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Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C C. a! P

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit delegația Partidului Socialist 

Belgian

..

Vineri, 18 februarie, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R^

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un 
raport privind asigurarea și controlul cali
tății produselor și serviciilor în anul 1976. 
In cadrul analizei s-au apreciat rezultatele 
obținute în îmbunătățirea calității unui 
mare număr de produse, în omologarea și 
introducerea în fabricație a unor produse 
noi, cu caracteristici tehnico-calitative su
perioare, concomitent cu reproiectarea și 
modernizarea celor aflate în fabricație. în 
același timp, Comitetul Politic Executiv 
consideră că progresele obținute nu sînt pe 
măsura potențialului științific, nivelului de 
dotare tehnică a economiei noastre naționa
le, pregătirii și experienței de care dispun 
muncitorii, maiștrii și inginerii din între
prinderi. Relevînd faptul că în acest dome
niu se manifestă încă lipsuri serioase, Co
mitetul Politic Executiv a atras atenția mi
nisterelor, întreprinderilor, organizațiilor 
cooperatiste, de partid să acționeze cu toa
tă fermitatea pentru lichidarea lor rapidă 
și asigurarea unei înalte calități a întregii 
producții. Aceasta să se realizeze în proce
sul de producție, respectîndu-se tehnologiile 
stabilite, sporindu-se răspunderea muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor care exe
cută produsele, disciplina tehnologică și de 
muncă în fiecare întreprindere și secție, la 
fiecare mașină.

Comitetul Politic Executiv a cerut minis
terelor, centralelor industriale, întreprin
derilor, tuturor unităților economice să sta
bilească programe concrete pe fiecare pro
dus, pe fiecare loc de muncă în vederea 
perfecționării activității de proiectare, 
respectării riguroase a disciplinei teh
nologice și normelor tehnice, intensifi
cării controlului pe întregul flux de pro
ducție, astfel îneît pe poarta nici unei între
prinderi să nu mai iasă produse ce nu co
respund integral standardelor de calitate. 
Măsurile pentru ridicarea calității produc
ției să fie dezbătute în organizațiile de 

Și
ției să fie dezbătute în organizațiile 
partid, acționîndu-se cu toată energia 
fermitatea pentru aplicarea lor în viață,

Comitetul Politic Executiv a indicat 
se îmbunătățească asistența tehnică de 
litate în fiecare întreprindere și să se în
tărească activitatea de control în domeniul 
calității produselor, în primul rînd de că
tre producătorii înșiși, de către oamenii 
muncii din cadrul unităților economice 
respective, precum și de către organele 
controlului muncitoresc de stat și echipele 
de control al oamenilor muncii.

In scopul reglementării întregii activități 
consacrate ridicării calității în economia 
noastră, Comitetul Politic Executiv a dez
bătut proiectul Legii calității produselor și 
serviciilor și, stabilind să i se aducă o serie 
de îmbunătățiri, a hotărît ca acesta să fie 
publicat, supus dezbaterii Congresului con
siliilor oamenilor muncii și, apoi, aprobării 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, proiectul Legii calității con
strucțiilor. S-a stabilit ca institutele de 
proiectări, întreprinderile de montaj și cele 
de construcții, ministerele, celelalte organe 
centrale și locale titulare de investiții să 
întocmească anual programe de îmbunătă
țire a calității construcțiilor. S-au indicat, 
totodată, măsuri pentru generalizarea ra
pidă a rezultatelor cercetării științifice, în- 
cepînd cu faza de proiectare, precum și a 
unor procedee tehnologice moderne care 
să asigure consumuri reduse, precum și di
versificarea și dezvoltarea producției de 
materiale și elemente de construcții.

să
ca-

Proiectul de lege care va fi îmbunătățit, 
va fi publicat, supus dezbaterilor Congre
sului consiliilor oamenilor muncii și, apoi, 
înaintat spre legiferare Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Politic Executiv cheamă pe 
toți muncitorii, cadrele tehnice, specialiștii 
să facă din lupta pentru ridicarea calității 
produselor o înaltă datorie patriotică, so
cialistă, un titlu de cinste în efortul general 
pentru înfăptuirea obiectivelor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al parti
dului. Comitetul Politic Executiv își ex
primă convingerea că toți oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, vor fi la înălțimea 
acestei mari răspunderi, acționînd cu hotă- 
rîre pentru ca, ridicînd continuu calitatea 
și nivelul tehnic al întregii producții ma
teriale, să contribuie tot mai intens la în
florirea multilaterală a țării, la asigurarea 
prosperității națiunii noastre, la edificarea 
in ritm rapid a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul României.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de 
asemenea, Programul privind tipizarea na
velor maritime, fluviale, tehnice și de ser
viciu, a principalelor tipuri de motoare și 
echipamente de bord, precum și speciali
zarea șantierelor navale în perioada 1976— 
1980. Măsurile stabilite urmăresc obținerea 
unei înalte eficiențe economice în fabrica
rea, exploatarea și întreținerea flotei noas
tre maritime și fluviale și, totodată, reali
zarea unui grad înalt de integrare a con
strucțiilor de nave.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
un raport privind creșterea gradului de 
mecanizare a activității din domenii cum 
sînt transportul uzinal, magaziile, depo
zitele, personalul de serviciu și altele simi
lare, prin mai buna folosire a mijloacelor 
cu care sînt dotate în prezent unitățile in
dustriale, precum și prin perfecționarea în 
continuare a înzestrării acestora cu utilajele 
corespunzătoare.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

★
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de prietenie făcută în țara 
noastră de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor noului dialog la nivel 
înalt care, continuînd întîlnirile și convor
birile rodnice avute anterior între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, mar
chează un moment de seamă în evoluția as
cendentă, multilaterală, a relațiilor dintre 
țările, partidele și popoarele noastre, în 
spiritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală semnat, în mai 1972, 
la București.

Comitetul Politic Executiv apreciază în 
mod deosebit faptul că în cursul vizitei, al 
convorbirilor dintre cei doi conducători de 
partid și de stat s-a ajuns la înțelegeri co
mune privind amplificarea cooperării în 
producție și creșterea schimburilor comer
ciale, îmbogățirea formelor și extinderea 
domeniilor de colaborare economică, tehni- 
co-științifică și culturală între România și 
R.D. Germană.

Totodată, Comitetul Politic Executiv re
levă cu satisfacție că în cadrul convorbiri
lor a fost reafirmată voința României și 
Republicii Democrate Germane de a întări 
conlucrarea lor pe tărîmul vieții internațio
nale, în direcția consolidării cursului spre

destindere și cooperare. înfăptuirii unei 
securități reale pe continentul european, în 
spiritul principiilor și prevederilor înscrise 
în Actul final de la Helsinki, lichidării 
vechii politici imperialiste de forță și a- 
mestec în treburile interne ale statelor, a 
colonialismului și neocolonialismului, afir
mării în lume a unei politici noi, de egali
tate și respect reciproc între națiuni, pen
tru soluționarea problemelor complexe ce 
preocupă lumea contemporană cu participa
rea tuturor statelor și popoarelor.

• Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu ocazia con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, și care vor 
duce la întărirea prieteniei, solidarității și 
colaborării dintre Republica Socialistă 
România și R. D. Germană, spre binele ce
lor două popoare, în interesul cauzei ge
nerale a socialismului și păcii, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit măsuri pentru a 
se asigura toate condițiile necesare dez
voltării, la un nivel superior, a colaborării 
multilaterale dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat apoi o informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie efectuată în țara noas
tră de secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor convorbirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, subliniind că, pe baza înțelegerilor 
convenite, relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă Siriană 
vor cunoaște o continuă amplificare și di
versificare pe plan politic, economic, știin
țific, cultural și in alte domenii. Comitetul 
Politic Executiv și-a manifestat deplina 
satisfacție pentru faptul că, în spiritul ho- 
tărîrilor și înțelegerilor stabilite, România 
și Siria vor întări conlucrarea pe plan ex
tern, pentru instaurarea în lume a unor 
relații cu adevărat echitabile, statornicirea 
unei noi ordini economice și politice inter
naționale, soluționarea constructivă, cu 
participarea tuturor statelor, a probleme
lor complexe ale omenirii contemporane.

Salutînd schimbul aprofundat de păreri 
care a avut loc în cadrul convorbirilor ro- 
mâno-siriene la nivel înalt, cu 
situația din Orientul Mijlociu, 
Politic Executiv subliniază din 
alizarea unei păci drepte și 
această regiune trebuie să se 
retragerea neîntîrziată a Israelului 
toate teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe soluționarea justă 
a problemei palestinene, prin asigurarea 
exercitării drepturilor naționale, inaliena
bile ale poporului palestinean, inclusiv de 
a-și crea un stat propriu, liber și indepen
dent, pe respectarea existenței suverane a 
tuturor statelor din această zonă.

Noul dialog la nivel înalt, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă constituie, prin re
zultatele sale rodnice, o contribuție de 
seamă la dezvoltarea colaborării pe multi
ple planuri dintre cele două țări, partide 
și popoare, la cauza luptei popoarelor pen
tru progres, libertate și independență, la 
victoria păcii și înțelegerii internaționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate Comunicatul comun semnat la 
București de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad și a stabilit măsuri co
respunzătoare pentru extinderea continuă, 
în spiritul înțelegerilor convenite, a priete
niei și colaborării multilaterale dintre 
România și Siria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit, vineri 
după-amiază. delegația Partidului 
Socialist Belgian, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră. Din dele
gație fac parte tovarășii Jozef Ra- 
maekers, senator, Robert Urbain șl 
Henri Boel, deputați. Alain Van der 
Biest. secretar national adjunct, și 
Patrie Jacobs, secretar politic al Fe
derației Tinerilor Socialiști, membri 
ai Biroului Național al P.S.B.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ion Stănescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu. membru al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R.

Exprimîndu-și gratitudinea 
întrevederea acordată, pentru 
ția de a vizita România, 
ospitalitatea cu care au fost 
pinați, oaspeții au transmis tovară
șului Nicolae- , Ceaușescu salutul 
cordial și sentimentele de prietenie 
ale tovarășilor Andre Cools și Willy 
Claes, președinți ai Partidului Socia
list Belgian.

Membrii delegației au exprimat a-

de șef

pentru 
invita- 
pentru 
întîm-

precierea lor pentru realizările ob
ținute în dezvoltarea economico-so- 
cială a României, pentru eforturile 
permanente de căutare a noi forme 
de participare a maselor populare la 
viața economică și politică a tării.

. Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită președinților, conducerii 
Partidului Socialist Belgian un salut 
prietenesc din partea sa. a condu
cerii partidului nostru, împreună cu 
cele mai bune urări.

în cadrul convorbirii, exprimin- 
du-se satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor de colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Belgian, dintre 
România și Belgia, a fost reliefată 
dorința comună de a dezvolta și di
versifica conlucrarea dintre cele 
două partide și țări, in interesul a- 
dincirii prieteniei dintre popoarele 
român și belgian, al cauzei păcii șl 
cooperării în Europa și în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale, evidențiindu-se, in 
acest context, importanța majoră pe 
care o reprezintă edificarea securității 
și cooperării in Europa, intensifica
rea eforturilor statelor participante 
la Conferința de la Helsinki pentru

înfăptuirea în totalitatea lor a anga
jamentelor asumate prin Actul final 
al conferinței. In acest spirit s-a re
liefat că este necesar să se amplifice 
colaborarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală între țările euro
pene, eliminindu-se barierele care 
împiedică o cooperare liberă și reci
proc avantajoasă, să fie inițiate mă
suri concrete în direcția dezarmării 
și destinderii militare pe continentul 
nostru. S-a subliniat, în această or
dine de idei, hotărirea comună de a 
se adinei în continuare dialogul ți 
colaborarea dintre partidele și țările 
noastre, precum și necesitatea unirii 
eforturilor tuturor forțelor progresis
te și democratice pentru sprijinirea 
pregătirii temeinice a reuniunii sta
telor europene din acest an de la 
Belgrad, care să elaboreze un pro
gram de măsuri menit să impulsio
neze transpunerea in viață a docu
mentelor semnate la Helsinki.

S-a relevat, totodată, că se impune 
intensificarea eforturilor de edificare 
a unei noi ordini economice interna
ționale, care să asigure crearea con
dițiilor pentru 
social rapid al

întrevederea 
sferă cordială,

progresul economico- 
tuturor națiunilor.
a decurs intr-o atmo- 
prietenească.

Scrisoarea adresată Comitetului Centrul
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

de participanții la Consfătuirea pe 

de control al oamenilor
țară a unităților
muncii

1907 zăpezilor însîngei 
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Un sat văzut... de la etajul patru
Martori și participanți la răscoală, țărani din diferite generații ale comunei Pechea — viitor 

oraș — ne povestesc episoade ale luptei pentru dreptate și bunăstare, ne înfățișează o imagine 
grăitoare a prezentului.

Casă de țăran din Pechea 
(Galați). Strada Șuhurlui 108. 
Intrăm prin față. Un vestibul 
curat și cochet. Apoi o încă
pere mai mare, un fel de su
fragerie — deși împărțirea lo
cuinței, ca și denumirea ce i 
se dă. după destinație, fiecărei 
încăperi, este și ea intr-o fază 
de tranziție. Cum s-ar putea 
numi această încăpere ? Ca
meră pentru musafiri ? Salon? 
în curățenia care domnește. 

^mobilele — deși reprezentind

două lumi : pe cea a actuale
lor orașe și pe aceea a satului 
tradițional — se îmbină armo
nios. Știm și ce anume creează 
această punte peste lumile u- 
nei încăperi : scoarțele vechi, 
dar cit de viu colorate, cu
verturile cu alesături. șterga
rele și perdelele cu arnici. Te
levizor, aparat de radio, o ve- 
ioză, un candelabra. Dar. poa
te ca martor, rămasă intr-un 
cui, bătrina lampă cu gaz. 
Din camera aceasta pornesc

altele. Tot foarte curate, tot 
cu mobilier nou ; sînt. se pare, 
camere de dormit. Cititorul 
trebuie să știe că rindurile de 
mai sus nu sînt o descriere 
pentru o bucată literară. Ele 
ar putea fi o foarte concretă 
și necesară parte din mono
grafia comunei Pechea. încă
perile pe care le-am descris 
sînt un capăt de istorie, ex
tremitatea dinspre socialism a 
unei evoluții sociale de-a 
dreptul spectaculoase. Casa a-

ceasta pe care am descris-o a- 
parține unuia care s-a numărat 
printre cei din „ultima gene
rație de săraci" din comuna 
Pechea. El fiind, totodată, un 
nepot al 
din 1907.

— Casa 
ne gazda, ______
Vasile Ivașcu, am ridicat-o in 
1953. Nici nu fusese vatră de 
sat aici. Fusese moșia lui Ște
fan H. Ștefan. Toată partea 
asta de sat e a unora ca mine

țăranilor răsculați

ce-o vedeți, ne spu- 
țăranul cooperator

privire la 
Comitetul 

nou că re- 
trainice în 
bazeze pe 

din

Mult stimate tovarășe secretar 
general.

Noi, participanții la prima Consfă
tuire pe țară consacrată activității de 
control al oamenilor muncii, organi
zată din inițiativa dumneavoastră, 
dind glas gîndurilor și simțămintelor 
tuturor celor ce acționează in acest 
domeniu de larg interes social, vă 
exprimăm profundul nostru respect 
și recunoștința pentru neobosita 
activitate consacrată progresului 
multilateral al patriei noastre, dez
voltării continue a democrației so
cialiste, participării tot mai largi a 
celor ce muncesc la conducerea în
tregii societăți.

Pentru noi constituie un motiv de 
mindrie și profundă satisfacție aten
ția și însemnătatea ce o acordați 
controlului desfășurat de oamenii 
muncii. înaltul dumneavoastră 
exemplu, de pasiune și dăruire re
voluționară pentru triumful operei 
de făurire a socialismului multilate
ral dezvoltat, care însuflețește în
tregul popor, ne mobilizează în 
această activitate de larg interes ce
tățenesc. Formă dinamică și origi
nală de manifestare a democratis
mului orînduirii noastre socialiste, 
activitatea de control, la care iau 
parte zeci și zeci de mii de munci
tori, țărani, intelectuali, constituie o 
expresie a participării tot măi active 
a oamenilor muncii la conducerea 
societății, la exercitarea în stat a 
puterii întregului popor. deplin 
stăpin pe destinele sale, care își fău
rește liber propriul viitor comunist.

Consfătuirea noastră s-a desfășu
rat în atmosfera de puternic entu
ziasm cu care întregul nostru popor 
muncește pentru a da viată Progra
mului partidului, peptru realizarea 
exemplară a planului național unic 
de dezvoltare economică și socială 
a țării, pentru gospodărirea cu ma
ximă eficiență a avuției naționale, 
creind astfel condițiile pentru conti
nua ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al tuturor cetățe
nilor țării.

Participanții la consfătuire își ma
nifestă deplina 
tica externă a 
nostru, politică 
responsabilitate

adeziune la poli- 
partidului si statului 
pătrunsă de o înaltă 
fată de destinele po-

care n-au avut nimic. Fusese
răm șase la părinți. Si nici 
tata n-avusese pămint. Cînd 
ne-am făcut mari, tata n-a 
avut ce să ne dea. „Duceți-vă 
de la casa mea și descurcați- 
vă cum ăți putea 1“ — ne-a 
zis aproape plîngînd...

