat satisfacția pentru modul în 
care prind viață hotărîrile adoptate 
la precedentele întîlniri, pentru evo
luția dinamică a colaborării în toate 
domeniile de activitate. Această 
strinsă colaborare beneficiază, așa 
cum se știe, de o bază trainică prin 
Declarația solemnă comună semnată 
la București in 1974, prin multiplele 
acorduri și înțelegeri încheiate, ca 
tot atitea expresii ale voinței poli
tice a României și Siriei de a con
feri un conținut tot mai bogat rela
țiilor reciproce. în acest cadru, un 
rol de cea mai mare însemnătate 
pentru întărirea continuă a conlu
crării prietenești româno-siriene au 
raporturile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list, schimburile largi de experiență, 
înțelegerea și conlucrarea tot mai 
strînsă intre ele. Pe aceleași coor
donate fertile se înscriu legăturile 
dintre parlamentele, sindicatele, or
ganizațiile de tineret și celelalte or
ganizații obștești din cele două state.

Mai mult decît edificatoare pentru 
dinamismul evoluției colaborării no- 
mâno-siriene sînt cifrele referitoare 
la sfera relațiilor economice, care, 
în ultimii ani, au înregistrat sporuri 
de aproape- 30 de ori. Așa cum se 
știe, această colaborare își găsește 
întruchiparea, între altele, în edifica
rea in comun a unor importante o- 
biective economice, menite să con
tribuie, în mod însemnat, la progre
sul celor două țări ale noastre. Por
nind de la aceste rezultate, dialogul 
la nivel înalt a dat expresie voinței 
comune de a acționa consecvent în 
direcția realizării, în condiții tot mai 
bune, a proiectelor convenite, a dez
voltării și mai largi a colaborării re
ciproc avantajoase.

în mod firesc, în cursul convorbi
rilor, un loc important a fost acordat 
examinării unor aspecte majore ale 

vieții internaționale și îndeosebi pro
blemei Orientului Mijlociu. România, 
care s-a pronunțat întotdeauna in 
sprijinul unei reglementări trainice 
și juste a acestei probleme, și-a re
afirmat ferm, prin glasul președin
telui Nicolae Ceaușescu, poziția con
secventă, principială privind căile 
unei asemenea reglementări. „Noi 
considerăm că trebuie să se ajungă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, precum și la solu
ționarea problemei poporului pales- 
tinean, inclusiv la formarea unui 
stat palestinean independent șl de
mocratic, la asigurarea independen
ței și suveranității tuturor statelor 
din această zonă — arăta în acest 
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In realizarea acestor obiective pot fi 
diverse căi, printre care, fără îndoia
lă, reluarea Conferinței de la Geneva 
poate juca un rol important. Dar, in 
același timp, considerăm că Organi
zația Națiunilor Unite trebuie să 
joace un rol cit mai activ, că toate 
popoarele care doresc să se realizeze 
o pace trainică și justă să acționeze 
in această direcție".

Incontestabil, așa cum s-a reliefat 
tn cursul convorbirilor, în prezent 
există un șir de condiții favorabile 
în vederea declanșării procesului po
litico-diplomatic menit să ducă la 
instaurarea unei păci durabile. Inte
resele popoarelor din zonă, intere
sele generale ale cauzei păcii recla
mă să se facă totul pentru fructifi
carea condițiilor existente. în acest 
context, cei doi președinți au subli
niat rolul important pe care-1 poate 
avea Conferința de pace de la Ge
neva, cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, pe 
picior de egalitate cu ceilalți parti
cipant!.

Desigur, poziția rigidă a Israelului, 
ca și acțiunile vizind modificarea 
caracterului demografic, cultural și 
istoric al teritoriilor arabe ocupate 
contravin cerințelor unei asemenea 
reglementări, generează stări perma
nente de tensiune. Nu încape îndo
ială că perpetuarea unei astfel de 
poziții, amînarea adoptării unor mă
suri concrete in sensul edificării 
păcii pot avea urmări imprevizi
bile asupra păcii și securității în 
Orientul Mijlociu, ca și asupra păcii 
în general.

Așa cum s-a arătat și în cursul 
actualului schimb de vederi, in spi
ritul politicii sale consecvente, Româ
nia va continua să acorde tot spri
jinul în vederea unei soluționări juste 
și durabile în Orientul Mijlociu, astfel 
înrit popoarele din această zonă să-și 
poată consacra in mod nestingherit 
eforturile și resursele naționale cauzei 
dezvoltării economico-sociale. progre
sului și prosperității. Președintele 
Hafez Al-Assad a dat o înaltă apre
ciere acestei poziții constante a ță
rii noastre. „Dacă vorbesc acum de
spre relațiile româno-siriene, nu pot 

să nu subliniez cu satisfacție — arăta 
înaltul oaspete — preocupările sin
cere ale Republicii Socialiste Româ
nia față de cauza păcii in Orientul 
Mijlociu, eforturile personale depuse 
de președintele Ceaușescu și guver
nul său. eforturi sincere, pentru a se 
realiza cauza păcii juste în zona 
noastră". La rîndul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu a apreciat în mod 
deosebit eforturile Siriei, contribuția 
personală marcantă a președintelui 
Hafez Al-Assad în scopul realizării 
unei păci juste în Orientul Mijlociu.