De aici, din casa pe care am 
descris-o, de la masa cu 
nir, îl ascultăm 
vașcu, privim 
vechi de familie 
reconstituie...

Ne vorbește unul dintre bă- 
trinii satului, de nouăzeci și 
doi de ani. Ion Stroiu. Avea 
atunci 22 de ani și a participat 
la răscoală. Istoria e scrisă și 
în cutele aspre ale obrazului 
său.

— Ne-am răsculat din cauza 
foamei și a mizeriei. în ziua 
de zece martie am auzit zvon 
că țăranii o pornesc spre pri
mărie. Am găsit acolo vreo 
sută de oameni care strigau la 
boier că vor pămint...

Ne vorbește și un alt vete
ran, Sandu Ivan, de 83 de ani:

fur- 
pe Vasile I- 

fotografiile 
și istoria se

— Oamenii i-au ridicat pe 
boieri pe sus, cu gind să-i 
ducă înăuntru, în primărie. Nu 
voiau să le facă vreun rău, 
numai să li se arate învoielile. 
Dar cind au ajuns in primărie 
și i-au coborit pe boieri la 
podea, boierii erau ca și morți 
de frică Pe urmă a apărut ar
mata. oamenii s-au împrăștiat 
și s-au ascuns. Dar a început 
prigoana și i-au prins pe 
multi. I-au bătut, i-au schin
giuit, i-au ținut prin beciuri...

Vorbim din nou cu bătrînul 
Ion Stroiu. Despre felul in care 
s-a scris și mai tîrziu istoria 
țărănimii din această parte a 
tării. Scoate dintr-o ladă ve
che. cu miinile sale îmbătrîni- 
te. un ștergar pe care-1 desfă
șoară cu grijă și din care in 
cele din urmă răsare arama 
unor decorații vechi...

— Le-am primit la Oituz...
Ceea ce înseamnă că mîinile 

acestea, uscate, acum, au fost

(Continuare în pag. a IV-a)

porului român, de cauza păcii și pro
gresului social. Alăturindu-ne între
gului popor, susținem din adîncul 
inimii linia promovată de partidul și 
statul nostru în relațiile interna
ționale, văzind in politica externă a 
României o expresie a consecventei 
cu care Partidul Comunist Român, 
în frunte cu dumneavoastră, mili
tează pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, care să asigure 
fiecărei națiuni dezvoltarea liberă, 
independentă, bunăstare și fericire.

Mesajul profund patriotic, pătruns 
de grija părintească pentru destinele 
poporului român, cuprins in vibranta 
dumneavoastră cuvîntare, pe care am 
avut onoarea să o ascultăm, are 
ecou deosebit în conștiința noastră, 
mobilizindu-ne mai puternic in 
lupta înfrățită a tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de naționalitate, 
pentru continua înflorire și propă
șire a patriei noastre.

Consfătuirea a primit cu viu inte
res și și-a însușit pe deplin cuvin- 
tarea rostită de dumneavoastră, 
apreciind-o ca un document de o 
deosebită importantă pentru extin
derea. perfecționarea și creșterea 
eficientei controlului exercitat de 
oamenii muncii, pentru sporirea ro
lului său in afirmarea deplină in 
viață a normelor de conduită ale so
cietății noastre, a principiilor eticii 
și echității socialiste. Consfătuirea a 
constituit cadrul unui larg și rodnic 
schimb de experiență, de dezbatere 
cu răspundere si exigență a măsuri
lor, ce. se impun pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a sarcini
lor și indicațiilor reieșite din cuvîn- 
tarea dumneavoastră, astfel ilicit 
controlul oamenilor muncii să se ma
nifeste cit mai activ ca un instru
ment eficace al societății, de cunoaș
tere a modului in care este gospo
dărită averea obștească și se înde
plinesc obiectivele dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării.

Consfătuirea a dat o înaltă. apre
ciere inițiativei dumneavoastră, in 
temeiul căreia Comitetul Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. a reco
mandat.
„control 
menilor 
sporește 
formulate de societate față de con
trolul oamenilor muncii, chemat să 
acționeze cu fermitate și pricepere 
sporită, să-și amplifice aportul in 
eforturile ce le consacră întregul po
por pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului de accelerare a 
progresului econpmico-social al pa
triei noastre.

Vă rugăm să . fiți. sigur, scumpe și 
iubite tovarășe secretar general, că 
toți membrii echipelor de control al 
oamenilor muncii vor face totul pen
tru a se achita cu cinste de manda
tul încredințat, că vor milita neobo
sit pentru ca aoeastă formă inedită 
de manifestare a democrației noastre 
socialiste să-și afirme plenar toate 
virtuțile sale politice și sociale.

Participanții la dezbatere își de
clară deplinul lor acord cu propune-

schimbarea denumirii de 
obștesc" in „control al oa- 
muncii". Această măsură 

considerabil răspunderile

rile de îmbunătățire a cadrului le
gislativ al activității de control, apre
ciind importanța deosebită a realiză
rii unei strinse conlucrări intre con
trolul oamenilor muncii și controlul 
muncitoresc al activității economice 
și sociale, a cerinței de a se impri
ma acestei activități un și mai pu
ternic caracter constructiv, de ade
vărat ajutor tovărășesc in lichida
rea deficiențelor, acordat colective
lor și organelor de conducere din 
unitățile controlate.

în numele tuturor celor care își 
desfășoară activitatea în 
controlului oamenilor muncii, ___,
participanții la consfătuire, ne anga
jăm unanim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu 
energie și competență pentru înde
plinirea întocmai a obiectivelor pe 
care le-ați pus în fața noastră, pen
tru a ne ridica la înălțimea increde- 
rii pe care ne-o acordați și a con
tribui la înfăptuirea politicii parti
dului de înflorire continuă a patriei 
noastre dragi.

Sintem hotărîți să facem totul pen
tru a spori aportul controlului oame
nilor muncii la întărirea ordinii și 
disciplinei, la incetățenirea spiritului 
de răspundere pentru buna gospodă
rire a avutului obștesc, la aplicarea 
neabătută in viață a legilor țării, a 
înaltelor principii ale eticii și echi
tății socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
în spiritul indicațiilor dumneavoas
tră. vom fi promotori consecvenți al 
înaltelor exigențe pe care societatea 
noastră le pune în fața fiecărui 
membru al său, vom milita cu ho- 
tărîre împotriva oricărei concepții și 
practici retrograde, oricărei forme 
de abuz și încălcare a legalității so
cialiste, vom duce o luptă intransi
gentă împotriva oricărei tendințe de 
trai fără muncă, de căpătuială, de 
obținere a unor venituri ilicite. Vom 
acționa pentru dezvoltarea și întări
rea controlului oamenilor muncii în 
toate sectoarele vieții economice ți 
sociale, vom desfășura o susținută 
muncă preventivă, pentru a împie
dica încălcarea legilor, a normelor 
de muncă și viață ale societății 
noastre ; vom amplifica rolul edu
cativ al activității pe care o desfă
șurăm, în scopul formării și dezvol
tării unei largi opinii in cadrul fie
cărui colectiv, favorabilă muncii cin
stite și comportării civilizate, înde
plinirii ireproșabile a sarcinilor, eco
nomisirii și grijii față de avutul 
obștesc, așa cum o cer normele mo
rale ale societății noastre, interesele 
poporului.

Vă încredințăm, mult stimate *i 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu ne vom precupeți forțele ți 
priceperea, vom munci cu hotărire 
și dăruire pentru a face să crească 
continuu rolul social și eficiența 
controlului oamenilor muncii în în
făptuirea politicii partidului de pro
gres neîntrerupt al țării, de înain
tare neabătută a patriei noastre pe 
calea socialismului multilateral dez
voltat, spre comunism.

sis temui 
noi,

Primele apartamente ale anului in Gorj
La Tirgu Jiu au fost 

date în folosință pri
mele 100 din cele a- 
proape 2 500 de apar
tamente care se vor 
construi în 1977 in ju
dețul Gorj. Noile con

strucții se realizează 
în cartierul „9 Mai“ și 
zona centrală a muni
cipiului Tg. Jiu, la 
Tirgu Cărbunești și in 
viitorul centru urban 
Bumbești-Jiu. Se aplică

tehnologii adecvate 
pentru reducerea con
sumului de ciment, 
oțel-beton și alte ma
teriale de construcție. 
(Dumitru Prună).
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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A UNITĂȚILOR DE CONTROL AL OAMENILOR MUNCII
Raport cu privire la activitatea de control
După cum s-a anunțat, in ședin

ța de joi a consfătuirii, tovarășul 
IOSIF BANC, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice si Sociale, a 
prezentat raportul cu privire la acti
vitatea de control exercitat de oame
nii muncii, in raport se spune :

Consfătuirea pe tară a unităților de 
control al oamenilor muncii — organi
zată din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, președintele Frontului U- 
nitățli Socialiste — constituie un mo
ment deosebit de Important în viața 
politică și socială a tării, o expresie 
a lărgirii si adîncirii continue a de
mocrației noastre socialiste, a per
fecționării necontenite a cadrului or
ganizatoric de participare nemijlocită 
a maselor de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate — în du
bla lor calitate de proprietari și pro
ducători — la conducerea întregii 
vieți economice și sociale a țării.

Consfătuirea are loc în condițiile In 
care întregul nostru popor, sub con
ducerea partidului, muncește cu en
tuziasm pentru a da viață istorice
lor hotărîri adoptate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., privind accelerarea 
dezvoltării forțelor de producție, spo
rirea eficientei economice și ridicarea 
nivelului de trai material și cultural 
al tuturor cetățenilor patriei noastre.

In anul 1976, primul an al actua
lului cincinal, poporul nostru a obți
nut rezultate remarcabile în dezvol
tarea și modernizarea industriei, a- 
griculturii, a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale. Au fost înfăp
tuite cu succes prevederile planului 
în domeniul creșterii nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, te
lul fundamental al politicii partidului 
nostru, esența însăși a societății so
cialiste. Pe baza hotărîrilor adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. s-a îmbunătățit simțitor a- 
provizionarea populației cu produse 
agroalimentare și industriale.

înfăptuirea amplului program de 
dezvoltare a tării, menit să ridice 
patria noastră pe noi culmi de pro
gres și civilizație, cere perfectionarea 
continuă a activității în toate sec
toarele vieții economico-sociale. Toc
mai de aoeea, partidul acordă o 
atenție deosebită îmbunătățirii orga
nizării și conducerii tuturor dome
niilor construcției socialiste, simpli
ficării aparatului de stat și apropierii 
lui de mase, creșterii operativității 
și eficientei lui. In toate comparti
mentele și la toate nivelurile se 
aplică cu fermitate principiul muncii 
și conducerii colective, normele eticii 
și echității socialiste.

Dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, obiectiv esențial al 
Programului partidului, asigură creș
terea necontenită a rolului organiza
țiilor de masă și obștești, al consi
liilor naționalităților conlocuitoare 
in viața social-politică a țării, lăr
girea formelor de participare a oa
menilor muncii la conducerea sta
tului. Din inițiativa conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se acționează cu tot mai 
mare vigoare pentru perfecționarea 
cadrului necesar valorificării plenare 
a experienței și înțelepciunii mase
lor în conducerea treburilor obștești, 
în scopul accelerării progresului în
tregii societăți pe calea socialismului 
și comunismului.

Consfătuirea noastră este chemată 
să examineze temeinic modul în 
care se Înfăptuiesc hotăririle parti
dului și statului nostru, indicațiile 
secretarului general al partidului pri
vind perfecționarea continuă a acti
vității de control exercitată de oa
menii muncii.

Dezbaterile din consfătuirile jude
țene, la care au participat peste 
15 000 oameni ai muncii, din care 
aproape 3 000 au luat cuvîntul, au 
evidențiat experiența pozitivă dobin- 
dită în decursul celor cinci ani care 
au trecut de la reorganizarea activi
tății de control obștesc, au examinat 
neajunsurile existente. In același 
timp, la consfătuirile județene s-a 
făcut un Valoros schimb de experien
ță, au fost formulate numeroase pro
puneri pentru dezvoltarea și perfec
ționarea controlului obștesc.

Preocupările conducerii partidului 
pentru îmbunătățirea activității de 
control obștesc se înscriu în con
textul mai larg al măsurilor luate 
pe linia întăririi controlului econo- 
mico-social asupra modului în care 
sînt gospodărite bunurile societății, 
al atragerii maselor la organizarea 
și conducerea activității în toate do
meniile. „în sistemul democrației 
noastre socialiste — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — controlul ob
ștesc reprezintă un factor de mare 
importanță, contribuind la antrena
rea largă a opiniei publice, a mase
lor populare în exercitarea controlu
lui asupra îndeplinirii hotărîrilor de 
partid și de stat, a politicii parti
dului în sectoare esențiale ale vieții 
■ociale".

Prin trecerea controlului obștesc 
în coordonarea Frontului Unității 
Socialiste, activitatea în acest do

SINTEZA DEZBATERILOR
DIN CADRUL CONSFĂTUIRII

Puternic stimulate de valoroasele 
idei și orientări cuprinse în cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității 
Socialiste, dezbaterile primei consfă
tuiri pe țară a unităților de control 
al oamenilor muncii au evidențiat 
hotărîrea nestrămutată a tuturor 
participanților de a transpune în 
viață cu sporită fermitate și compe

meniu a fost așezată pe un temei 
unitar, s-a asigurat o participare 
mai activă a organizațiilor de masă 
și obștești la conceperea și desfășu
rarea acțiunilor, a crescut numărul 
oamenilor muncii aleși în echipe.

Consiliile locale ale Frontului Uni
tății Socialiste s-au preocupat de 
constituirea și organizarea activității 
unui număr cit mai mare de echipe 
de control obștesc. Ca urmare, în 
prezent, în întreaga tară funcționează 
peste 40 000 echipe, care cuprind 
circa 170 000 de muncitori, țărani, 
tehnicieni, ingineri, medici, cadre di
dactice, elevi și studenți, femei cas
nice și pensionari din municipii, 
orașe și comune.

Trebuie subliniată în special con
tribuția organelor sindicale, a orga
nizațiilor de femei și de tineret la 
dezvoltarea activității de control ob
ștesc. Sub îndrumarea consiliilor lo
cale ale Frontului Unității Socialiste, 
echipele de control obștesc au acțio
nat ca factori de educație socialistă, 
pentru dezvoltarea unei atitudini 
înaintate față de muncă și a spiri
tului de solicitudine în rindul lucră
torilor din unitățile supuse contro
lului, pentru generalizarea expe
rienței pozitive, combaterea mani
festărilor de nesocotire a intereselor 
populației, de neglijență și nepăsare 
în gospodărirea avutului obștesc. E- 
dificator în acest sens este faptul că 
pină în prezent echipele au contro
lat peste 130 000 unități de stat șl 
cooperatiste, activitatea lor soldîn- 
du-se numai anul trecut cu peste 
320 000 propuneri. Pe baza lor au 
fost adoptate măsuri șl decizii pen
tru perfecționarea în continuare a 
activității economico-sociale.

în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, consiliile Frontului Uni
tății Socialiste, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, au 
acordat o mai mare atenție îmbună
tățirii controlului obștesc, a stilului 
și metodelor sale de aețiune, creș
terii eficienței sociale a acestei acti
vități.

Cu bune rezultate în direcția per
fecționării metodelor de control, a 
creșterii exigenței acestuia s-a sol
dat practica folosită în anumite ju
dețe de atragere a unor echipe de 
control obștesc la acțiunile întreprin
se de consiliile de control muncito
resc al activității economice și so
ciale.

Cu toate rezultatele bune care 
s-au înregistrat pe linia perfecționă
rii muncii și ridicării continue a efi
cienței activității echipelor de con
trol obștesc, în acest domeniu per
sistă încă o serie de neajunsuri.

în conformitate cu indicațiile con
ducerii partidului, consfătuirea 
noastră este chemată să analizeze și 
să stabilească noi măsuri, care să 
conducă la îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a funcției sociale a 
controlului oamenilor muncii, la creș
terea aportului său în realizarea pre
vederilor Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., a 
hotărîrilor plenarelor Comitetului 
Central și ale Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Programul aprobat de Plenara 
Comitetului Central al P.C.R. din 
2—3 noiembrie 1976 privind aprovi
zionarea populației cu produse agro
alimentare și bunuri industriale de 
consum asigură sporirea substanțială 
a volumului de mărfuri alimentare, 
textile și încălțăminte, metalo- 
chimice, mobilă și alte produse de 
folosință îndelungată. Concomitent, 
conducerea partidului a stabilit mă
suri pentru conjugarea mai bună a 
eforturilor unităților producătoare și 
a celor comerciale, în scopul asigu
rării unei aprovizionări ritmice cu 
produse alimentare.

Aceasta impune echipelor de con
trol din sectoarele care asigură 
buna aprovizionare cu mărfuri a 
populației să analizeze cy mai 
multă atenție modul in care sînt 
îndeplinite aceste sarcini, contribu
ind cu înaltă răspundere și exigentă 
cetățenească la crearea condițiilor de 
desfacere în condiții civilizate, prin 
magazinele . comerțului, a tuturor 
mărfurilor solicitate de populație, 
în același timp, controlul oamenilor 
muncii trebuie să acbrde o atenție 
sporită producției acestor bunuri, ca
lității lor, respectării structurii lor 
sortimentale.

In lumina sarcinilor trasate recent 
de secretarul general al partidului 
unităților producătoare de bunuri de 
consum, controlului oamenilor mun
cii îi revin sarcini importante in ce 
privește urmărirea fabricării și des
facerii către populație a unor măr
furi in sortimente variate, de înalt 
nivel calitativ, care să satisfacă in 
cele mai bune condiții exigentele 
cumpărătorilor.

Corespunzător sporirii veniturilor 
oamenilor muncii, planul național 
pe acest an prevede creșterea cu 8,7 
la sută a prestărilor de servicii către 
populație. în acest sector, controlul 
oamenilor muncii va trebui să se o- 
cupe în măsură sporită de buna 
funcționare a unităților prestatoare 
de servicii, să urmărească prompti
tudinea cu care se răspunde solicită
rilor, semnalînd conducerilor uni

tență toate sarcinile și indicațiile 
cuprinse in acest document de o deo
sebită însemnătate pentru perfecțio
narea activității de control al oame
nilor muncii, parte integrantă a con
ducerii societății, expresie a adîncirii 
continue a democrației noastre so
cialiste.

Vorbitorii au fost unanimi în a 
sublinia că organizarea acestei con
sfătuiri. convocată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, M 

tăților respective, precum și organe
lor de specialitate abaterile de la 
prevederile legale și propunînd mă
surile corespunzătoare. Este nece
sară, de asemenea, extinderea con
trolului oamenilor muncii în unită
țile de prestații din mediul rural.

Ca urmare a aplicării programe
lor de măsuri adoptate de conducerea 
partidului în domeniul alimentației 
publice a crescut și s-a diversificat 
rețeaua unităților și a cantinelor- 
restaurant, asigurindu-se aprovizio
narea lor în condiții mai bune. To
tuși, în acest sector persistă unele 
neajunsuri, la lichidarea cărora con
trolul oamenilor muncii este chemat 
să aducă o contribuție sporită.

Programul elaborat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. acordă o mare 
atenție dezvoltării în continuare a 
sistemului de ocrotire a sănătății 
populației, lărgirii și perfecționării 
bazei tehnico-materiale a rețelei de 
asistentă sanitară. în acest spirit, 
controlul oamenilor muncii tre
buie să acționeze mai hotărit 
pentru sporirea grijii lucrătorilor 
din domeniul sanitar fată de 
sănătatea oamenilor muncii, pen
tru ca asistenta medicală să funcțio
neze în concordantă cu nevoile so
cietății și solicitările populației, pen
tru combaterea oricăror manifestări 
care contravin principiilor și nor
melor eticii șl echității socialiste.

Controlul oamenilor muncii poate 
și trebuie să-și afirme cu și mai 
multă vigoare prezența în institu
țiile de învățămînt ; să se acorde o 
mai mare atenție intensificării con
trolului oamenilor muncii în secto
rul transportului public.

Partidul și statul nostru au adop
tat o serie de măsuri în domeniul 
protecției mediului, pentru preveni
rea, limitarea și combaterea poluării 
apei, solului și a așezărilor umane. 
Ca urmare, s-au obținut progrese in 
conservarea mediului înconjurător. 
Totuși, este necesară o contribuție 
mai activă din partea controlului oa
menilor muncii pentru a determina 
aplicarea și respectarea fermă a 
legii.

Cerințele actuale și de perspectivă 
ale societății noastre fac necesare 
perfecționarea în continuare a con
trolului obștesc, creșterea rolului său 
în viața socială, în sistemul demo
crației noastre socialiste.

Cadrul perfecționat de organizare a 
controlului obștesc, instituționalizat 
prin adoptarea Legii nr. 6/1972, asi
gură o largă participare a oamenilor 
muncii de la orașe și sate la exerci
tarea controlului asupra unor impor
tante probleme de interes cetățenesc. 
Experiența acumulată pină acum, 
propunerile și sugestiile făcute in 
dezbaterile care au avut loc în con
sfătuirile județene evidențiază nece
sitatea perfecționării cadrului legis
lativ, astfel încit echipele de control 
al oamenilor muncii să fie mai activ 
sprijinite de factorii economici și ai 
controlului specializat, pentru ca 
propunerile acestora să poată fi 
activ urmărite, pe toate liniile, pină 
la soluționarea lor. în acest sens, 
consfătuirii noastre i se supun spre 
dezbatere propunerile privind îm
bunătățirea unor prevederi ale Legii 
nr. 6/1972.

Apare necesară asigurarea unei 
modalități mai eficiente de conlucra
re între echipele de control al oa
menilor muncii și organele de con
ducere colectivă ale unităților, în 
scopul conjugării eforturilor pentru 
lichidarea și prevenirea lipsurilor. 
Perfecționarea și sporirea eficienței 
controlului oamenilor muncii pre
supun totodată întărirea conlu
crării și colaborării sale cu con
trolul muncitoresc. în acest sens 
se prevede ca în situațiile in 
care se constată lipsa de interes 
din partea unităților controlate in 
examinarea și soluționarea propune
rilor făcute de echipele de control 
al oamenilor muncii să fie sesizate 
consiliile de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, pen
tru ca acestea, potrivit drepturilor ce 
le sînt conferite de lege, să ia ma
suri de sancționare a persoanelor 
vinovate. Totodată, acționînd in ca
drul controlului unitar de partid și 
de stat, controlul oamenilor muncii 
va realiza și el o mai bună reparti
ție a echipelor în teritoriu și pe do
menii de activitate, o mai rațională 
frecventă a controalelor si o mai 
bună cuprindere a unităților, asigu- 
rindu-se astfel evitarea paralelisme
lor și suprapunerilor. O coordo
nare mai strînsă între controlul oa
menilor muncii și cel muncitoresc se 
impune și la nivelul unităților eco
nomice și sociale. Totodată, controlul 
oamenilor muncii trebuie să pă
trundă mai adine în mediul rural, 
să atragă mai activ în această acti
vitate pe gospodarii satelor, să-i 
sprijine în cunoașterea legilor, a ho- 
tăririlor de partid și de stat. Tre
buie să se acționeze cu mai multă 
consecventă și în alte domenii care, 
deși prevăzute de lege, pină în pre
zent au fost mai puțin supuse con
trolului obștesc. Este necesar, de a- 
semenea, ca activitatea de control al 
oamenilor muncii să se extindă în 
domenii noi, cum ar fi calitatea con

înscrie ca un moment important în 
practica partidului nostru de a ana
liza în spirit critic și autocritic toate 
domeniile de activitate economico- 
socială, în vederea transpunerii 
neabătute în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Relevînd in mod deosebit rolul de
cisiv pe care l-au avut și il au indi
cațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru ridicarea acestei 

strucțiilor și reparațiilor de locuințe 
din fondul de stat, transportul inter
urban, transportul de persoane pe 
calea ferată, încadrarea fiecărei per
soane apte de muncă într-o activi
tate utilă societății.

O problemă organizatorică impor
tantă este aceea a calității, compe
tenței și responsabilității oamenilor 
aleși în echipele de control al oame
nilor muncii, fapt care impune ca în 
viitor în această activitate să fie 
antrenați comuniști și uteciști, alți 
oameni ai muncii cu o bună pregă
tire profesională și politică, care ma
nifestă combativitate față de nea
junsuri, se caracterizează printr-o 
comportare exemplară în muncă și 
societate, sînt buni gospodari, dove
desc spirit de disciplină și militează 
pentru promovarea eticii și echității 
socialiste, luptă împotriva oricăror 
tendințe de încălcare a legilor țării.

Orientarea de bază pentru activi
tatea viitoare în toate domeniile su
puse controlului oamenilor muncii 
constă în întărirea caracterului său 
preventiv ; echipele trebuie să sesi
zeze nu numai abaterile de la lege, 
de la principiile eticii și echității, ci 
și situațiile care pot favoriza abate
rile. Se cere să fie amplificat rolul 
educativ al activității de control al 
oamenilor riiuncii.

Ridicarea eficienței fiecărei acțiuni 
de control reprezintă o sarcină de 
bază în întreaga activitate a contro
lului oamenilor muncii. Din acest 
punct de vedere, viața confirmă re
zultatele pozitive ale controalelor 
complexe pe diferite domenii de ac
tivitate, cu participarea unor dele
gați ai inspecțiilor de control specia
lizate, a deputaților, activiștilor or
ganizațiilor de masă și obștești, pre
cum și a unor specialiști din între
prinderile și instituțiile din domeniul 
respectiv.

Desigur, rezultatele activității de 
control al oamenilor muncii depind 
și de modul in care sînt sprijinite 
unitățile controlate de către organele 
lor ierarhic superioare in soluționarea 
operativă a propunerilor pe care le 
fac echipele ; de aceea, este necesar 
ca ministerele, centralele industriale, 
uniunile cooperatiste să instituie ca 
sarcină de serviciu pentru toate ca
drele care se deplasează în teritoriu 
obligația de a se interesa îndeaproape 
de problemele semnalate de controlul 
oamenilor muncii și de a acorda 
sprijin în găsirea mijloacelor de 
soluționare a acestora.

Pentru sporirea eficienței activită
ții de control, este necesar tot
odată să-și îmbunătățească activi
tatea toate organele de stat cu ătri- 
buții de control ; acestea trebuie să 
devină mai operative, să răspundă 
mai ferm cind șint solicitate de că
tre echipele de control al oamenilor 
muncii.

Un rol extrem de important în 
perfecționarea, extinderea și spori
rea eficienței activității de control 
revine consiliilor Frontului Unității 
Socialiste de la toate nivelurile, care, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să acționeze mai sus
ținut în vederea coordonării și în
drumării unitare a activității în acest 
domeniu.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, in viitor controlul obștesc 
va purta, după cum ați auzit, denu
mirea de control al oamenilor mun
cii. Noua denumire exprimă conți
nutul profund democratic al acestui 
control, faptul Că el se realizează 
nemijlocit de. către oamenii muncii, 
în calitatea lor de proprietari ai 
avuției naționale, de producători și 
beneficiari ai tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale realizate în 
societatea noastră socialistă. Sîntera 
convinși că toți participanții la 
consfătuire vor acționa cu energie și 
competentă sporită pentru ca activi
tatea de control al oamenilor muncii 
să-și aducă o contribuție mereu mai 
mare la înfăptuirea politicii partidu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, consiliile Fron
tului Unității Socialiste, organizațiile 
de masă și obștești, toți factorii care 
au atribuții în domeniul controlului 
oamenilor muncii trebuie să se an
gajeze să acționeze astfel incit aceas
tă formă democratică de participare 
a maselor la conducerea vieții eco
nomico-sociale să se situeze la înăl
țimea sarcinilor ce i-au fost confe
rite de societatea noastră.

în lumina orientărilor deosebit de 
prețioase stabilite de secrețarul gene
ral al partidului, președintele Fron
tului Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la această consfă
tuire, va trebui ca fiecare dintre noi, 
toți membrii echipelor de control al 
oamenilor muncii să desfășoare o 
activitate susținută pentru înfăptuirea 
întocmai și în toate domeniile de ac
tivitate a politicii partidului și sta
tului. a Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român pentru progresul 
neîntrerupt al patriei noastre, pentru 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului nos
tru popor.

forme a democrației românești la 
înălțimea exigențelor actuale ale so
cietății noastre socialiste, partici- 
panții la dezbateri au exprimat sen
timentele de înaltă prețuire și pro
fundă recunoștință ale tuturor celor 
ce activează in sistemul controlului 
oamenilor muncii față de preocu
parea permanentă a secretarului 
general al partidului pentru dezvol
tarea și adincirea democrației socia

liste, lărgirea și intensificarea parti
cipării maselor la conducerea trebu
rilor obștești. Vorbitorii și-au expri
mat. în numele tuturor celor ce lu
crează în domeniul controlului oa
menilor muncii, deplina lor ade
ziune la ideile și orientările cuprin
se în auvînitarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la întreaga politică inter
nă și externă a partidului și statului 
nostru, voința lor fermă de a face 
totul pentru realizarea cu deplin suc
ces a obiectivelor stabilite de partid 
în toate sectoarele activității eco
nomico-sociale.

în același timp, în discuții s-a re
levat Înalta semnificație a primului 
forum național al unităților de con
trol al oamenilor muncii, care a 
constituit Încă o afirmare a profun
dului democratism al societății noas
tre, un factor deosebit de important 
în dezvoltarea procesului de perfec
ționare a participării oamenilor 
muncii, în calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari ai tu
turor bunurilor materiale și spiritua
le, la elaborarea șl înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru, la 
conducerea activității în toate dome
niile. Consfătuirea a prilejuit sinte
tizarea experienței dobindite pină in 
prezent în exercitarea controlului 
oamenilor muncii în cei aproape 
cinci ani care au trecut de la adop
tarea Legii nr. 6 și a conturat cu cla
ritate direcțiile de acțiune și măsu
rile ce se impun pentru antrenarea 
largă a maselor de oameni ai mun
cii în exercitarea controlului econo- 
mico-social.

Participanții la discuții au subli
niat că orientările cuprinse în cu- 
vintarea secretarului general al parti
dului ilustrează o dată in plus faptul 
că in centrul politicii științifice a 
partidului nostru se află omul, grija 
permanentă pentru creșterea nivelu
lui de trai material și cultural al 
poporului, ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte ale progresului și ci
vilizației.

în rindul vorbitorilor, care și-au 
însușit pe deplin toate indicațiile 
secretarului general al partidului, a 
găsit un larg ecou propunerea ca 
însăși denumirea activității pe care 
este chemată s-o analizeze această 
consfătuire să exprime tocmai pre
zența acelora care sînt producătorii 
și proprietarii avuției naționale, a 
oamenilor muncii. Denumirea de con
trol al oamenilor muncii — au subli
niat participanții — nu este numai 
o schimbare de formă, ci și una de 
conținut, avind profunde implicații 
asupra creșterii continue a rolului 
conducător al clasei muncitoare în
societatea noastră socialistă, a cărei 
dezvoltare continuă poartă amprenta 
gindirii științifice, revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Activitatea unităților de control al 
. (oamenilor .muncii 
s bitorii — reflectă 
tații intervenite 
in. procesul de 

— au arătat vor- 
profundele . ma
in -ultimii ani 
democratizare a

vieții noastre sociale, ridicarea pe 
plan calitativ superior a controlu
lui, constituirea lui intr-un adevărat
forum de participare activă și respon
sabilă a maselor la perfecționarea 
propriei lor activități. Dezbaterile au 
evidențiat faptul că, în perioada care 
a trecut de la adoptarea Legii nr. 
6/1972, s-a confirmat pe deplin juste
țea măsurilor luate de conducerea 
partidului și statului privind organi
zarea și orientarea activității de con
trol exercitate de oamenii muncii, 
precum și oportunitatea trecerii sale 
sub directa îndrumare a Frontului
Unității Socialiste.

Analiza muncii desfășurate de cei 
circa 170 000 de oameni ai muncii 
antrenați in această activitate de 
înaltă responsabilitate socială, care 
înfăptuiesc cu autoritate și compe
tență o amplă operă cu caracter edu
cativ și preventiv, de perfecționare 
a activității de producere și desfacere 
a bunurilor de consum, de îmbunătă
țire continuă a servirii populației, a 
activității in sectoare esențiale ale 
vieții noastre sociale, a pus in evi
dență justețea hotărîrii de a se orga
niza aceste forme de participare a 
celor ce muncesc la conducerea și re
zolvarea treburilor societății.

Vorbitorii au arătat că activitatea 
desfășurată de unitățile de control 
s-a bucurat și se bucură de o largă 
audiență și sprijin din partea popu
lației, datorită rezultatelor pozitive, a 
eficientei propunerilor lor. finalizate, 
în majoritatea cazurilor, cu măsuri 
menite să îmbunătățească permanent 
activitatea in sectoare de cel mai 
larg interes cetățenesc.

Ampla activitate desfășurată în a- 
cest scop — s-a subliniat în dezbateri 
— a constituit o contribuție la ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, țelul suprem al 
politicii partidului și statului nostru, 
pentru a cărui transpunere în viață 
s-au întocmit, la indicația si sub 
îndrumarea permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuprinzătoare 
programe de măsuri privind dez
voltarea și diversificarea producției 
bunurilor de consum industriale și 
alimentare. îmbunătățirea aprovizio
nării populației, extinderea si îmbu
nătățirea calitativă a serviciilor în 
mediul urban și rural.

Exemplificind cu numeroase date 
progresele realizate de unitățile de 
control al oamenilor muncii în ac
tivitatea lor de pină acum, vorbito
rii au relevat în mod deosebit fap
tul că acestea au creat un climat de 
respect și încredere a cetățenilor în 
rolul și eficienta lor socială.

Sub îndrumarea permanentă a or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
consiliilor locale ale Frontului Uni
tății Socialiste, unitățile de control 
ai oamenilor muncii și-au îmbunătă
țit formele și metodele de acțiune, 
devenind prezențe marcante in toate 
sectoarele supuse controlului, deter- 
minind soluționarea cu mai multă 
operativitate a sesizărilor și propu
nerilor.