Pe parcursul dialogului la nivel 
înalt au fost abordate și alte aspecte 
arzătoare ale actualității politice 
mondiale, punctele de vedere ale 
celor două țări dovedindu-se a 
fi în strinsă concordanță. Din am
plul evantai al acestor probleme 
se desprind cu precădere, prin 
însemnătatea lor, consolidarea proce
sului de securitate și cooperare in 
Europa, în perspectiva reuniunii de 
la Belgrad din iunie 1977 ; înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, în pri
mul rind a dezarmării nucleare ; li
chidarea politicii de discriminare ra
sială. eradicarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului ; întărirea și dezvol
tarea rolului O.N.U. ; democratizarea 
vieții internaționale ; instaurarea u- 
nei noi ordini economice și politice 
mondiale. In examinarea și rezolva
rea tuturor acestor probleme un rol 
deosebit de important revine țărilor 
socialiste, celor în curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate, eforturilor conju
gate ale tuturor popoarelor lumii în 
vederea eliminării oricăror forme de 
manifestare a vechii politici de domi
nație și asuprire, afirmării dreptului 
suveran al fiecărei națiuni de a se 
dezvolta de sine stătător. în acest 
context, convorbirile de la București 
au reafirmat voința României și Si
riei de a-și aduce, pe mai departe, 
contribuția activă la statornicirea u- 
nui climat de destindere și securita
te, la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, însăși permanenta am
plificare și diversificare a raporturi
lor reciproce constituind un impor
tant aport de preț în această di
recție.

Rezultatele fructuoase ale dialogu
lui la nivel înalt de la București, car» 
deschid noi perspective pentru am
plificarea colaborării pe plan bilate
ral și în sfera vieții internaționale, 
sint salutate cu sentimente de pro
fundă satisfacție de opinia publică 
din tara noastră. Prin caracterul său 
de lucru, prin densitatea și consis
tența problemelor examinate și mă
surilor convenite, noua întîlnire a 
președinților României și Siriei va 
ridica, fără îndoială, pe un plan su
perior raporturile prietenești dintr» 
cele două țări, partide și popoare, in 
concordantă cu năzuințele și intere
sele lor fundamentale, cu interesele 
generale ale cauzei păcii și progre
sului.

1. RODESCU

O imperioasă necesitate economică, o îndatorire civică a fiecărui om al muncii:

ECONOMISIREA SEVERĂ >1 ENERGIEI ELECTRICE
Producem din ce in ce mal multă energie electrică, mai mult com

bustibil, dar șl cerințele dezvoltării economiei noastre naționale cresc. 
Nu ne putem permite, in condițiile actuala, nici un fel de pierdere, de 
irosire a acestor avuții de preț ale intregii noastre societăți I Ne obligă 
respectul față de avutul obștesc, ne obligă conștiința de proprietari și 
producători ai bunurilor materiale.

Partidul nostru cere fiecărui comunist, fiecărui om al muncii, fie
cărui cetățean să se considere angajat ca un combatant conștient șl 
perseverent în ofensiva pentru stăvilirea oricăror consumuri nejustificate 
din punct de vedere economic și social, pentru economii cit mal mari 
de energie. Prin aceasta contribuim la creșterea nivelului de eficiență 
generală pe planul economiei naționale, la sporirea venitului național, la 
ridicarea propriului nostru nivel de trai I

Constituie deci o datorie civică de mare răspundere, a fiecăruia 
din noi de a gospodări rațional resursele de energie de care dispunem. 
Pretutindeni, la locuri de muncă, în întreprinderile, pe șantierele și în 
Instituțiile unde lucrăm, in propria locuință, să acționăm ferm pentru 
reducerea consumurilor la strictul necesar, pentru curmarea oricărei 
forme de risipă.

Din economii minime----------- -
mari cantități suplimentare 

de bunuri

MAGAZINUL ESTE ÎNCHIS - CURENTUL 
ELECTRIC, NU

— Stingind doar un bec... — 
echivalentul Hidrocentralei Argeș

Zeci de tuburi fluorescente ard fără rost în Hala Unirii din centrul Capitalei

SCARA RISIPEI

Dacă în fiecare locuință s-ar suprima un bec de 100 
wați, într-un an s-ar economisi producția de energie elec
trica a Hidrocentralei Argeș.

Dacă în fiecare întreprindere din țară s-ar economisi, 
într-o zi, numai 100 kWh, ar fi disponibilă, la nivelul unui 
an, o cantitate de energie electrică din care se pot pro
duce :

• 71 400 TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE COM
PLEXE, ASIGURÎND ASTFEL SPORURI SUBSTAN
ȚIALE DE RECOLTĂ

• 333 MILIOANE METRI PĂTRAȚI ȚESĂTURI

• 83 000 TONE PASTE FĂINOASE

o cointeresare directă: Un strop de grijă... și ciștigați 200 de milioane

Dacă în fiecare locuință 
s-ar reduce săptămînal 
consumul de energie elec
trică NUMAI cu 2 kWh, 
intr-un an POPULAȚIA AR 
ECONOMISI PESTE

200 MILIOANE LEI Stimați locatari ai blocului C 1 A, din 6tr. D. Petrescu 
(cartierul Berceni) : această imagine ar fi fost numai o 
Simplă... pată neagră, dacă ar fi funcționat automatul 

de lumină

PENTRU TREI OAMENI 
ILUMINAȚIE DE BAL

Tovarășe director al întreprinderii de mecanică fină din 
Capitală, recunoașteți această fotografie ? Este din 
noaptea de 16 februarie, de la secția III, atelierul pile.„

Grupaj realizat de Ion IAZAR, Dan CONSTANTIN
Foto ; S. Cristiaa
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Vizita președintelui interimar al Consiliului
Executiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, ORIENTUL MIJLOCIU | moscova

tovarășul Dobrosav Ciulafici
■To! a sosit în Capitală tovarășul 

Dobrosav Ciulafici. președintele in
terimar ai Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, care, la invitația 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, efectuează o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La gara Băneasa, împodobită cu 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, unde a 
avut loc ceremonia sosirii, oaspetele 
a fost salutat cu căldură de tovarășii 
Manea Mănescu. Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Nicolae Nicolaeseu. ministrul sănă
tății, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Virgil Cazacu. am
basadorul României la Belgrad, și 
Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
sie celor două țări. O gardă militară 
a prezentat onorul.

★

în aceeași zi. Ia Palatul din Piața 
Victoriei au început convorbirile din
tre tovarășul Manea Mănescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Do
brosav Ciulafici, președintele interi
mar al Consiliului Executiv Federal 
al Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

în timpul convorbirilor, cei doi șefi 
de guverne au subliniat cu profundă 
satisfacție rolul determinant al to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito la întărirea necontenită a 
prieteniei frățești și colaborării mul
tilaterale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, al întîlnirilor și 
convorbirilor devenite tradiționale 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai României și Iugoslaviei.

S-a apreciat că există condiții fa
vorabile pentru intensificarea și adîn- 
cirea în continuare a colaborării bi
laterale în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific. cultural și în 
alte sectoare de activitate, în spiri
tul indicațiilor și orientărilor date de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Iosip 
Broz Tito. în folosul ambelor state și 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului. colaborării și păcii în lume, 
în acest context au fost examinate 
noi căi și mijloace concrete de dez
voltare a cooperării și specializării in 
producția industrială, agricolă. în 
transporturi, tehnologie, a conlucrării 
în domeniul științei și culturii, a 
cooperării pe terțe piețe și în alte do
menii de interes reciproc.

Au fost convenite măsurile nece
sare pentru finalizarea unor impor
tante acțiuni de interes comun pri
vind utilizarea in continuare a poten
țialului hidroenergetic al Dunării, a- 
din circa cooperării in fabricația de 
mașini-unelte grele, de mijloace de 
transport. în industriile chimică și 
petrochimică, siderurgică, in tehno
logie, pe terțe piețe etc.

O atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării schimburilor comerciale, 
«tabilindu-se măsuri corespunzătoare 
tn scopul creșterii în continuare a 
volumului și sortimentului acestora 
în actualul cincinal.

La convorbiri participă din partea 
română tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-minisitru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă de colaborare economică, ad- 
juncți de miniștri, consilieri și ex- 
perți.

Din partea iugoslavă — tovarășii 
Milorad Birovliev, membru al Consi
liului Executiv Federal, președintele

părții iugoslave în Comisia mixtă de 
colaborare economică, Miloiko Velio- 
vici. membru al Consiliului Executiv 
al R.S. Serbia, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă iugoslavo- 
română pentru Porțile de Fier, Dra
gan Bemardici, adjunct al secretaru
lui federal pentru afacerile externe, 
consilieri și experți.

Participă, de asemenea, ambasado
rul României la Belgrad și ambasa
dorul Iugoslaviei la București.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de sti
mă reciprocă și deplină înțelegere.

★

Tovarășul Manea Mănescu a ofe
rit, joi, un dineu în onoarea tova
rășului Dobrosav Ciulafici. Au parti
cipat tovarășii Gheorghe Oprea și 
Gheorghe Rădulescu. viceprim-miniș- 
tri ai guvernului. Trandafir Cocârlă 
și Nicolae Nicolaeseu, miniștri, mem
bri ai conducerii unor ministere.

Au luat parte tovarășii Milorad 
Birovliev. Miloiko Veliovici, Dragan 
Bernardici, alte persoane oficiale iu
goslave.

în toasturile rostite în timpul di
neului, tovarășii Manea Mănescu și 
Dobrosav Ciulafici au evidențiat e- 
voluția continuu ascendentă a rela
țiilor româno-iugoslave, subliniind 
importanța hotăritoare în adîncirea 
prieteniei și colaborării frățești din
tre partidele, țările și popoarele noas
tre a înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Cei doi șefi de guverne au relevat 
necesitatea intensificării eforturilor

pentru promovarea unui climat de 
destindere și înțelegere în Balcani și 
Europa, importanța pe care România 
și Iugoslavia o acordă pregătirii în 
bune condiții a reuniunii de la Bel
grad din vara acestui an, astfel ca 
ea să marcheze noi pași pe calea în
tăririi securității și lărgirii colaboră
rii dintre țările participante, să ducă 
la adoptarea unor măsuri efective de 
dezangajare militară și dezarmare pe 
continent.