S-a menționat, de pildă, că în 
București și în comunele subordona
te. cele 3 583 de echipe de control 
au cuprins în raza lor de activitate 
9 000 de unități. Ele au efectuat a- 
proape 100 000 de controale și au 
formulat peste 56 000 de propuneri, 
* căror aplicare a contribuit la în

lăturarea unor neajunsuri și la îm
bunătățirea continuă a aprovizionării 
și a activității de prestări de ser
vicii. Numai în cursul anului trecut 
în municipiul Hunedoara au fost în
treprinse 560 de controale dirijate 
din totalul de aproape 1 800 con
troale efectuate. Au fost urmărite 
probleme privind îmbunătățirea a- 
provizionării și servirii populației în 
domeniul alimentației publice și can
tinelor, satisfacerea cit mal bună a 
cerințelor privind asigurarea unei a- 
limentații raționale și consistente 
pentru siderurgiști, constructori, mi
neri și celelalte categorii de oameni 
ai muncii din județ. în urma propu
nerilor făcute, printre altele, s-au 
înființat 13 microcantine și bufete 
de incintă cu meniuri variate, la un 
preț convenabil.

Numeroase au fost exemplele în
fățișate de participanții la dezba
teri care atestă creșterea continuă a 
eficienței controlului oamenilor mun
cii. a finalității practice în sectoa
rele esențiale ale vieții sociale. Ast
fel, controlorii din județul Dîmbo
vița și-au adus o contribuție impor
tantă la sporirea și diversificarea 
bunurilor de consum, propunerile și 
sugestiile făcute de cei din județele 
Neamț și Arad au dus la introduce
rea în fabricație a unor noi modela 
de țesături și tricotaje ; cele 131 de 
echipe de control al oamenilor mun
cii din unitățile sanitare, spitalicești 
și farmaceutice din județul Gorj au 
determinat luarea unor măsuri pentru 
îmbunătățirea stării de Igienă, a con
dițiilor de consultații și tratament, in
tensificarea educației sanitare in rin
dul populației, iar controlorii din sa
tele județelor Bihor și Bistrița-Nă- 
săud au contribuit la o mai bună a- 
provizionare a țăranilor cooperatori 
cu mărfuri industriale și alimentare. 
De asemenea, prin controalele făcute 
la Iași, Brașov, Galați, Cluj-Napoca 
și in alte centre universitare s-au 
îmbunătățit condițiile de cazare și de 
alimentație a studenților, care au fost 
antrenați la o mai bună gospodărire 
a bazei materiale puse la dispoziția 
lor. în municipiul Sibiu, ca și în 
alte localități, la sugestia controlului 
oamenilor muncii au luat ființă noi 
unități prestatoare de servicii, îndeo
sebi in cartierele nou construite.

în cadrul discuțiilor a fost relevată, 
în mod deosebit, contribuția pe care 
femeile au adus-o și o aduc la orga
nizarea și desfășurarea controlului. 
Ele reprezintă peste 35 la sută din to
talul controlorilor, demonstrind, in 
sectoare de larg interes cetățenesc, 
inițiativă și spirit gospodăresc. S-a 
subliniat că aceste calități specifice 
tovarășelor noastre de muncă și viață 
pot fi mal bine valorificate în viitor 
și în alte sectoare, cum ar fi produc
ția și desfacerea bunurilor de con
sum, comerț, servicii, spațiu locativ.

în spiritul orientărilor și sarcinilor 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții la 
dezbateri, sintetizind experiența po
zitivă obținută pină în prezent, au 
formulat, totodată, o serie de obser
vații critice la adresa conduceri
lor unor unități economice și socia
le, care nu au manifestat suficientă 
receptivitate și operativitate în so
luționarea sesizărilor și propunerilor 
făcute de unitățile de control al oa
menilor muncii. S-a arătat, de aseme
nea, că, in unele domenii de activitate 
de larg interes cetățenesc, cum ar II 
transportul in comun, protecția me
diului înconjurător, întreținerea și 
repararea spațiului locativ, asigurările 
sociale și altele, controlul oamenilor 
muncii nu s-a desfășurat la nivelul 
cerințelor și exigențelor care i-au re
venit. în același timp, o serie de vor
bitori au arătat necesitatea creșterii 
rolului și influenței controlului oame
nilor muncii la orașe și sate. în uni
tățile de învățămînt și cultură.

Dezbătînd sarcinile de viitor ale 
controlului oamenilor muncii în lumi
na generoaselor prevederi ale actua
lului plan cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării privind crește
rea bunăstării materiale și spirituale 
a poporului, vorbitorii au arătat că 
realizarea acestora în bune condiții 
impune și din partea unităților de 
control o preocupare mai susținută 
pentru perfecționarea propriei activi
tăți, în vederea sporirii contribuției 
acestor organisme la înfăptuirea e- 
xemplară a hotărîrilor de partid și 
de stat in acest domeniu.

Apreciind rezultatele pozitive obți
nute in perioada care a trecut de la 
adoptarea Legii nr. 6/1972 in dez
voltarea și întărirea controlului efec
tuat de oamenii muncii, vorbitorii 
s-au declarat în unanimitate de acord 
cu propunerile de îmbunătățire a a- 
cestui act normativ și au făcut ei în
șiși numeroase propuneri și sugestii 
privind perfecționarea cadrului juri
dic în care activează, subliniind în
deosebi importanta conlucrării unită
ților de control al oamenilor muncii 
cu controlul muncitoresc al activită
ții economice și sociale, fapt care va 
conduce, fără îndoială, la folosirea 
mai rațională a forțelor, la evitarea 
paralelismelor, la creșterea compe
tenței și autorității acestei activități.

Dezbaterile au scos In evidență ne
cesitatea ca, sub conducerea organe
lor de partid, consiliile Frontului U- 
nității Socialiste de la toate nivelurile 
să acționeze mai susținut pentru mo
bilizarea activă a forțelor de care 
dispun organizațiile sindicale, de ti
neret și femei, cooperația meșteșu
gărească și de consum, consiliile in
ginerilor și tehnicienilor, comitetele 
de cetățeni și consiliile părinților în 
scopul dezvoltării controlului oame
nilor muncii, al sporirii eficienței 
sale.

Abordind într-o atmosferă de lu
cru, in spirit analitic, constructiv, 
problemele privind căile și modalită
țile de îmbunătățire in continuare a 
stilului și metodelor controlului oa
menilor muncii, vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri vizînd introdu
cerea unor noi forme și mijloace care 
să-i confere un mai pronunțat ca
racter preventiv și educativ, o sporită 
eficiență și finalitate practică. Ast
fel. in completarea proiectului de 
îmbunătățire a Legii nr. 6/1972 pre
zentat consfătuirii, mai multi vorbi
tori au făcut o serie de propuneri 
între car» unele s-au referit la ex

tinderea controlului oamenilor mun
cii în noi sectoare și activități so
ciale, cum sînt administrarea și în
treținerea fondului locativ de stat, 
atelierele micilor meseriași, unitățile 
de învățămînt etc.

Numeroși vorbitori care lucrează 
în industria bunurilor de consum șl 
responsabili de unități de control al 
oamenilor muncii asupra acestui sec
tor au subliniat necesitatea orientării 
cu precădere a controlului oamenilor 
muncii — muncitori, maiștri, tehni
cieni. Ingineri — către calitatea pro
duselor. întărirea răspunderii colec
tive încă in faza de fabricație a tot 
ce este destinat pieței, consumului 
populației. Alte propuneri au preco
nizat obligativitatea stabilirii de ter
mene și a factorilor responsabili care 
trebuie să ia măsuri de soluționare a 
sesizărilor făcute de unitățile de con
trol. analiza periodică a activității a- 
cestora în consiliile oamenilor mun
cii. S-a subliniat obligativitatea con
ducerilor unităților controlate de a 
informa periodic comisiile de coordo
nare a unităților controlului oameni
lor muncii asupra modulul in care au 
rezolvat propunerile.

Multi participanți la dezbateri, 
care acționează în unitățile de con
trol al oamenilor muncii, precum și 
lucrători din domeniul aprovizionării 
populației cu bunuri de consum, al 
prestațiilor de servicii s-au referit 
în cuvîntul lor la necesitatea comba
terii cu mai multă fermitate a ten
dințelor de căpătuială care se mal 
manifestă pe alocuri, a formării și 
dezvoltării unei opinii colectiv» In
transigente față de obținerea prin 
practici ilicite de venituri necuveni
te. întronarea respectului legii, a 
normelor de etică și echitate socia
listă. a unei comportări pline de so
licitudine in servirea cetățenilor tre
buie să facă obiectul activității uni
tăților de control al oamenilor mun
cii. al dezbaterilor din organizațiile 
sindicale și de tineret din unitățile 
comerciale, medico-sanitare, de pres
tații. al muncii educative de xl cu 
zi. Unitățile de control trebuie să se
sizeze nu numai abaterile de la lege, 
de la principiile eticii și echității so
cialiste, ci șl situațiile care pot înles
ni abaterile — dezordinea, evidența 
neclară, gospodărirea defectuoasă a 
bunurilor societății etc. — și să pro
pună măsuri care să facă imposibilă 
încălcarea legalității. Mandatari ai 
opiniei înaintate, ai societății, con
trolorii nu trebuie să treacă indife
renți pe lingă nici o formă de negli
jență, nepăsare de irosire a avuției 
sociale.

Un număr important de propuneri 
formulate în cadrul dezbaterilor vi
zează perfecționarea organizării sti
lului și metodelor de muncă din uni
tățile de control al oamenilor mun
cii, creșterea răspunderii tuturor fac
torilor cărora le revin sarcini in acest 
domeniu. Ș-a evidențiat astfel nece
sitatea ca. aub egida consiliilor lo
cale ale Frontului Unității Socialiste, 
să se organizeze mal frecvent in
struiri ale controlorilor, consfătuiri, 
schimburi de experiență, controale 
dirijate menite să sporească autori
tatea și competenta membrilor. S-a 
cerut ca activiștii cu munci de răs
pundere al consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste și or
ganizațiilor de masă și obștești com
ponente, specialiști ai organelor spe
cializate de control ale statului să 
însoțească mai des echipele in in
vestigațiile pe care acestea le fac 
în mod curent. Alte propuneri s-au 
referit la necesitatea editării în ti
raje de masă a unor lucrări de în
drumare a activității de control al 
oamenilor muncii pe diferite profile, 
cuprinzind tematici, forme și metode 
de lucru, precum și o selecție din 
legislația și actele normative nece
sare desfășurării unui control cît mai 
eficient, competent. S-a cerut ca 
presa, radioteleviziunea, casele de 
filme documentare să acorde o mai 
mare atenție prezentării sistematice 
a activității controlului oamenilor 
muncii, să releve inițiativele va
loroase în acest domeniu, să contri
buie la răspindirea lor.

Un număr important de propuneri 
au abordat probleme de organizare 
și funcționare, menite să ducă la îm
bunătățirea competenței și eficienței 
unităților de control. Pentru a ex
prima mai bine doleanțele și pre
ferințele cetățenilor s-a propus, de 
asemenea, participarea reprezentan
ților controlului oamenilor muncii la 
contractările de mărfuri pe care uni
tățile producătoare le efectuează cu 
organizațiile comerciale. în ceea ce 
privește domeniul sanitar, de pildă, 
s-a cerut ca în unitățile care con
trolează acest sector să fie incluși un 
număr mai mare de muncitori. In 
Întreprinderile care au program de 
lucru în mai multe schimburi se pro
pune ca în unitățile de control să 
fie aleși numai membri care lucrea
ză in aceeași tură. In unitățile de 
învățămînt superior controlorii să 
fie aleși odată cu membrii comite
telor de cămin și de cantină, în timp 
ce in toate celelalte unități econo
mico-sociale ei să fie aleși anual, 
odată cu alegerea birouriloi- grupelor 
sindicale.

Participanții la discuție au expri
mat via satisfacție și aprobarea de
plină față de politica externă a par
tidului și statului nostru la elabo
rarea și înfăptuirea căreia o contri
buție esențială aduce secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, politică ce corespunde 
întru totul intereselor fundamentale, 
voinței suverane a poporului nostru, 
a națiunii noastre socialiste.

Subliniind în unanimitate impor
tanța primei consfătuiri pe țară pri
vind activitatea unităților de con
trol al oamenilor muncii, expresie a 
adîncirii continue a democrației so
cialiste, a participării maselor de 
oameni ai muncii la conducerea so
cietății, toți participanții s-au anga
jat să înfăptuiască in mod exemplar 
indicațiile și orientările date de
secretarul 
tovarășul 
muncească 
ducerea în 

general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, să 
cu abnegație pentru tra- 
viață a hotărîrilor Con

gresului al XI-lea, a Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltat» pe 
pământul României.
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ÎNCET, ÎNCET...
N-AJUNGI DEPARTE

Viteza de rotație a mijloacelor circulante este un 
indicator in care se reflectă sintetic eficienta utilizării 
resurselor materiale și bănești ale întreprinderii. Acest 
indicator poate fi exprimat prin durata procesului eco
nomic inceput odată cu avansarea mijloacelor circu
lante sub formă bănească pentru cumpărarea mate
riilor prime și materialelor, continuat cu transformarea 
lor în produse finite și finalizat în mijloace bănești 
după vînzarea și încasarea contravalorii acestora. 
Esențial este ca viteza de rotație să fie cit mai rapidă, 
prin reducerea duratei ciclului aprovizionare-produc- 
tie-desfacere, pentru ca mijloacele circulante să parti
cipe la cît mai multe cicluri de producție. Mai concret, 
această cerință poate fi realizată atît prin sporirea 
volumului producției marfă vindută și încasată intr-o

anumită perioadă de timp dată, cît și prin reducerea 
stocurilor de materii prime, producție neterminată și 
produse finite, prin evitarea imobilizării mijloacelor 
circulante în diferitele faze ale procesului economic. 
Orice accelerare a vitezei de rotație într-o întreprindere 
asigură eliberarea de mijloace circulante care pot fi 
folosite pentru alte nevoi ale economiei, pentru finan
țarea altor activități productive ; după cum orice în
cetinire a acesteia constituie un simptom al unei acti
vități economice anacronice, cu influente negative 
asupra situației financiare a unității respective, care 
implică eforturi în plus pentru economia națională în 
vederea acoperirii necesităților suplimentare de mij
loace circulante.

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

— Cum a evoluat în anul care a 
trecut viteza de rotație a mijloacelor 
circulante în întreprinderea dv.? — am 
adresat această întrebare ing. Iosif 
Vîlceanu. directorul întreprinderii de 
ventilatoare din Capitală.

— Știu că situația financiară a în
treprinderii nu este prea bună. Avem 
stocuri supranormative, credite res
tante, contul blocat. Dar, pentru a 
prezenta exact problema îl voi chema 
pe contabilul șef. care este de spe
cialitate. El cunoaște mai bine lu
crurile, pentru că se confruntă zilnic 
cu banca. Știți, noi ca ingineri nu ne 
prea pricepem la partea contabilă.

Economistul Gheorghe Rozescu, 
contabilul șef, este foarte documentat 
și ne pune la dispoziție cu rapiditate 
datele cerute : in anul trecut, viteza 
de rotație a mijloacelor circulante 
s-a încetinit. în medie, cu 45 de zile, 
ca urmare a creșterii stocurilor de 
materii prime și materiale, de pro
ducție neterminată peste normativ, 
precum și a men
ținerii Ia un ni
vel ridicat a fac
turilor pentru 
mărfurile vîndu- 
te, dar neîncasa
te în termen. Din 
aceste motive, do- 
bînzile penaliza- 

. toare pentru îm
prumuturi res
tante și împru
muturi nerambur
sate în termen au 
afectat într-o mă
sură importantă 
costurile de pro
ducție. influențind 
negativ, cu 7,82 
lei. cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă.

Cauzele acestei situații, care se per
petuează și în acest an, nu sînt nici
decum... contabile, ci, înainte de toate, 
tehnico-economice :

• aprovizionarea defectuos organi
zată. pe criterii empirice, cu materii 
prime și materiale, îndeosebi motoare 
electrice, rulmenți și metal — dato
rată în principal necunoașterii din 
vreme a ventilatoarelor care vor fi 
fabricate ;

• producerea în avans a unor ven
tilatoare contractate cu alte termene, 
pentru a se acoperi capacitatea de 
producție a întreprinderii. Reținem 
insă că in această unitate economică, 
în "general, sortimentația nu s-ă di
versificat prea mult, cu excepția 
cîtdrva produse de tehnicitate mai 
ridicată asimilate in ultima vreme. 
Se consumă încă mult metal pentru 
o serie de ventilatoare de care eco
nomia are din ce în ce mai putină 
nevoie ;

• deficiențe grave în activitatea 
compartimentului de aprovizionare, 
combinate cu lipsa de fermitate a 
organelor financiar-contabile din uni
tate însărcinate să exercite controlul 
preventiv în interesul bunei gospo
dăriri a fondurilor întreprinderii. De 
pildă, la un control efectuat nu de 
mult de organele bancare, s-a desco
perit că întreprinderea „își uitase" 
de doi-trei ani în custodia diferitelor 
baze sau unități economice materiale 
în valoare de peste 250 000 lei. In 
afară de aceasta, compartimentul de 
aprovizionare nu s-a îngrijit să re
nunțe la o serie de materiale coman
date, dar care nu mai erau necesare 
în momentul perfectării diferitelor 
contracte cu beneficiarii de ventila
toare.