Tovarășii Manea Mănescu și Do
brosav Ciulafici au toastat în sănăta
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășului Iosip Broz Tito, pen
tru prietenia trainică și colaborarea 
rodnică dintre România și Iugoslavia, 
pentru noi și tot mai mari realizări 
ale popoarelor român și iugoslave 
vecine și prietene în construcția so
cialismului.

Dineul s-a desfășurat lntr-o ambi
anță de caldă prietenie.

★

La scurt timp de la sosire, pre
ședintele interimar al Consiliului 
Executiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism. în fața 
monumentului era aliniată o gardă de 
onoare. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia. După depunerea co
roanei de flori s-a păstrat un mo
ment de reculegere, apoi a fost vizi
tată rotonda monumentului.

• Declarațiile secretarului general al O.N.U. ® Intense contacte 
diplomatice în zonă

La o conferință de presă organi
zată la Viena, Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat 
că, în prezent, în Orientul Mijlociu 
există un nou climat. El a arătat că 
statele arabe și Israelul au manifes
tat „o dorință serioasă de a se relua 
procesul negocierilor", dar a subli
niat că, înainte de reconvocarea Con
ferinței de la Geneva pentru pace in 
Orientul Mijlociu, trebuie apropiate 
pozițiile celor două părți, între care 
exjstă o mare deosebire în legătură 
cu statutul Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.) la lucrări. 
El a menționat că Israelul nu a ară
tat nici o modificare în refuzul său 
de! a accepta participarea O.E.P. la 
Conferința de la Geneva.

Președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, l-a primit joi pe secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance, aflat in
tr-o vizită oficială la Cairo. Acesta 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
ministrul de externe al țării-gazdă, 
Ismail Fahmi. Pe ordinea de zi fi
gurează, cu prioritate, examinarea

unor probleme referitoare la evo
luția situației din Orientul Mijlociu.

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a avut joi, 
la Cairo, o nouă întrevedere cu 
Ismail Fahmi, vicepremier și minis
tru egiptean al afacerilor externe.

Ministrul de externe al Franței, 
Louis de Guiringaud, aflat în Liban 
într-o vizită oficială, a examinat 
joi. cu omologul său libanez, Fuad 
Boutros, actuala evoluție a situației 
din Orientul Mijlociu. precum și 
aspecte privind, reconstrucția econo
mică a Libanului.

La Beirut a avut loc, miercuri, o 
reuniune a Comitetului arab cvadri- 
partit însărcinat cu supravegherea 
aplicării Acordului libanezo-pales- 
tinean de la Cairo. în cadrul reuniu
nii, prezidată de șeful statului liba
nez, Elias Sarkis, au fost examinate 
modalitățile de înlăturare a dificul
tăților care împiedică aplicarea pre
vederilor acestui acord, precizează 
agenția M.E.N.

Reuniunea conducătorilor celor două state yemenite
• S-a hotărît crearea unui consiliu pentru problemele 

unificării
SANAA 17 (Agerpres). — Pre

ședinții Republicii Arabe Yemen și 
Republicii Democratice Populare a 
Yemenului au hotărit în cursul unei 
reuniuni la nivel înalt, desfășurată 
marți și miercuri, formarea unui 
consiliu din care să facă parte cei 
doi șefi de stat, Salem Robaya Aii 
(R.D.P. a Yemenului) și Ibrahim Al 
Hamdi (președintele Consiliului Co
mandamentului R.A. Yemen), precum 
și miniștrii apărării, economiei, comer
țului, planificării și afacerilor exter
ne ai celor două țări, anunță un co
municat comun difuzat simultan la 
posturile de radio din Sanaa și Aden.

Consiliul, precizează comunicatul, 
se va reuni la fiecare 6 luni, alter
nativ, la Aden și Sanaa. Prima reu
niune e prevăzută pentru data de 5 
iulie. Acest orgahism este însărcinat 
cu toate problemele privind „po
porul yemenit" și lucrările comisiilor 
mixte care pregătesc, de peste patru 
ani. unificarea celor două state.

Președintele Robaya Aii și coman
dantul Al Hamdi au hotărit, pe de 
altă parte; crearea unei subcomisii 
pentru economie, planificare și co
merț în vederea realizării proiectelor 
de dezvoltare economică și socială a 
celor două -state yemenite.

agențiile de presă
La Ministerul Afacerilor 

Externe al U.R.S.S.au avut loc 
consultări în probleme de drept in
ternațional și de interes comun între 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și S. P. Kozîrev, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a Conventie> de 
asistență juridică în materie civilă 
și comercială între România și Bel
gia a avut loc la Bruxelles. Schim
bul a fost efectuat de către minis
trul belgian al. afacerilor externe, 
Renaat Van Elslande. și Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul României la 
Bruxelles.

La încheierea convorbiri
lor dintre miniștrii de externe ai 
Poloniei și Ungariei. Emil Wojtaszek 
și. respectiv. Frigyes Puja, a fost 
dat publicității un comunicat care 
relevă că cele două țări iși exprimă 
speranța ca reuniunea de la Belgrad

a Conferinței pentru cooperare și 
securitate în Europa să devină un 
forum al unui schimb constructiv de 
păreri și să contribuie la consolidarea 
securității și colaborării ’internațio
nale. Documentul evidențiază. tot
odată, însemnătatea deosebită pentru 
cauza păcii și securității internațio
nale a declarației și a altor docu
mente adoptate la ședința de. la 
București ă Comitetului Politie 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Intr-un discurs p™nuntat 
cu prilejul mitingului de la Mbanza- 
Kongo, provincia Zair, președintele 
angolez. Agostinho Neto, a mențio
nat că la frontiera de nord a Repu
blicii Populare Angola continuă să 
fie semnalate infiltrări de elemente 
străine ostile guvernului de la Luan
da, fiind capturate arme și material 
de război. „Provincia Zair este obiec
tul unei agresiuni tacite, care urmă
rește să împiedice buna desfășurare 
a reconstrucției în această parte a 
țării" — a declarat șeful statului an
golez, subliniind, printre altele, ne
cesitatea întăririi forțelor armate 
populare ale țării.

în preajma noului itinerar al președintelui Nicolae Ceaușescu pe continentul african 

SUB SEMNUL PRIETENIEI, COLABORĂRII, SOLIDARITĂȚII

teritoriul actual al Ghanei, se numea 
pe atunci Coasta de Aur. Desigur, 
tot ca o fidelă oglindă toponimică a 
unei realități geografice. în „seifu
rile" pămintului acestei țări existînd, 
de asemenea.. însemnate cantități de 
diamante, mangan, minereu de fier, 
metale rare ș.a. Coasta de Fildeș 
este declarată, în mod oficial, „co
lonie" în anul 1893.

corolar statistic al anilor de inde
pendență, bugetul țării a sporit de 
8 ori, permițînd actualmente aloca
rea unei cote anuale de 30 la sută 
in sectorul investițiilor ; valoarea 
producției industriale a sporit de a- 
proape 15 ori ; balanța comercială 
s-a soldat în mod constant cu exce
dente ; veniturile' populației. în ulti
mul deceniu, s-au dublat. Sînt roa-

de mașini și electrice. Ponderea pro
ducției industriale in valoarea expor
turilor țării a atins 25 la sută. 
La San Pedro se construiește 
un nou port oceanic, iar. pe rîul 
Sassandra se inalță barajul de la 
Buyo. Pe valea Bandama, construirea 
hidrocentralei de la Kossou va per
mite. anul viitor, obținerea unei pro
ducții de energie electrică de 535 mi

Tovarășul L I. Brejnev s-a întilnit cu conducători 
ai academiilor de stiinte din țări socialiste « I *

MOSCOVA 17 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 17 februarie, 
L. I. Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., s-a întilnit la Kremlin 
cu conducători ai academiilor de ști
ințe din țări socialiste, care participă 
la o consfătuire în capitala sovietică. 
Din țara noastră au luat parte acad. 
Șerban Țițeica. vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
și prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu,

Extinderea colaborării 
economice a României 

cu tari din America Latină
BRAZILIA. — în cadrul discuțiilor 

finale ce au avut loc între ministrul 
român al industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram. și ministrul 
brazilian al minelor și energiei, 
Shigeachi Ueki. s-au convenit o serie 
de acțiuni menite sâ amplifice și să 
diversifice schimburile comerciale 
și de cooperare industrială dintre 
România și Brazilia pe baza înțele
gerilor stabilite in timpul vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Brazilia.

COLUMBIA. — Bujor Almășan, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, care se 
află într-o vizită în Columbia, a avut 
întrevederi cu Miguel Urrutia Mon
toya, ministrul minelor și energiei, 
și Diego Moreno Jaramillo, ministrul 
dezvoltării economice. în urma con
vorbirilor. Bujor Almășan și Miguel 
Urrutia Montoya au semnat un do
cument privind cooperarea româno- 
columbiană în domeniul cărbunelui 
cocsificabil.

transmit:
Comunicatul tanzania-

no-iugoslav cu privire la con
vorbirile lui Miloș Minici, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F.I., cu ministrul de externe tan- 
zanian. Ben Mkapa, arată că cei doi 
miniștri au condamnat acțiunile 
agresive ale regimurilor lui Ian 
Smith și Vorster, relevindu-se nece
sitatea ca toate forțele democratice, 
anticolonialiste și antirasiste din în
treaga lume să ofere un ajutor efi
cient mișcărilor de eliberare din 
Africa australă.

Organizațiile din statul 
Bengalul de Vest ale partidu- 
lui Congresul Național Tndian și ale 
Partidului Comunist din India au 
hotărît să desfășoare în comun cam
pania electorală pentru apropiatele 
alegeri legislative.