Așadar, departe de a fi pur con
tabile. dificultățile financiare nu sînt 
decît o reflectare a neajunsurilor de 
ordin organizatoric și tehnic din în
treprindere. Ceea ce, în situația în
treprinderii de ventilatoare, consti
tuie un motiv deosebit de convin
gător pentru director ca, cel puțin 
în această perioadă critică pentru

Realizări la export
în activitatea lor de 

zi cu zi, metalurgiștii 
de la întreprinderea 
de mașini-unelte Ba
cău acordă prioritate 
realizării exemplare a 
sarcinilor pentru ex
port. Organizindu-și 
munca in echipe spe
cializate, aprovizionîn- 
du-se din timp cu ma
terialele și piesele ne
cesare, urmărind în 
permanență stadiul, pe 
faze de fabricație, al 
tuturor subansamble- 
lor, ei au reușit să-și 

onoreze cu 20 zile mai 
devreme sarcinile de 
plan la export pe pri
mele două luni ale a- 
nului. La această dată, 
în întreprindere stau 
gata pentru a fi expe
diate noi loturi de ma
șini de alezat și frezat, 
care fac parte din pla
nul lunii martie. Ing. 
Vasile Frunză, direc
tor comercial al uni
tății, ne spunea că au 
fost create condiții ca, 
pînă la sfîrșitul lunii 
februarie, să se reali

unitatea pe care o conduce, să cu
noască ceas de ceas, zi de zi. evoluția 
activității economice a întreprinderii, 
mai ales sub aspectele sale finan
ciare și. prin măsuri ferme, coordo
nate permanent, să facă totul pentru 
revenirea la o situație financiară 
normală. Subliniem aceasta întrucît a 
te rezuma să primești din cinci în 
cinci zile, de la serviciul financiar, 
situația imobilizărilor și a contului 
de decontare, ni se pare cu totul in
suficient.

într-o discuție eu președintele con
siliului de control muncitoresc din 
întreprindere, ing. Pompiliu Ionescu, 
acesta aprecia că problema gospodă
ririi mijloacelor circulante ale între
prinderii este de primă importanță. 
Dar aveam să aflăm că. anul trecut, 
consiliul nu a întreprins nici o ac
țiune de analiză sau control pe tema 
respectivă și nici pentru trimestrul 
I al acestui an nu și-a prevăzut ceva 
în acest sens. De ce ?

Ancheta noastră la Întreprinderea de ventilatoare 
din București pune în evidență cîteva din 

CAUZELE CARE ÎNCETINESC VITEZA
DE ROTAȚIE A MIJLOACELOR CIRCULANTE

— Anul trecut, prin Iunie, ne ex
plică ing. P. Ionescu. comitetul de 
partid a analizat activitatea compar
timentului de aprovizionare și. îm
preună cu consiliul oamenilor muncii, 
a stabilit anumite măsuri de reme
diere a neajunsurilor constatate. Am 
considerat că ne-am suprapune dacă 
am face și noi o verificare pe această 
temă.

— Dar problematica imobilizării 
mijloacelor circulante depășește sfera 
activității compartimentului de apro
vizionare. Și mai este un aspect : au 
fost stabilite anumite măsuri. Consi
liul, ca organ cu atribuții în acest 
sens, a controlat cum sint duse la 
îndeplinire măsurile respective ?

— Nu...
Pț-ij} .j^rmare. deși situația finan

ciară a . întreprinderii este dificilă, 
cadrele de conducere, organele cele 
riiai îndreptățite să acționeze cu toată 
răspunderea în asemenea împreju
rări, se complac în a aștepta rezol
vări din afară, credite bancare, fără 
a face tot ce este necesar și posibil, 
la nivelul lor de competentă, pentru 
redresarea economico-financiară a 
întreprinderii. Se cuvine, totodată, 
să precizăm că. în afară de efortu
rile pe care trebuie să le depună 
conducerea unității, întregul colectiv 
pentru înlăturarea unor deficiențe 
interne, pentru îmbunătățirea activi
tății economice si financiare, între
prinderii de ventilatoare îi este ne
cesar tot sprijinul din partea Cen
tralei industriale de utilaj tehnologic 
chimic, petrolier și minier, a Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, a altor organe centrale. Și 
nu este vorba de un simplu sprijin, 
ci de o rezolvare de fond, radicală 
a problemei. Să explicăm :

Este adevărat că întreprinderea nu 
cunoaște încă cu exactitate ce va 
produce în acest an din tipurile de 
ventilatoare aflate în nomenclatorul 
actual de fabricație. în sensul că nu 
are toate contractele încheiate. De 
aici însă nu trebuie trasă concluzia 
că întreprinderea nu ar avea ce să 
producă în perioadele următoare. 
Dimpotrivă, un studiu efectuat chiar 

zeze, în întregime, 
planul la export pe 
primul trimestru al a- 
nului, estimîndu-se 
astfel obținerea unei 
producții suplimentare 
în valoare de aproape 
5 milioane lei valută. 
Totodată, pentru pros
pectarea pieței, noi lo
turi de mașini sint ga
ta să ia drumul expo
zițiilor și tirgurilor in
ternaționale de la Te
heran, Zagreb, Salo
nic, Budapesta, Brho, 
Plovdiv ș.a. (Gheor
ghe Baltă). 

în întreprindere atestă că in econo
mie sint mari solicitări de alte pro
duse. asemănătoare tehnologic, dar 
cu performante superioare : ventila
toare tehnologice, centrale de venti
lație, elemente de desprăfuire ș.a. 
Pentru a le asimila și introduce în 
fabricație este însă necesar un efort 
suplimentar de proiectare construc
tivă și tehnologică pe care întreprin
derea, chiar dacă își va mobiliza co
respunzător forțele sale tehnice (lu
cru pe care nu l-a făcut pînă în pre
zent), nu îl poate susține integral. 
De aceea, sprijinul tehnic al centralei 
de resort este mai mult decît oportun.

Aducem în discuție o problemă a 
cărei rezolvare trenează de mai mult 
timp. Se știe că la Vaslui există o 
altă întreprindere specializată în fa
bricația de ventilatoare. Dar în afară 
de cele două unități — din București 
și Vaslui — în mod organizat sau 
ocazional produc ventilatoare multe 
unități din cadrul Ministerului In

dustriei Ușoare, 
Ministerului A- 
griculturii și In
dustriei Alimen
tare, Ministerului 
Construcțiilor In
dustriale. precum 
și din industria 
locală. După cum 
ne-a relatat ing. 
Ion Munteanu, 
director comer
cial al Centralei 
industriale de uti
laj tehnologic, 
chimic, petrolier 
și minier, deși 
centrala amintită 

este coordonatoare 
pe economie a balanței de ventila
toare industriale, totuși practic nu 
coordonează decit producția și co
menzile adresate celor două unități 
specializate din București și Vaslui, 
în flagrantă contradicție cu prevede
rile legale, celelalte unități care fa
brică ventilatoare nu comunică ni
mic in legătură cu producția pe care 
o realizează, cu comenzile primite, 
pentru a se putea coordona și opti
miza fabricația de ventilatoare indus
triale la nivelul economiei naționale. 
Nici centrala coordonatoare nu a fă
cut insă uz de toate prerogativele pe 
care i le acordă in acest sens regle
mentările in vigoare. Or, Legea cu 
privire la gospodărirea fondurilor 
fixe, ‘resurselor materiale și! ăpfbiSă- 
zionared tehnico-materială stabilește 
clar : ..Coordonatorii de balanțe.-por- 

: nirtd de la" cererile beneficiarilor,co
laborate conform prevederilor planu
lui, vor cuprinde in balanță toate 
resursele din țară și import...".

Nu pot fi absolviți de răspundere 
nici factorii care coordonează apro
vizionarea tehnico-materială din mi
nisterele economice amintite mai sus, 
din Ministerul Aprovizionării.

Consecințele sînt clare : întreprin
deri specializate, dotate corespunză
tor, nu sînt încărcate la întreaga ca
pacitate, in timp ce fabricația venti
latoarelor este răspîndită in nume
roase unități, din care cauză apar 
paralelisme și alte efecte negative, 
cum sînt imobilizările de mijloace 
circulante. Activitatea de concepție 
și proiectare constructivă și tehnolo
gică este, de asemenea, lipsită de o 
coordonare unitară. Or. fabricația în 
perspectivă a ventilatoarelor nu mai 
poate fi lăsată în voia mersului de 
la sine, cu atit mai mult cu cit și in 
acest domeniu trebuie aplicate cu ri
gurozitate indicațiile conducerii par
tidului privind modernizarea și di
versificarea fabricației, tipizarea pro
duselor, reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale.

în concluzie, revenind la situația 
concretă a întreprinderii de ventila
toare, ni se pare importantă de re
ținut opinia directorului filialei sec
torului 6 a Băncii Naționale. Valeriu 
Moșoianu : „Orice încetinire -artifi
cială» prin modificarea sarcinii de 
plan privind viteza de rotație a mij
loacelor circulante sau acordarea su
plimentară de ajutoare financiare nu 
se justifică din punct de vedere e- 
conomic și nu vor rezolva neajunsu
rile existente în activitatea între
prinderii de ventilatoare. Cel mult 
acestea nu fac altceva decît să mas
cheze, pentru o anumită perioadă, 
adevărata stare de lucruri". Sub
scriind la acest punct de vedere, a- 
dăugăm însă că. așa cum s-a văzut, 
redresarea financiară a întreprinderii 
nu este numai necesară, ci pe deplin 
posibilă. Cu condiția ca situația în
treprinderii. sub toate aspectele ei, 
să fie clarificată în cel mai scurt 
timp, pină la capăt, tăindu-se ferm 
„nodul gordian" al explicațiilor, jus
tificărilor și tergiversărilor.

Comeliu CARLAN

ECONOMISIREA SEVERĂ 
A ENERGIEI ELECTRICE
Șl A COMBUSTIBILULUI

Cînd un bec luminează fără rost...
...gîndiți-vâ c<5 PENTRU 1 KWH 

ENERGIE ELECTRICA — cît con
sumă un bec de 100 W în 10 ore — 
SE FOLOSESC 1,5 KG LIGNIT.

...că UN BEC DE 100 W utilizează 
într-un an o cantitate de energie 
pentru producerea câreia se con
sumă APROAPE 300 KG LIGNIT.

Dacă ați folosi becuri cu puteri 
mai mici ați contribui la economi
sirea intr-un an a :

• 75 KG DE LIGNIT
- LA UN BEC DE 75 W.

• 120 KG DE LIGNIT
- LA UN BEC DE 60 W.

• 180 KG DE LIGNIT
- LA UN BEC DE 40 W.

Este deci atît în avantajul econo
miei naționale, cît și ai bugetului 
familiilor dv. să utilizați becuri cu 
puteri mai mici, adecvate cerințelor 
iluminatului din locuințe.

ANCHETA „SCÎNTEII" 
la Combinatul 

siderurgic 
și la Șantierul 

naval din Galați

© 0 flatară arde inutil 10000 tone combustibil 
convențional pe lună, pentru că la unii flacăra 

spiritului de răspundere e palidă

• Sute de tuburi fluorescente luminau puternic... 
lipsa simțului gospodăresc

Legea cu privire la măsurile de 
dezvoltare a bazei energetice și de 
folosire mai judicioasă a combusti
bililor și energiei impune, în fiecare 
unitate economică și ramură indus
trială, în toate domeniile vieții so
ciale, manifestarea unui maxim 
spirit gospodăresc, întronarea unui 
regim de economisire strictă a 
acestor resurse de preț ale eco
nomiei naționale. Numeroase co
lective de oameni ai muncii, prin 
rezultatele pe care le obțin zi 
de zi în acest domeniu, fac 
dovada înțelegerii profunde a nece
sității de a îndeplini prevederile 
legii, sarcina trasată de secretarul 
general al partidului Ia Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
27—28 decembrie 1976. de a obține 
o diminuare substanțială a consu
mului de combustibil și energie față 
de prevederile planului pe anul 1977.

în continuarea anchetelor „Scîn- 
teii" pe această temă ne-am propus 
să prezentăm azi cum se acționează 
pentru gospodărirea rațională a ener
giei electrice și combustibilului in 
unități economice din municipiul 
Galați.

LA ORELE 12 NOAPTEA, 
PE CINE MAI ÎMBIE VITRINELE?

La magazinul alimentar cu autoservire din bd. Mârâșești — București, risipa 
de energie electrică are program... neîntrerupt

Calculul multiplicat la numărul de 
aproape 5 milioane de abonați — 
pentru consumul casnic — or

împreună cu Petre Ciobanu. inspec
tor principal la Inspectoratul terito
rial pentru controlul gospodăririi fon
durilor fixe, combustibilului și ener
giei, și Sandu Talpeș, inginer prin
cipal la întreprinderea de rețele e- 
lectrice Galați, am efectuat, recent, 
un raid-anchetă pe această temă.

COMBINATUL SIDERURGIC GA
LATI. puternic ‘ centru metalurgic 1 al 
tării. Colectivul gălățean raportează 
realizarea suplimentar a zeci și sute 
de tone de cocs, fontă, laminate și 
alte produse. Meritorii sînt și acțiu
nile întreprinse în direcția economi
sirii energiei electrice și a combus
tibilului. diminuării consumurilor 
specifice. Prin eforturile susținute 
ale specialiștilor din combinat și din 
institutele de proiectări s-a asigurat 
recuperarea integrală a gazului de 
furnal — importantă resursă energe
tică secundară. Față de anul trecut, 
pe această cale se economisesc lu
nar circa 5 000 tone combustibil con
vențional.

Dar ce păcat că altă resursă — 
gazul de cocs — in loc să fie recu
perată, se arde inutil la faclă '. A- 
ceastă situație necorespunzătoare du- 

ajunge la valori Impresionante. Ceea 
ce i se cere fiecăruia este nu 
să renunțe la confort, ci sâ

reăză din luna septembrie a anului 
trecut.

— Cînd se va curma această ar
dere inutilă ? — 11 întrebăm pe ing. 
Dan Popescu, șef de secție la uzina 
cocso-chimică

— Depinde de proiectant!, de furni
zorii unor utilaje și de noi. Numai 
împreună vom ptitea urgenta pune
rea în funcțiune a stației de 
epurare...

Și. iată, această lntirziere a apli
cării unor soluții tehnice corespun
zătoare duce la o risipă lunară de 
10 000 tone combustibil convențional, 
ceea ce echivalează cu căldura ne
cesară timp de un an pentru încăl
zirea cartierului Tiglina I din Ga
lați.

De altfel, în combinat e- 
xistă încă importante resurse ener
getice secundare nevalorificate.

In continuare, împreună cu echi
pa de control, depistăm și alte ca
rențe rezultate din folosirea nejudi- 
cioasă a energiei electrice și com
bustibililor :

• La dispeceratul energetic al com
binatului nu se cunoaște aproape ni
mic despre puterea aprobată la vîrful 
de consum de seară.

• Compensatoarele sincrone nu 
funcționează, irosindu-se din această 
cauză lunar 3,5 milioane kWh.

• Neoprirea utilajelor (benzi trans
portoare. motoare de acționare ș.a.), 
în timpul pauzelor de laminare și al 
reviziilor, sau în timpul înlăturării u- 
nor defecțiuni la liniile tehnologice 
provoacă însemnate pierderi de ener
gie electrică.

Lipsurile care mai există încă in 
aceste domenii trebuie remediate în 
cel mai scurt timp. Aceasta presupu
ne o muncă susținută din partea con
siliului oamenilor muncii, a organiza
țiilor de partid, atit în direcția exer
citării unui control riguros și siste
matic pentru aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice stabilite, dar, 
mai ales, a cultivării in conștiința 
tuturor a înaltei responsabilități față 
de economisirea fiecărui gram de 
combustibil, fiecărui kilowatt-oră de 
energie.

După miezul nopții sintem prezenți 
la ȘANTIERUL NAVAL. In hala de 
confecționat, zeci de becuri erau 
aprinse fără justificare, ele neavînd 
alt rol decît să... lumineze risipa. Un 
calcul sumar arată că. în fiecare oră, 
numai pe unul din tronsoanele halei 
se risipesc 10 kWh. Secundele se fac 
minute, minutele devin ore, părticică 
cu părticică pierderile cresc...

— De ce ați lăsat lumina aprinsă 7 

gospodărească cu chibzuință, Bă 
folosească rațional energia elec
trică.

— Se lucrează, ne răspunde 
maistrul Biro Laioș.

— Dar unde sînt oamenii T
— Pe aici...
Oare in gospodăria proprie cei de 

aici lasă lumina să ardă, chiar dacă 
nu este nevoie ? Greu de crezut ! De 
ce atunci se tolerează, mentalitatea 
de galanton cînd este vorba de con
sumul din întreprindere ?