Tentativă de complot în
Uganda. Un comunicat oficial
transmis miercuri de postul de radio 
din Kampala (Uganda) menționează 
că ministrul de interne. Oboth 
Ofumbi, și ministrul pentru proble
mele funciare și ale resurselor de 
apă. Erinayo Oryema. precum și 
arhiepiscopul bisericii anglicane 
Janani Luwu au fost arestați sub 
acuzația de pregătire a unui complot 
vizînd răsturnarea șefului statului, 
Idi Amin. Un purtător de cuvînt gu
vernamental ugandez a anunțat joi 
că cei trei autori principali ai com
plotului și-au pierdut viața intr-un 
accident de automobil prilejuit de o 
încercare dfe evadare.

președintele Academiei de științe so- 
ciale și politice.

Cu acest prilej, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. a rostit o cuvînta- 
re. După ce a salutat pe participanții 
la întîlnire, vorbitorul s-a referit la 
rolul important al științei în dezvol
tarea economico-socială a fiecărei 
țări, la necesitatea lărgirii contacte
lor de colaborare in domeniul știin
țific.

Suprafața : 322 462 
kmp.

Populația : 6 700 000 
locuitori (1976).

Capitala: Abidjan — 
1 000 000 locuitori.

Alte orașe: Boua- 
k6 (170 000), Daloa 
(60 000), Man (50 000), 
Korhogo (45 000).

însăși denumirea Republicii Coas
ta de Fildeș dezvăluie, ca o „carte 
de vizită" sui generis, „identitatea" 
geografico-economică a acestui tînăr 
stat, sugerînd, în speță, două repere 
definitorii : poziția pe continent și 
bogățiile sale naturale. Cind cara- 
velele portughezilor au poposit, la 
mijlocul secolului al XV-lea, pe 
coasta vestică a Africii, în zona 
Golfului Guineei, noii sosiți au in- 
tilnit aici un „paradis al naturii", 
unde înflorea o civilizație străveche, 
în veacurile ce au urmat, colonialiștii 
au declanșat pe țărmurile atlantice 
ale „continentului negru" o sălbatică 
vînătoare de elefanți pentru fildeșul 
lor convertibil în aur. însoțită de o 
și mai sălbatică „vînătoare de oa
meni", sute de mii de băștinași fiind 
capturați și vînduți ca sclavi în A- 
merica. Procesul lent al colonizării 
franceze, desfășurat în cursul între
gului secol al XIX-lea. a accentuat 
politica de acaparare a avuțiilor a- 
cestui teritoriu, care, împreună cu

AZI VĂ PREZENTAM :

REPUBLICA 
COASTA 

DE FILDEȘ
Dar lanțurile dominației străine 

nu puteau dăinui multă vreme. Miș
carea de eliberare națională cunoaș
te un puternic avint, mai ales după 
crearea, în 1946. a Partidului Demo
cratic din Coasta de Fildeș, avindu-1 
in frunte pe Felix Houphouet- 
Boigny, fiu de țăran, neînfricat lup
tător pentru libertatea poporului său. 
în vara anului 1960, „anul Africii", 
cind harta politică a continentului 
s-a îmbogățit cu 17 state noi. pe 
cerul liber al Abidjanului s-a înălțat, 
pentru prima dată, la 7 august, stin
dardul tricolor — portocaliu, alb și 
verde — al Republicii Coasta de 
Fildeș.

Este semnificativ că economic Re
publicii Coasta de Fildeș înregistrea
ză unul din cele mai dinamice rit
muri de creștere intre statele conti
nentului negru — 8 la sută, ritm 
prevăzut a se accelera. în anii ac
tualului plan cincinal (1976—1980). la 
8.7 la sută, iar in cursul deceniului 
următor, pină la 10 Ia sută. Ca un

dele aplicării susținute a unei politici 
de înlăturare a vechilor structuri 
economico-sociale moștenite de la 
regimul colonial și desprindere a 
țării din chingile subdezvoltării, pe 
calea valorificării consecvente a re
surselor proprii in interesul național, 

în domeniul agriculturii, ramură 
economică principală, care concen
trează 80 la sută din populația ac
tivă a țării, au fost lansate ample 
programe de diversificare și moder
nizare a producției. Coasta de Fildeș 
este cel mai mare producător 
african de cafea, banane, ananas, 
lemn tropical și ulei de palmier.

în peisajul economic se conturea
ză tot mai pregnant reperele dez
voltării industriei. în Coasta de Fil
deș toate obiectivele industriale sint 
tinere, de la cele 35 de centre mo
derne de prelucrare a lemnului la 
cele 40 de unități ale industriei chi
mice, de la zecile de fabrici textile 
și alimentare la cele 20 de între
prinderi ale industriei construcțiilor

lioane kWh. Sub impactul acestei 
dezvoltări, Coasta de Fildeș a deve
nit astăzi una dintre cele mai urba
nizate țări ale „continentului negru", 
populația orașelor atingind aproape 
2 milioane de locuitori.