Mai mult, au fost lăsate să func
ționeze „în gol" și convertizoare de 
sudură. Se risipesc rapid zeci de ki- 
lowați-oră. Lipsa de exigență din 
partea conducerii șantierului, cit și 
insuficienta preocupare din partea 
organizației de partid pentru crearea 
unei opinii intransigente, combative, 
față de orice manifestare de neglijen
tă. de irosire a energiei și combusti
bilului, mare sau mică, au dus la 
această situație. Reamintim conduce
rii întreprinderii una din prevederile 
Legii cu privire la măsurile de dez
voltare a bazei energetice și de folo
sire mai judicioasă a combustibili
lor și energiei : „Unitățile socialiste 
consumatoare de energie electrică 
vor lua măsuri ca în toate schimbu
rile să se obțină indici optimi de 
consum de combustibil, energie elec
trică și termică, prin exploatarea in
tensivă a utilajelor, evitarea mersu
lui in gol, dimensionarea rațională a 
iluminatului și încălzirii, potrivit ne
cesităților stricte ale producției".

Realitatea dovedește că există încă 
numeroase rezerve in gospodărirea 
strictă a energiei și combustibilului.

Această imperioasă cerință a fost 
relevată cu toată fermitatea și într-o 
recentă ședință lărgită a consiliului 
de conducere a Ministerului Energiei 
Electrice. Ca principal factor în rea
lizarea politicii energetice pe plan 
național, Ministerul Energiei Electri
ce are menirea ca — pe lingă asigu
rarea alimentării cu energie electri
că, în condiții de maximă siguranță, 
a tuturor consumatorilor — să se 
preocupe în aceeași măsură și de 
modul in care este folosit fiecare ki- 
lowatt-oră. Se constată, in unele în
treprinderi, depășiri ale repartițiilor 
de energie și combustibil, un „ritm 
de melc" în înfăptuirea riguroasă a 
acțiunilor de gospodărire rațională și 
economisire a energiei și combustibi
lului, precum și abateri de Ia pre
vederile legii. Este absolut necesar ca 
în toate ramurile și în fiecare între
prindere să se acționeze cu perse
verență și răspundere pentru apli
carea programelor de măsuri stabi
lite.

Ion LAZAR

Vineri au luat sfirșit lucrările pri
mei Consfătuiri pe țară a unităților 
de control al oamenilor muncii.

Desfășurată sub puternica impre
gie produsă de cuvîntarea rostită da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, consfă
tuirea a constituit o nouă manifes
tare a profundului democratism al 
societății noastre socialiste, a parti
cipării nemijlocite a oamenilor mun
cii din tara noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — la conducerea și perfecționarea 
întregii activități economico-sociale.

în cea de-a doua zi a consfătuirii, 
lucrările primei ședințe în plen au 
fost conduse de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La dezbaterile asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi au luat cu- 
vîntul tovarășii Gheorghe Vaida, 
secretar al Consiliului județean 
Bihor al Frontului Unității Socialiste; 
Ligia Băluță, maistru la întreprin
derea de industrializare a laptelui din 
Roșiori de Vede, membră a echipei 
de control al oamenilor muncii; 
Pompei Arcalian, secretar al Consi

liului comunal Teaca, județul Bistrița- 
Năsăud, al Frontului Unității Socia
liste ; Alexandru Calomfirescu, prim- 
adjunct al ministrului sănătății ; Ion 
Mitrea, director al Spitalului jude
țean din Slobozia : Maria Pantiru. 
laborantă la întreprinderea de trico
taje din Piatra Neamț, responsabilă 
de echipă de control ; Traian Cărbu- 
naru, responsabilul cantinei Combi
natului siderurgic Hunedoara ; Iu- 
liana Bucur, secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Ușoare ; Gheorghe 
Simon, inspector-șef al Inspectora
tului județean de stat Arad pen
tru controlul calității produselor ; 
Silvia Anastasiu, președinta Comite
tului sindicatului de la întreprinde
rea „Steaua electrică“-Fieni ; Pan- 
telimon Găvănescu, secretar al C.C. 
al U.T.C. ; Obadia Stoenescu, mun
citoare la întreprinderea metalurgi
că Sadu, responsabilă de echipă de 
control ; Domokos Szasz. vicepre
ședinte al CENTROCOOP ; Lucia 
Turmacu, biolog la întreprinderea 
de prelucrare a legumelor și fructe
lor Rîureni, județul Vîlcea. respon
sabilă de echipă de control ; Ion 
Mancaș, muncitor la întreprinderea 
de tricotaje „Moldova“-Iași, respon
sabil de echipă de control ; Maria 
Ciocan, membră a Biroului Consiliu
lui Național al Femeilor j Margareta 

Hajdu, tehnician la Tesătoria de 
mătase Sighișoara, responsabilă de 
echipă de control ; Ion Bozdoc, 
inspector sanitar șef — județul 
Timiș.

După pauză lucrările au fost con

încheierea Consfătuirii pe țară a unităților 
de control al oamenilor muncii

duse de tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Tovarășul Lucian Drăguț, vicepre
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, a prezentat 
apoi sinteza dezbaterilor care au avut 
loc în comisii.

în continuarea dezbaterilor au luat 

cuvintul tovarășii Paul Nagy, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R. ; 
Marieta Constantin, inginer la în
treprinderea de ciorapi Sebeș, mem
bră a echipei de control : La
risa Munteanu, vicepreședinte al

UCECOM ; Petru Andea, președin
tele Consiliului U.A.S.C. din centrul 
universitar Timișoara. Ion Marin, 
directorul întreprinderii de trans
porturi auto — Prahova ; Eugenia 
Botezan, medic primar. director 
adjunct al spitalului județean Cluj ; 
Maria Siminciuc. inginer la între
prinderea de confecții Botoșani, 
responsabilă de echipă de control ; 
Alexandru Popescu, președintele 
Consiliului județean Argeș al sindi
catelor, președintele comisiei jude

țene de control ; Vintilă Rotaru, 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare ; 
Gheorghe Tache, adjunct al ministru
lui educației și invățămîntului. și 
Gheorghe Mîzgăreanu, directorul în

treprinderii de alimentație publică — 
Brașov.

La dezbaterile în plen și in comisii 
au luat cuvintul 169 de participanți.

A fost aprobat în unanimitate Ra
portul privind activitatea consiliilor 
Frontului Unității Socialiste și a or
ganizațiilor componente pentru or
ganizarea și funcționarea controlului 
obștesc.

Participanții au adoptat în unani
mitate propunerile făcute în plenul 
consfătuirii și pe comisii în legătură 

cu îmbunătățirea conținutului Legii 
nr, 6/1972, propuneri care vor fi exa
minate de Biroul Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
în vederea definitivării proiectului ce 
urmează să fie supus Marii Adunări 
Naționale.

Propunerile prevăd ca în viitor 
controlul obștesc să poarte denumi
rea de control al oamenilor muncii, 
denumire ce exprimă esența profund 
democratică a acestei forme de par
ticipare a tuturor cetățenilor țării la 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului. Se propune, de asemenea, legi
ferarea unei strînse conlucrări între 
controlul oamenilor muncii și con
trolul muncitoresc al activității eco
nomice și sociale. în scopul coordo
nării unitare a acțiunilor de control, 
al rezolvării operative și eficiente a 
constatărilor și propunerilor făcute de 
către echipele de control al oame
nilor muncii, instituționalizarea co
misiilor care au fost constituite de 
către consiliile Frontului Unității So
cialiste, stabilirea prin lege a atri
buțiilor acestora și a modalităților 
de conlucrare a controlului oameni
lor muncii cu controlul muncitoresc 
și cel de specialitate, legiferarea or
ganizării periodice a unor consfătuiri 
la nivelul comunelor, orașelor și ju
dețelor.

în continuare, tovarășa Vasilica 
Vîlcu, vicepreședinte al Consiliului 
județean Brăila al Frontului Unității 
Socialiste, a dat citire chemării pe 
care consfătuirea a adresat-o tuturor 
echipelor de control al oamenilor 
muncii, colectivelor de muncitori, in
gineri, tehnicieni și alți specialiști 
din unitățile producătoare de bunuri 
de consum și prestatoare de servicii, 
din spitale, policlinici, cămine, canti
ne și celelalte unități de stat și coo
peratiste care au legături directe cu 
populația, în vederea intensificării 
eforturilor pentru realizarea politicii 
partidului și statului nostru de creș
tere în ritm rapid a nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Chemarea a fost adoptată în una
nimitate.

într-o atmosferă însuflețitoare, de 
puternic entuziasm, participanții au 
ascultat și aprobat, prin vii și înde
lungi aplauze, scrisoarea de mulțu
mire pe care consfătuirea a adre
sat-o C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Textul scrisorii a 
fost citit de tovarășul Mihai Marina, 
secretar al Consiliului județean Cluj 
al Frontului Unității Socialiste.

Cuvintul de închidere a consfătui
rii a fost rostit de tovarășul Iosil 
Banc.
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ÎN CLIMATUL FERTIL AL FESTIVALULUI

NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI”

Munca și creația - strîns împletite în manifestări 
valoroase, cu un bogat conținut educativ*

Săptămîna trecută a avut loc la
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Sibiu o manifestare am
plă. deosebit de revelatoare. Se in
titula „Omagiu muncii", si constituia 
intr-adevăr un asemenea omagiu, 
căci era dedicat de fruntași frun
tașilor. „Omagiu muncii" reprezenta 
cel de-al 200-lea spectacol sibian din 
„Cîntarea României". Firesc, cifra 
atrage atenția asupra unui efort 
cantitativ, asupra preocupării foruri
lor județene sibiene (a căror conlu
crare și capacitate organizatorică a 
intrat, in aceste luni, sub o nouă 
zodie, fericită) de a spori numărul 
acțiunilor culturale. La festival par
ticipă peste 1 500 formații artistice, 
aproape 40 000 de interpreti. precum 
Si peste 1 000 de creatori din toate 
domeniile și genurile artistice. Cî- 
teva date și mai concludente : 
240 formații de teatru fată de 147 
(in perioada premergătoare festiva
lului) ; 47 coruri fată de 32, 22 for
mații de dans cu temă față de 9 ; 
145 brigăzi artistice față de 54 etc.

O activitate culturală fără prece
dent s-a desfășurat la Dumbrăveni. 
Copsa Mică etc. Unele dintre forma
ții au apărut, cum se spune chiar în- 
tr-o informare a comitetului jude
țean, „In localități fn care altădată 
nu se Intîmpla aproape nimic".

în plină desfășurare a fazei inter- 
cooperatiste. fenomenul de naș
tere a unor noi și noi formații con
tinuă, după cum ne informează Va- 
sile Avram, directorul centrului da 
Îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă. Organiza
torii primesc zilnic noi cereri de în
scriere. Desigur, sînt și in județul Si
biu talente neafirmate, exemple de 
formații mai vechi a căror stare de 
anemie le-a condus spre autodizol
vare sau de formații ale căror „ca
lități" nu le-au permis să promoveze 
în festival (discuțiile purtate pe a- 
ceastă temă Ia sindicatul sanitar, 
întreprinderea pligrafică și mai 
ales la I.M.A.I.A. promit să aducă, 
cit de curind. o ameliorare simți
toare).

Comitetul județean de cultură șl 
educație socialistă intenționează să 
întreprindă zilele acestea o analiză 
a densității și varietății formațiilor 
artistice de amatori pe localități, să 
constate dacă există resurse pentru 
crearea altora și să le asigure în
drumarea.

Nu toate formațiile existente au o 
activitate substanțială, susținută, lip-

sită de festivism, programe cu un 
bogat conținut de idei și cu o mare 
eficientă educativă.

Sînt. desigur, foarte multe cazuri 
pozitive, notabile. Așa, de pildă, 
membrii unei formații de teatru din 
Cisnădie. care s-a calificat cu bune 
rezultate la prima fază a festivalului, 
au propus totuși să fie acceptați în 
concurs cu o altă piesă, pe care 
tocmai o descoperiseră. Este vorba 
de „Cineva trebuie să piardă", lu
crare scrisă de Gheorghe Stoica, 
muncitor la întreprinderea textilă 
din localitate, piesă care li s-a pă
rut mai apropiată de viața și de 
problemele lor, mai semnificativă 
pentru prezența lor în festivalul 
muncii și al creației. Tot la Cisnădie 
continuau să repete nu numai bri
gada secției filatură, promovată in 
faza următoare, ci și celelalte trei, de 
valoare foarte apropiată de prima 
— juriul urmînd să constate even
tuale mutații valorice.

Sînt însă și formații care au con
ceput participarea la festival ca la 
un concurs oarecare (comunele Po- 
placa, Brădeni, Iacobeni) ori cazuri 
de discontinuitate : exemple de for
mații care și-au încetat activitatea 
de repetiții ori cea publică, mai 
ales după ce nu s-au calificat in fa
zele următoare. La întreprinderea 
..13 Decembrie", care are aproximativ 
2 500 de angajați, numărul de spec
tacole al formațiilor existente (pu
ține. firave) arată că aici nu s-au 
respectat nici măcar obligațiile sta
tutare (un spectacol pe lună). Simp
tomatică mi se pare în acest caz și 
lipsa unui ajutor calificat. Ce putem 
gîndi noi despre sprijinul pe care 
artiștii profesioniști îl acordă miș
cării de amatori (oricîte realități 
pozitive am constata și oricîte refe
rințe pozitive am culege) dacă aflăm 
că echipa de teatru a acestei între
prinderi — din centrul orașului Si
biu — n-a fost competent sfătuită 
nici măcar în alegerea repertoriului 
de vreunul dintre actorii teatrelor 
din oraș ?

Credem că forurile județene ar 
trebui să fie mai deplin convinse că, 
indiferent de vocația didactică, prin 
cultura și sensibilitatea lor, toți ar
tiștii profesioniști, oamenii de cul
tură și artă pot avea un rol mai 
mare în îndrumarea formațiilor de 
amatori.

Remarcabil este însă, Ia Sibiu, o- 
dată cu preocuparea acordată diver
sificării activității artistice. efortul

spre calitate, efortul de a crea și 
transmite prin intermediul artei sen
suri politice, sociale și morale, pe
netrante valori educative.

Dovadă și totodată stimulent al 
nivelului ideologic și artistic ridicat 
este fenomenul cel mai spectaculos, 
credem, al festivalului in județul 
Sibiu : marea rezonanță a acțiunilor 
asupra unor mase foarte largi de 
oameni ai muncii.

Sălile manifestărilor sînt întot
deauna pline. Problemei „mobilizării 
spectatorilor" i-a luat acum locul 
cea a „satisfacerii cererii" de invi
tații și bilete. Discuțiile de după 
spectacol au devenit la fel de aprinse 
ca și cele, faimoase, de după meciuri. 
Felul în care publicul susține forma
țiile demonstrează rolul ior mobili
zator.

Spectacolele, conținutul lor de idei, 
apelurile lor dinamizatoare sînt co
mentate, amplificate : pătrund, evi
dent, in conștiințe. Se simte surpri
za și curiozitatea de a vedea că 
„omul de lingă tine", născut în Răși
nari, scrie și el tulburătoare poezie 
patriotică, sau că are o voce minu
nată și o sensibilitate neașteptată, că 
mina lui, asprită de muncă, stăpî- 
nește admirabil arcușul ori că zîm- 
betul lui timid ascunde un acut 
simt de observație și spirit critic in 
legătură cu activitatea și viata între-- 
prinderii. Se fac judecăți critice asu
pra autenticității, patosului ori rit
mului poeziilor, plasticității ta
blourilor și sculpturilor, eleganței 
mișcării dansatorilor. Se fac apre
cieri asupra semnificației civice și 
politice a artei amatorilor. Selectați 
din rindul fruntașilor, aceștia se 
bucură de un prestigiu social cu atit 
mai accentuat.

în foarte multe unități, la Miercu
rea. Avrig. Sibiu, Mediaș, s-au rea
lizat expoziții în care alături de pro
duse ale artei figurau produse ale 
muncii. Dansurile au căpătat un mai 
pronunțat caracter tematic și temele 
lor sint legate de muncă : de prelu
crarea sticlei (la Avrig), de munca 
agricolă (la Dobîrca) etc. Faptul că 
membrii juriului însoțesc aprecierile 
asupra nivelului artistic cu referințe 
despre biografia profesională și eti
că a interpreților nu este lipsit de 
tilc și consecințe.

Edificatoare sub aspectul ecourilor 
spirituale și stimulării activității pro
ductive ni s-a părut situația de 
la întreprinderea mecanică Sibiu 
(circa 3 000 de angajați), un colectiv 
cu o bogată, multilaterală activitate

cultural-educativă. Am cunoscut co
rul mixt al întreprinderii și pe in- 
terpretii montajelor literare la sus- 
amintitul spectacol al fruntașilor, 
întreprinderea mai are și brigadă, și 
echipă de dansuri, și o formație de 
soliști de muzică populară și ușoară. 
Toate, născute sau consolidate în 
„Cintarea României", cu repertorii 
destul de bogate și apariții publice 
numeroase. începutul a fost, ca de 
obicei, mai greu. Au urmat primele 
spectacole și primele succese. Au a- 
părut apoi noi „oferte", „revelația 
unor talente, care au Început să 
muncească cu o extraordinară tra
gere de inimă, cu o mare dorință de 
a-și croi drum direct către inimile 
tinerilor, ale tuturor oamenilor mun
cii. de a sădi în conștiințe dragostea 
față de muncă și de patria socialis
tă". (Savu Zeno. responsabil cu e- 
ducația politică și culturală). Dar cel 
mai impresionant aspect al acestei 
activități este efectul lui asupra 
muncii, asupra vieții întreprinderii.

„Aveam și pină acum un colectiv 
bun. Și totuși, în ultima vreme lu
crăm altfel cu oamenii. Disciplina a 
crescut. Ne-am unit mai tare 
în jurul problemelor comune. Sarci
nile sint implinite cu mai mare ușu
rință, promptitudine. Se simte o mai 
bună sudură a oamenilor, un spirit 
de colectiv mai accentuat".

Mi se pare semnificativă această 
apreciere cu privire la consecințele 
activităților din „Cîntarea României" 
— făcută de dr. ing. Valeriu Deac. 
directorul întreprinderii, conducător 
al unei unități economice care dă re
zultate bune și foarte bune la toți 
indicatorii.

Rezultatele frumoase obținute In 
județul Sibiu în Festivalul „Cîntarea 
României" obligă la sporite eforturi 
de continuitate și constituie terenul 
fertil pentru noi performante. În
deosebi calitative.

Natalia STANCU-ATANASIU

Odihna și cura balneara 
în stațiunile balneoclimaterice
Stațiunile de odihnă și cură bal

neară din întreaga țară vă oferă 
în această perioadă, la TARIFE 
REDUSE, condiții pentru petrece
rea concediului dv.

OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM și Filialele I.T.H.R. Bucu
rești dispun de locuri pentru :

— odihnă și practicarea sporturi
lor de iarnă cu cazare în hotelurile 
din stațiunile SINAIA. PREDEAL, 
POIANA BRAȘOV ; cazare în vile 
și masă la tarif de 24—48 lei pe zi 
de persoană, în funcție de confort, 
în stațiunile PREDEAL, SINAIA. 
BUȘTENI;

— cură balneară în hotelurile 
din SOVATA, HERCULANE. SLA- 
NIC MOLDOVA. COVASNA. CA- 
CIULATA. SÎNGEORZ, TUȘNAD, 
BUZIAȘ, EFORIE NORD și MAN
GALIA. cu tarif de cazare și masă 
intre 42—60 lei pe zi de persoană ;

— odihnă și cură balneară ia 
FELIX, BALVANYOS, BORSEC, 
BORȘA, IZVOARELE, VATRA 
DORNEI și alte stațiuni, la tarife 
cuprinse între 32—45 lei pe zi de 
persoană.

Se beneficiază de o reducere de 
50 la sută la tariful de transport 
pe C.F.R.

CĂREI O noua sala de spectacole

teatrale și de concerte
Recent, la Cărei a 

fost inaugurată o mo
dernă sală de specta
cole teatrale și de 
concerte, amenajată 
in fostul edificiu al 
unui vechi cinema

tograf. Aici vor a- 
vea loc stagiuni per
manente ale celor 
două secții — română 
și maghiară — ale 
Teatrului de Nord, ale 
Filarmonicii de «tat

din Satu Mare, precum 
și spectacole ale for
mațiilor de amatori 
din unitățile economi
ce. instituțiile și școli
le orașului Cărei. (Oc- 
tav Grumeza).

In audientă... la audiente

Catul BOGDAN: tv

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

Expoziție om agială 
în sălile Muzeului Simu

într-o carieră artis
tică atit de îndelunga
tă și laborioasă ca a- 
ceea a maestrului Ca
tul Bogdan, expoziția 
organizată în sălile 
Muzeului Simu are. în 
primul rînd. sensul 
unui omagiu. Este o- 
magiul adus de orga
nizatori unuia din cei 
mai de seamă pictori 
contemporani care de 
curind a Împlinit 80 
de ani.

Ca și ampla retro
spectivă deschisă în 
1970 in sălile Dalles, 
recenta expoziție, mai 
modestă ca dimensi
uni, pune In valoare 
o artă în care sensi
bilitatea ne apare au
reolată de calitățile 
unei armonioase, filo
zofice senectuți. Lu
crările expuse acum 
pun In evidentă prefe
rința pentru o execu
ție In care sînt urmă
rite efecte de mare ra
finament pictural. în 
uleiuri, dar mai ales in 
acuarelă, variații su
ple de tonuri apropia
te. puse în straturi 
subțiri, in îmbinări a- 
proape transparente, 
atestă Încă o dată 
binecunoscutele-1 ca
lități de ordin pictu

ral. Sensibilitatea ar
tistului s-a oprit insis
tent asupra peisajului, 
înregistrind infinitezi
male modificări de 
nuanță. Dincolo de li
nul sau altul din as
pectele particulare (de 
pildă numeroasele va
riante ale aceluiași 
peisaj cu acoperișuri 
privit de pe terasa a- 
telierului) sînt evocate 
parcă un spațiu și un 
timp interior. Imagini
le străzii sau piețelor, 
nostalgia unei seri 
ploioase sau marinele 
desenate la Costinești. 
peisajele „cu soare" 
>au „Casele vechi" sint 
de fiecare dată trans
figurări cu caracter 
particular. în formula 
sa artistică inflexiuni
le delicate ale liniei 
care revine adesea pe 
propriile-i urme spre 
a marca subtile dar 
revelatoare accente, 
acuarela cu infinitele-i 
posibilități de expri
mare dobîndesc impor
tantă si semnificație, 
încheagă o lume per
fect articulată. Portre
tele urmăresc delicate 
mișcări sufletești, fi
xează în imagine fru
musețea unei atitudini 
meditative, strălucirea

fugară a unui zîmbet. 
Autoportretele sau 
„Portretul compozito
rului Zeno Vancea", 
„Portretul în gri" sau 
portretele de țărani 
(pentru a da cîteva 
exemple) se remarcă 
prin aceeași delicată 
caligrafie.

De mici dimensiuni, 
naturile statice sint 
parcă mici poeme, pri
lej de experimentare a 
culorii în noi și subtile 
acorduri cromatice. Vi
brația straturilor su
prapuse de culoare 
marchează o deplină 
stăpinire a rafinamen
tului pe care-1 presu
pune tehnica acuare
lei. Surdina este mo
dalitatea lor comună.

De peste o jumătate 
de secol, activitatea 
propriu-zis artistică a 
maestrului Catul Bog
dan a fost dublată de 
o exemplară activitate 
didactică. Generații în
tregi de artiști s-au 
format sub privirea a- 
tentă a acestui artist 
(unul din întemeieto
rii Școlii de arte fru
moase din Cluj-Napo- 
ca) care și-a onorat în
totdeauna titlul de 
„profesor emerit".

Marina PREUTU

PROGRAMUL I
12.00 Telex.
12,05 Teleșcoalfi.
12.35 Album coral.
12.55 Anchetă socială i „Al șaselea simt, 

bunul simț“.
13.30 Uverturi de concert.
14,00 ,,Eu scriu pentru dumneata, ceti- 

torule**.
14.30 Muzică populară cu Gheorghe 

Zamfir șl formația sa.
15,00 O viață pentru o idee : Carol 

Gold (1802—1871), unul dintre pri
mii ingineri români.

15.30 Tineri muzicieni români în mari 
competiții internaționale.

18.30 Reportaj pe glob : Un singur Viet
nam.

18.55 Intermezzo liric.
17,10 Antologia filmului pentru tineret 

și copii : Tarzan, omul junglei.
18,20 România pitorească.
18.50 Săptămîna politică internă și In

ternațională.
19,05 Film serial pentru copii : Heidi.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei.
20,00 Teleenciclopedia.
20.55 Film serial : Columbo.
22.25 întîlnire cu satira și umorul.
23.25 Telejurnal.
23.35 Seară de romanțe.

„Mărțișor ’77“
Magazinele și raioanele spe

cializate ale comerțului de stat 
dispun de un bogat sortiment 
de produse cosmetice, realizate 
la noi in țară. De exemplu, se
ria produselor PELOX (pentru 
îngrijirea tenului normal), con
ține extract lichid din nămolul 
de Techirghiol, deosebit de to
nifiant. Casetele colective Mag
nolia, prezentate în trei varian
te — pentru ten normal, gras 
și uscat — sînt realizate din 
extracte de plante care se cul
tivă la noi în tară. Iată numai 
citeva sugestii pentru cadouri de 
Mărțișor.

Anul trecut, in luna octombrie, am 
făcut un raid-anchetă in mai multe 
instituții și,unități economice din Sla
tina pentru a urmări modul in care 
se desfășoară audiențele. Aspecte 
îmbucurătoare privind respectarea 
programului, soluționare* oompeten- 
tă, cu toată răspunderea, a cererilor 
și sesizărilor oamenilor muncii am 
intîlnit atunci — ca și acum — la 
Consiliul popular al orașului Slatina, 
la direcția pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale, U.J.C.A.P., 
cooperativa „Precizia și arta mește
șugarilor". Dar am intîlnit atunci, in 
octombrie, și alt fel de cazuri, în care 
audiențele erau privite ca o povară 
sau. pur și' simplu, nu se bucurau de 
nici o atenție. Solicitînd. de pildă, 
o audiență Ia comitetul județean 
pentru cultură și educație socialistă, 
ni s-a răspuns : „Audiență ? Aaaa... 
nu se poate. Tovarășul președinte 
este foarte ocupat, are ședință". Am 
insistat : „Dar cînd acordă totuși 
audiente ?“ Ni s-a răspuns : „Nu știu. 
Vino matale zilnic pe-aici, pină ii 
găsești liber pe tovarășul preșe
dinte...".

...Zilele trecute am solicitat din 
nou, telefonic, să merg în audiență 
la aceeași instituție. De această dată, 
altul a fost răspunsul : „Puteti veni 
chiar acum. Deși tovarășul președinte 
nu are azi program de audiență. Vă 
poate primi imediat. Dacă nu puteti 
azi atunci poftiți miine dimineață la 
opt. Cum vă numiți ?“

în octombrie, nu reușisem să obți
nem nici măcar o informație despre 
programul de audientă al președinte
lui consiliului județean al sindicate
lor. Acum, dindu-ne drept un mun
citor de la întreprinderea de prelu
crare a aluminiului Slatina, am soli
citat din nou o audiență la consiliul 
județean al sindicatelor. De această 
dată ne-a răspuns chiar noul preșe
dinte, tovarășul Dumitru Cristea, 
care ne-a invitat să mergem imediat 
să stăm de vorbă...

Acum, la consiliul județean al sin
dicatelor se respectă cu «trictete pro
gramul de audiente, se acordă cea 
mai mare atenție cererilor și sesiză
rilor angajaților. Și nu este un caz 
singular. Situația de acum citeva 
luni s-a schimbat mult în bine. Este 
și concluzia biroului Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., care a analizat

în luna ianuarie a.c. modul cum sint 
rezolvate sesizările, propunerile și 
•olicitările oamenilor muncii.

— Potrivit hotăririi Comitetului 
Central al partidului din iulie 1976 
— ne spune tovarășul Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean — in întreprinderi și instituții 
s-au organizat pină acum 110 comisii 
care urmăresc modul de rezolvare a 
scrisorilor și sesizărilor. Ca urmare 
a preocupării organelor de partid și 
de stat, a conducerilor instituffilor șl 
întreprinderilor din județ, sesizările

După patru luni, 
prin întreprinderi 

și instituții din Slatina

și propunerile oamenilor muncii sint 
acum mai bine și mai prompt rezol
vate decit in anii anteriori. Cu toate 
acestea, se constată că mulți oameni 
vin in audientă la organele județene 
pentru probleme care pot și tre
buie să fie rezolvate la nivelul co
munelor sau al orașelor. Așa, de e- 
xemplu, in anul trecut, circa 8 la 
sută din numărul celor care au venit 
in audientă la organele județene, 
unde s-au acordat în total 11 128 au
diențe, puteau să-și rezolve proble
mele pe plan local. Pentru aceasta se 
cere o mai mare solicitudine din par
tea primăriilor comunale pentru re
zolvarea cererilor îndreptățite ale ce
tățenilor. astfel incit aceștia să nu 
mai bată inutil drumurile la județ.

Din păcate, nu peste tot s-au luat 
măsuri pentru ca audiențele să de
vină, intr-adevăr, un mijloc eficient 
de cunoaștere a realității, de luare a 
unor măsuri menite să rezolve 
probleme de interes obștesc sau per
sonal.

La întreprinderea de aluminiu și 
la Centrala industrială de metale ne
feroase Slatina am întilnit și acum 
aceeași situație ca în octombrie anul 
trecut. Ca și atunci, am dat telefon 
la 1 19 00 și am rugat să fim înscriși 
în audientă la tovarășul director. Ni 
s-a răspuns exact cu aceleași cuvinte

ca In octombrie : „Tovarășul direc
tor are audiență vineri la ora 12. 
Dacă ții insă să ajungi la el. apoi fă 
matale o cerere și te duci cu ea la 
tovarășul Grosu, la personal". Am re
plicat, ca și atunci : „Dar azi e marți, 
avem o chestiune urgentă. Dacă nu 
se poate să mergem la tovarășul di
rector, atunci poate ne primește to
varășul director adjunct sau altcine
va din conducere". Răspuns : „Nu sa 
poate, tovarășe 1 Vorbiți cu tov. 
Grosu, la interior 270". Cerem inte
riorul 270, de unde cineva ne lămu
rește : „Tov. Grosu nu este in birou. 
Dacă 11 căutati pentru a merge in 
audiență la tov. director, ațunci fa
ceți o cerere, sp-uneti motivul pentru 
care cereți audiență și apoi o adu
ceți aici, la noi". întrebăm : „Cu cine 
am vorbit ?“ Aceeași voce : „Cu An
tonescu. de la serviciul personal" .

Am adus acest caz la cunoștința 
tovarășului prim-vicepreședinte Du
mitru Joița, care ne-a spus :

— Este regretabil faptul că se mai 
lntilnesc asemenea situații. Tocmai 
de aceea, pentru a continua acțiunea 
începută de îmbunătățire radicală a 
modului de rezolvare a sesizărilor, 
propunerilor și solicitărilor oamenilor 
muncii făcute pe calea scrisorilor și 
a audiențelor, consiliul popular ju
dețean va organiza chiar in cursul 
lunii februarie o dezbatere pe aceas
tă temă cu toți factorii de răspunde
re din instituții și întreprinderi. De 
asemenea, in localitățile de unde vin 
cei mai mulți oameni in audiență la 
județ vom face studii si sondaje 
pentru a vedea ce măsuri se impun. 
Totodată, vom căuta ca toți lu
crătorii de la consiliile populare care 
vin zilnic în legătură cu cetățenii să 
caute să rezolve, la nivelul loc de 
competență, cit mai multe dintre se
sizări și răspunsuri, iar atunci cind 
acestea nu se pot rezolva, pentru că 
ar însemna o Încălcare a legii, să li 
se explice oamenilor, pe îndelete, 
acest lucru. Vom controla mai mult 
decît am făcut-o pină acum modul 
în care sînt întocmite programele de 
audiență la diferite întreprinderi și 
instituții, respectarea lor. urmărirea 
rezolvării problemelor înscrise în re
gistrele de audientă.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"
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FAPTUL?I

DIVERS
La scenă 
deschisă

Sofii Dorica si Gheorghe Cos
tau din Dolhasca. județul Su
ceava, au apărut deunăzi pe sce
na căminului cultural in rolurile 
principale dintr-o piesă inspi
rată din evenimentele eroicului 
an 1877. De douăzeci de ani de 
zile, chiar de la infiintarea echi
pei de teatru 
doi sofi au 
animatori ai 
lor amatori.
strălucirea medaliilor de aur, ar
gint si bronz cucerite la con
cursurile republicane se datores- 
te lor. Dar bucuria — marea lor 
bucurie — este să smulgă a- 
plauzele consătenilor. Si mat au 
o bucurie : copiii lor — Crlstinel 
in clasa a VIII-a si Doru in 
clasa a Il-a — care au început 
să-si etaleze si ei talentele sce
nice. Spectatorii spun că părinții 
lor au în ei cei mai redutabili 
„concurenți" si că, in curind, o 
să le ia locul. Părinții nu se 
supără. Dimpotrivă. își aplaudă 
copiii la... scenă deschisă.

din comună, cei 
fost neobosita 
tuturor artițti- 
In buni parte,

Ora 15
a venit...

...dar autocamionul 23—B—3729 
încă nu a apărut la autobaza 2 
Giulesti, as a după cum era con
semnat tn foaia de parcurs din 
11 februarie. La ora 15. autoca
mionul se afla încă pe sosea in 
apropiere de Focsani, angajat 
intr-o cursă contracronometru, 
in luptă cu secundele. O depăși
re — un autocamion, altă de
pășire — un tractor ți— Si acele 
cronometrului s-au oprit la ora 
15. Rezultatul : două autocami
oane și un tractor au fost ava
riate. In autocamionul 23—B— 
3729, alertă mare : 18 purcei spe- 
riati și doi șoferi agitați. La 
volan se afla Ion Anghelus (pro
prietarul purceilor), 
juta in muncă" i__ 
sile Toader. Cursă 
Socoteala de acasă 
trivit cu cea de pe 
de plată a ieșit foarte încărcată.