De curind, guvernul ivorian a fi
nanțat că va acționa și mai ferm 
pentru înfăptuirea politicii de tre
cere sub controlul statului a princi
palelor întreprinderi și bănci, ca 
unul din imperativele politice și e- 
conomice de cea mai mare actuali
tate. O preocupare prioritară o con
stituie, de asemenea, problema pre
gătirii cadrelor naționale, statul con- 
sacrînd peste o treime din buget 
dezvoltării învățămîntului. Un aport 
tot mai însemnat la progresul țării 
revine, de asemenea, activității celor 
peste 24 institute de cercetare și 
Universității din Abidjan, unde se 
pregătesc peste 7 000 de studenți.

Inima țârii bate la Abidjan, oraș 
așezat pe buza lagunelor, ca o Ve
neție exotică și supranumit, nu fără

temei, „Perla Africii tropicale". Ca
pitala este nu numai un puternic 
centru cultural, dar. în primul rind, 
o citadelă industrială, eoncentrind a- 
proape toate ramurile industriei de 
prelucrare (alimentară, textilă, in
dustria lemnului, de rafinare a pe
trolului, montaj de autoturisme, ra- 
dioteleviziune etc.). Vizitatorii spun 
despre Abidjanul cu zgirie-nori de 
beton și sticlă, eu autostrăzi ultra
moderne și bulevarde circulare că 
anunță viitorul Africii. După cum 
contrastele stridente ale capitalei — 
dintre cartierul „elitei" — Cocody, și 
cel.al sărăcimii — Trechville, dintre 
vasele transatlantice sosite și piro
gile scobite din trunchiuri de copac 
care forfotesc in port — atrag aten
ția asupra problemelor acute ale 
prezentului, care poartă încă am
prentele subdezvoltării. însă harni
cul popor ivorian. liber și stăpin pe 
soarta sa, privește cu încredere și 
optimism viitorul acestui „pămînt al 
speranței", cum a fost definită Coasta 
de Fildeș in versurile unui poet.

încă de la intrarea sa in frontul 
statelor independente. Coasta de 
Fildeș s-a bucurat de sprijinul de
plin și solidaritatea României socia
liste, intre popoarele celor două țări 
statornicindu-se legături de prietenie 
și conlucrare fructuoasă. Un factor 
de cea mai mare însemnătate în evo
luția raporturilor româno-ivoriene 
l-a constituit intilnirea din septem
brie 1973 dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Felix Hou- 
phouet-Boigny, care a contribuit la 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
colaborării reciproc avantajoase. Ast
fel. este semnificativ că in cursul 
anului 1975 cele două țări au încheiat 
un acord comercial pe termen lung, 
precum și un altul de cooperare eco
nomică și tehnică, creîndu-se condiții 
corespunzătoare unei desfășurări as
cendente a schimburilor economice 
bilaterale. Premise tot atît de favo
rabile există pentru extinderea și 
adincirea relațiilor româno-ivoriene 
in toate celelalte domenii de activi
tate. premise care, fără îndoială, vor 
fi puse amplu in valoare de apro
piatul dialog la nivel inalt, in intere
sul ambelor țări și popoare, al cau
zei generale a păcii și colaborării.

Viorel POPESCU

CAPRICIILE 
VREMII
• Inundații

R. P. UNGARĂ — Ploile din ul
timul timp au provocat extinderea 
zonelor inundate din unele regiuni 
ale R. P. Ungare. Suprafața totală a 
terenurilor acoperite de ape a ajuns 
la 150 000 hectare, din care 30 000 
hectare sînt terenuri agricole, anunță 
agenția M.T.I.

MOZAMBIC — Peste 300 de per
soane și-au pierdut viața in Mozam- 
bic în urma unor puternice inunda
ții — informează agenția națională 
de presă din această țară, A.I.M. 
Au fost înregistrate pagube materi
ale importante. îndeosebi în bazinul 
cursului inferior al fluviului Limpo
po. unde au fost inundate întinse 
suprafețe de teren.

• Secetă
S.U.A, — Seceta ce se manifestă 

în partea de vest a Statelor Unite 
afectează activitățile industriale și 
agricole din această regiune. Lipsa 
de apă a provocat o puternică redu
cere a producției hidroenergetice, 
obligînd societățile producătoare de 
electricitate să reducă cantitatea de 
curent livrată marilor obiective in
dustriale. Printre cele mai afectaie 
de această stare de lucruri sînt uni
tățile producătoare de aluminiu. 
Compania ..Kaiser Aluminium" a 
anunțat o reducere de 25 la sută a 
producției uzinei sale de la Mead 
(statul Washington), incepînd de săp- 
tămîna viitoare. Pentru a evita o 
asemenea situație, alte cinci socie
tăți care controlează producția de 
aluminiu din statele Washington, 
Oregon și Montana încearcă in pre
zent să obțină electricitate din Ca
nada. Motivele de îngrijorare sint cu 
atît mai mari, dat fiind că 30 la sută 
din aluminiul american este produs 
in aceste 3 state.

în ce privește agricultura, situația 
este neliniștitoare mai ales în Cali
fornia. importantă regiune producă
toare de fructe și legume, unde pier
derile ar putea depăși, în acest an. 
un miliard dolari.

D[ PRETUTINDENI
• ZONĂ INTERZISA 

TRAFICULUI AUTO. Pen- 
tru a nu periclita stabilitatea 
palatelor și monumentelor ora
șului și pentru a conserva 
vechiul pavaj de piatră, de a- 
cum înainte în centrul istoric al 
Sienei se va interzice traficul 
nu numai al autovehiculelor 
particulare, dar și al mijloace
lor de transport in comun. Cu 
11 ani in urmă, Siena a fost 
primul oraș din Italia unde s-a 
instituit o zonă a traficului li
mitat.

• JUBILEUL LĂCĂTU
ȘULUI. In cei 73 de ani de 
viață, cetățeanul sovietic Miron 
Kravcenko și-a petrecut 60 cu o 
ocupație puțin obișnuită : des
chiderea caselor de bani și a 
seifurilor. în nenumăratele sale 
„intervenții", toate. încununate 
de succes, n-a folosit niciodată 
dălți, foarfece speciale sau dru- 
guri de oțel, ci numai un șpe- 
raclu de construcție proprie. Co
morile în bani și aur părăsite 
de dușmanii revoluției, desfere
cate de Kravcenko după 1917, 
au fost predate cu o cinste e- 
xemplară statului. în toamna 
lui 1943, indemînarea lăcătușu
lui a fost pusă la încercare cind 
a fost solicitat să deschidă sei
ful cu documente abandonat în 
panică de statul major al tru
pelor hitleriste la Kiev. După 
trei ore însă și acest mecanism 
complicat a fost desfăcut. Re
cent. Kravcenko a sărbătorit ju
bileul a șase decenii de activi
tate.

• FIBRE VEGETALE 
PENTRU ARMAREA BE
TONULUI. Sisalul și alte fi
bre vegetale pot fi folosite ca 
armătură de beton. Pentru a 
verifica rezistența noului Sistem 
de armare, un grup de cercetă
tori suedezi a supus la probe 
50 de eșantioane de beton cu 
conținut diferit de fibre din și- 
sal : fibrele folosite au avut o 
lungime între unu și trei centi
metri, cantitatea lor reprezen- 
tind pînă la 2.4 la sută în ra
port cu volumul total al beto
nului. S-a constatat că rezisten
ța maximă este aproximativ tot 
atît de mare ca și la betonul 
normal cu armătură din oțel. 
Pe lingă economiile de oțel, pre
pararea unui asemenea beton 
necesită un grad redus de in
dustrializare și o cantitate mică 
de energie.

• „BROȘA VORBI
TOARE" Cercetătorii de la 
Universitatea Southampton (Ma
rea Britanie) au elaborat un 
dispozitiv de „conversație vi
zuală" pentru surdo-muți. O" cla
viatură asemănătoare celei de 
la mașina de scris, dar mult 
simplificată, care este ținută în 
mină, trimite semnale unui mic 
ecran electronic, purtat pe 
piept. Literele corespunzătoare 
diferitelor clape ale claviaturii 
apar pe ecran, traversindu-1 și 
apoi dispărind, ca la inscripțiile 
mobile ale ziarelor și reclame
lor luminoase. Pe minusculul 
ecran incap concomitent cinci 
litere. în cursul experimentări
lor, aparatul s-a dovedit adec
vat pentru discuțiile între două 
sau chiar citeva persoane. El a 
primit numele de „Talking 
Brooch" (broșa vorbitoare).

• AVERTISMENTUL 
DE PE PARBRIZ. ln statuI 
australian Victoria, absolvenții 
școlilor de conducători auto pri
mesc, odată cu permisul, un 
mic afiș care urmează a fi lipit 
pe parbriz. Textul conține un 
angajament al stăpinului ma
șinii — sau, dimpotrivă, refuzul 
lui — de a-și dărui rinichii. în 
caz de accident mortal, pentru 
o operație de transplant. Se 
crede că procedeul — prin im
plicațiile lui psihologice — va 
folosi mai mult securității cir
culației decît chirurgilor.

• URMÎND EXEM
PLUL LUI ALAIN BOM
BARD. Navigatorul solitar 
japonez Tornio Ikegawa a avut 
nevoie de 120 de zile pentru 
traversarea Oceanului Pacific. 
La pornirea din portul nipon 
Ehime, el prevăzuse că iahtul 
său, „Seagull’s Friend", va ajun
ge la San Francisco în șase săp- 
tămîni. Proviziile pe care le 
luase la bord fuseseră calculate 
pentru acest interval. Pe par
curs, dîndu-și seama că voiajul 
se va prelungi, și-a redus sim
țitor rațiile. Totuși, la un mo
ment dat, a rămas fără alimen
te. Nu și-a pierdut însă cum
pătul și, urmind exemplul cele
brului „naufragiat de bună
voie" Alain Bombard, a obținut 
hrana necesară supraviețuirii 
din fauna mării. Fapt este că 
la sosire trăgea mai mult la 
cîntar decît la plecare. Ikegawa 
se va întoarce în patrie tot cu 
iahtul și tot de unul singur.
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