„a-ui), care iî ,.a- 
pe șoferul Va- 

clandestină. 
nu s-a po- 
șosea. Nota

îsi tin
9 9

de urît
înțelegerea a fost ca tractoris

tul Sever Ciupercă să-i aducă 
lui Iosif Gheorghe lemnele aca
să, la Fundata, in județul Ia
lomița. Pentru a-i tine de „urit" 
la drum, mai ales că mergea și 
prin pădure, tractoristul Ciuper
că de la ferma nr. 3 a I.A.S. 
Slobozia l-a luat cu el și pe 
consăteanul său Traian Catoi, 
cioban din satul Perieti. Cioba
nul. ca să nu-i fie nici lui urit, 
și-a luat cu el arma de vînătoa- 
re. Bucuros că i-a adus lemnele 
acasă, gazda i-a poftit pe Ciu
percă și pe cioban la un pahar 
de vin. Unul, două, nouă... La un 
moment dat. înfierbintat de 
băutură, Ciupercă a luat pușca, 
a incărcat-o și a început să tragă 
foc cu foc în aer. Apoi. Ciuper
că l-a pus pe cioban să conducă 
tractorul. El era ocupat cu îm
pușcăturile. Și uite așa. unul 
manevra arma fără permis de 
armă, iar altul conducea tracto
rul fără permis de conducere. 
Noroc că au intervenit citiva 
cetățeni și i-au potolit, lămurin- 
du-i că pe aici nu e Vestul 
sălbatic și nici ei nu sînt cowboy. 
Amîndoi își vor ține de... 
in fața instanței.

Muntele 
nu iartă

urît

!
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(Urmare din pag. I)
cîndva mîinl vînjoase de 
oștean, încleștate, la Oituz, 
pe patul puștii. Mîinile care 
au făcut din strigătul de 
luptă „Pe aici nu se tre
ce !“ zidul omenesc de care 
s-au frînt atacurile cotropi
torilor.

— Numai Jumătate din
tre noi, care aveam drep
tul deoarece am luptat în 
război, am primit pămînt 
la reforma de după primul 
război mondial.

Ca să se respecte condi
țiile In care se hotărise că 
se va înfăptui reforma a- 
grară. In județul Covurlui 
ar fl trebuit să fie împăr
țite țăranilor participant! 
la război 119 594 de hecta
re. Nu s-au împărțit însă 
decit 68 778 de hectare.

— Dar am pierdut încet. 
Încet și pămîntul ăla — 
spune mai departe vetera
nul.

Iordache Radu, țăran co
operator : „Cînd a început 
al doilea război mondial, 
țăranii de la noi erau din 
nou ca la 1907...“.

Reprodusă așa, din a- 
mintiri vechi și. desigur, 
mai șterse, istoria aceasta 
pare că s-a perindat repe
de. ca o părere. Cei care 
au trăit-o însă știu cit de 
greu a trecut pentru ei 
timpul acela. Cînd trăiești 
în case de lut, cînd te hră
nești cu ciorbă de ștevie, 
elnd grija zilei de mîine te 
strînge intr-un clește ne
iertător. timpul și istoria 
trec încet. Poate de aceea 
oamenii cu care discutăm

acum vorbesc despre acele 
vremuri cu aerul că ar po
vesti lucruri dintr-o lume 
tare de demult, de demult 
de tot, parcă de dincolo de 
ființa lor...

Pentru că ființa lor, 
demnă și autentic ome
nească. există abia acum. 
Povestește țăranul Alecu 
Ivan :

— în iarna Iul 1945, cam 
pe vremea asta, au venit 
aici muneitori de pe la Ga
lați, împuterniciți ai parti
dului comunist, și ne-au a-

tatea și legile șl le face 
poporul singur 1“ Și-am 
trecut mai departe. N-a
veam cu noi prăjina metri
că, așa că în ziua aia am 
măsurat pămîntul cu pa
sul...

-- De aici Încolo — isto
risește mai departe Călin 
Costică, vicepreședinte al 
cooperativei agricole de 
producție — Intre noi și 
muncitorii de la Galați s-a 
legat un prieteșug pe via
ță : nu trecea duminică să 
nu vină în sat să ne

reușit noi ce-am reușit. Vă 
aduceți aminte ? In 1949 
apăruse hotărirea partidu
lui privind înființarea gos
podăriilor colective. Și ce 
ne-am zis in organizația 
de partid : să începem noi 1 

Pechea s-a numărat 
printre primele cinci gos
podării agricole colective, 
inaugurate, intr-un mo
ment de mare sărbătoare, 
la 7 august 1949...

își amintește Ion Negoiță, 
Erou al Muncii Socialis
te. președintele cooperati-

de poliesteri — de mobilier 
modern — prezentul se 
vede limpede și e de-a 
dreptul impresionant. Pen
tru că toate casele din jur 
și de mai departe sînt, 
dacă nu la fel, în orice 
caz, asemănătoare (cu 
diferente pe care le-au im
pus gustul și moda). Din 
acest decor, al bunăstării 
și liniștii, al bucuriilor 
limpezi și sigure, trecutul 
a fost pentru cei de fată 
o incursiune grea. Cu mult 
mai simplu e să prospec-

Un sat văzut... de la etajul patru
jutat să ne organizăm, să 
ne unim ca să luăm pă
mîntul de la boieri. Ziceau 
că dacă noi îl muncim a- 
tunci al nostru este pămîn
tul. Numai că trebuie să 
fim hotărîti și să intrăm pe 
moșii. Așa am pornit, în 
februarie. într-o dimineață, 
tocmai căzuse o zăpadă 
subțire. în fată mergea co
mitetul de inițiativă. în 
urma Iui vreo opt sute de 
oameni. Ne îndreptam spre 
moșiile lui Ștefan H. Ște
fan și ale generalului Bâ- 
dulescu. Cind. în capul sa
tului, generalul Bădulescu 
în persoană... Zice : „Păi 
cum se poate una ca asta, 
măi oameni buni ? Ati în
ceput s-o luati înaintea le
gii ?“ Atunci i-am zis și 
noi : „Dă-te ia o parte, bo
ierule. că vine ea și legea. 
A venit vremea cînd drep-

repare plugurile, grape
le. Mai tirziu au Înființat 
aici chiar un centru de re
parații, un atelier perma
nent. S-a transformat, la 
urmă, în S.M.T...

încărcată de evenimente 
cardinale pentru țărănime, 
perioada acelor ani de re
forme democratice, de în
tărire a alianței dintre 
muncitori și țărani, de cu
cerire a puterii de către 
partidul comuniștilor e 
încă vie în memoria locui
torilor din Pechea.

— Da, s-a transformat în 
S.M.T., îl întrerupe Iorda
che Radu pe cel care vor
bea și continuă el : Dar 
mai important și mai im
portant a fost că. în tim
pul acela, foarte multi 
dintre noi am devenit co
muniști. Și numai așa am

vei : „Eram 110 familii, cu 
284 de hectare. 30 de ani
male de muncă, două vaci, 
12 căruțe și cîteva pluguri. 
Averea obștească — a 465-a 
parte din cea de azi. Că 
numai fondul de dezvol
tare este azi de 70 de mi
lioane de lei... Și avem 7 500 
de hectare. 3 000 de tauri
ne. 3 000 de oi. î 500 de 
porci, 50 000 de găini. 28 
de autocamioane... Cineva 
ar putea să-și închipuie că 
a fost de-ajuns să ne unim 
și toate au venit de la 
sine. Nicidecum. Toate 
s-au făcut prin muncă. De 
aproape treizeci de ani, ță
ranii noștri muncesc zdra
văn. ca să sporească ave
rea cooperativei...".

Prezentul e bogat și pu
ternic la Pechea. Din casa 
lui Vasile Ivașcu. de la 
masa lui cu luciul lacului

tezi prezentul. Eugen Va- 
Iache, primarul, ne răspun
de la întrebări.

— Care a fost cel mai 
important eveniment pe
trecut la Pechea în ultimii 
ani ?

— Aș zice că momentul 
din 1972 cind, la Pechea, a 
pornit primul jet de apă 
prin robinetele instalate pe 
străzi și în casele gospoda
rilor. Tot atunci s-au în
călzit și primele calorifere 
și a curs pentru prima 
dată apă caldă Ia dușurile 
băii comunale. A fost, aș 
zice, momentul cînd am 
intrat și noi pe porțile ci
vilizației urbane.

Instalație de apă șl ca
nalizare în casă, electrici
tate și duș n-avea nici bo
ierul Ia conac. Urmașii răs- 
culaților, care, pe atunci,

La Pechea se contureazd centrul civic

trăiau în bordeie, au. Re
ținem sintetic, mai departe, 
spusele primarului.

S-au construit două 
blocuri, din care unul cu 
patru etaje. Patru etaje ! 
La Pechea. (Case de lut 
îngropate parcă in pămînt, 
toamna totul era îngropat 
in lut negru. Cuvintele 
bloc, apartament, etaj... Ar 
fi părut dintr-o altă lim
bă). S-au construit un că
min cultural (mai exact, o 
casă de cultură), un... tea
tru de vară. Apoi 5 (cinci) 
școli. Trei grădinițe. Un 
dispensar uman. Un dis

pensar veterinar. Un spital 
cu 150 de paturi. Sint a- 
proape gata 3 (trei) ...su- 
permagazine (prăvălia cu 
fitil de lampă, cu sare și 
gaz devine tot mai mult 
ceva din recuzita basme
lor arhaice). SUPERMA- 
GAZINE. Străzile princi
pale ale comunei au fost 
asfaltate. în această loca
litate cu baie comunală, 
centrală termică, blocuri, 
cu instalații de apă curen
tă, cu supermagazine și 
asfalt, cu spital și dispen
sar modern, cu cinci școli 
noi. cu universitate popu

lară și cu un muzeu agri
col (unde se găsesc și fur
cile cu care s-au ridicat la 
luptă răsculatii), cu teatru 
de vară și cu cinci biblio
teci publice, cu două mii 
și o sută de case noi (ca ale 
gazdei noastre, unele și mai 
mari), deci in această loca
litate despre ce vorbesc 
oamenii ? Iată-i, citeva zeci 
dintre ei. adunați in clădi
rea primăriei. Vorbesc 
despre ce mai au de făcut : 
pietruirea tuturor drumu
rilor și construcția a noi 
trotuare, ridicarea cîtorva 
noi grădinițe pentru copii, 
extinderea rețelei de apă, 
grăbirea apariției unor noi 
unități industriale... Și me
reu revine, în vorbirea a- 
cestor oameni. cuvintul 
„urbanizare". Sint cu toții 
țărani. Ceea ce discută 
privește, după cum vedem, 
destinul localității. Se pune 
la vot tot ce au discutat. 
Și devine hotărire. Despre 
ce a fost vorba ? Nimic de
osebit : o sesiune a depu- 
taților în consiliul popular 
comunal. („Păi cum se 
poate una ca asta, măi oa
meni buni ? Ați început s-o 
luați înaintea legii ?“ 
„Dă-te ia o parte boieru
le... A venit vremea cînd 
dreptatea și legile și le 
face poporul singur !“).

în 1980. la Pechea. vom 
veni la oraș.

Iar această parte, din
spre socialism, a istoriei 
este aceea aflată tn mers, 
într-o teribilă ofensivă a- 
supra timpului.

Mihai CARANFIL 
Dan PLAEȘU
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Deunăzi, Ion și Vasile Cerghit 
(nu sint rude, e o simplă potri
vire de nume), din comuna 
Hirseni, județul Brașov, au por
nit intr-o excursie in masivul 
Făgăraș. Cei doi inițiatori și or
ganizatori ai excursiei au luat 
cu ei încă trei consăteni mai ti
neri, plus trei litri de rachiu. 
Ajunși la o stină părăsită, situa
tă la circa 2 000 metri altitudine, 
cei doi Cerghit au inceput să bea 
din rachiu și nu s-au lăsat pină 
cind n-au isprăvit toate cele trei 
sticle. Mai tinerii lor consăteni 
n-au vrut să bea. „încălziți" pes
te măsură de băutură, cei doi 
mai sus-numițil au tăbărit cu 
topoarele și au făcut stina 
praf, apoi au pornit spre casă, 
dar Vasile nu se mai putea tine 
pe picioare. L-au pus pe crengi 
de brad și l-au tras după ei. Ion, 
care nici el nu era mai „in pu
teri", a refuzat ajutorul : „Mă 
descurc singur". Cu chiu, cu vai, 
Vasile a ajuns jos. dar degerat, 
fiind internat în stare gravă la 
spital. Pe Ion l-a găsit o echipă 
Salvamont abia a doua zi, într-o 
prăpastie. Prea tirziu...

De la 
un bilețel»

Din cind în cind. tinerelul care 
isi făcea loc printre trecătorii 
de pe o arteră aglomerată din 
Capitală scotea din buzunar un 
bilețel si se uita atent la el. La 
un obișnuit control al miliției 
privind starea buletinelor de 
identitate, tinerelul a dat din 
colț in colț : n-avea nici un act 
la el. Pină la urmă, a fost iden
tificat : Dumitru Tudor din 
Buftea, in virstă de 21 de ani.

Dar cu bilețelul cum a rămas ? 
Cu bilețelul a fost ceva mat 
complicat. Pină la urmă, „mis
terul" cifrelor de pe bilețel s-a 
dezlegat : erau, de fapt, un... 
cifru de la una din casetele 
automate pentru bagaje din 
Gara de Nord. Dumitru Tudor 
s-a văzut nevoit să deschidă 
caseta, de unde au ieșit la iveală 
o grămadă de piese pe care le 
furase de la magazinul „Dioda" 
din București.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

. „Scînteii"
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Excelenței Sale
Locotenent-colonel MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 
și al Consiliului de Miniștri al Etiopiei Socialiste

ADDIS ABEBA
Cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului 

Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi succese in indeplinirea nobilei dumnea
voastră misiuni consacrate edificării unei societăți noi în Etiopia.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și solidaritate dintre România și Etiopia se vor dezvolta și intensi
fica în continuare, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,

Vă mulțumesc pentru atentul și încurajatorul mesaj și pentru bunele 
urări pe care mi le-ați adresat in momentul cind preiau noile mele 
responsabilități ca președinte al Statelor Unite ale Americii.

Vă asigur că Statele Unite își vor menține angajamentul față de pacea 
mondială și întărirea colaborării internaționale.

Doresc să se întărească legăturile de prietenie dintre poporul țării 
dumneavoastră și poporul nostru.

Cu sinceritate,

JIMMY CARTER

Vizita președintelui interimar 
al Consiliului Executiv Federal

al R. S. F. Iugoslavia, 
tovarășul Dobrosav Ciulaîici

Președintele interimar al Comite
tului Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Dobrosav Ciulafici. a vizitat, 
vineri dimineața. întreprinderea de 
mașini grele București. Oaspetele a 
fost informat, cu acest prilej, despre 
profilul și nomenclatorul de fabrica
ție al acestui obiectiv reprezentativ 
pentru dezvoltarea pe care o înregis
trează ramura construcțiilor de ma
șini. de utilaje tehnologice complexe, 
în țara noastră. Interesîndu-se în
deaproape de caracteristicile tehnice 
și de performantele instalațiilor și 
mașinilor aflate în curs de execuție 
în secțiile vizitate, de procedeele a- 
plicate în realizarea acestora. Dobro

sav Ciulafici și-a exprimat admirația 
față de activitatea acestui harnic co
lectiv. Au fost, totodată, evidențiate 
relațiile de cooperare ale întreprin
derii cu unități similare din tara ve
cină și prietenă, precum și posibili
tățile de extindere și diversificare a 
acestora.

Președintele interimar al Comite
tului Executiv Federal al R.S.F.I. a 
vizitat, de asemenea. Palatul sportu
rilor și culturii, precum și noul car
tier de locuințe Balta Albă.

în după-amiaza aceleiași zile, oas
petele a făcut o vizită la Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere felicitările transmise de dumneavoastră cu ocazia 
aniversării proclamării independenței noastre. în numele guvernului, al 
poporului din Grenada și al meu personal, adresez călduroase mulțumiri și 
cele mai bune urări guvernului și poporului României.

Cu deosebită stimă,

LEO DE GALE
Guvernator general al Grenadei

Excelenței Sale Domnului EDWARD SOKOINE
Prim-ministru al Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM

Cu prilejul învestirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al 
Republicii Unite Tanzania, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele 
guvernului român și al meu personal, felicitări cordiale, urări de sănătate și 
succese în îndeplinirea misiunii ce v-a fost Încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Unită Tanzania vor cunoaște o dez
voltare și diversificare continuă, in spiritul acordurilor și înțelegerilor con
venite de către președinții celor două țări, în folosul popoarelor român și 
tanzanian, al păcii și înțelegerii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cartea românească la
Pentru luna martie se anunță noi 

prezente ale cărții românești în 
confruntări internaționale. Selecțiile 
de volume pregătite în acest scop 
au darul de a oferi o imagine repre
zentativă a activității noastre edito
riale din anul 1976. Astfel, după re
centa participare la Ti-rgul interna
țional de carte de la Cairo, alte circa 
550 volume românești au fost expe
diate la Bruxelles. Aici vă avea loc, 
între 11 și 20 martie, o nouă ediție 
a tradiționalului tîrg de carte, ma
nifestare ce va reuni zeci de firme 
din întreaga lume. Profilul complex 
de carte imprimat tlrgului explică 
diversitatea de genuri cu care Româ
nia va fi prezentă: literatură social- 
politică. beletristică, științifică, teh
nică, de largă informare, pentru co-

tîrgurî internaționale
pii și tineret, de artă — lucrări ori
ginale și traduceri, apărute în 
română și în limbi de largă circu
lație.

în aceeași perioadă (13—20 mar
tie), aproximativ 650 volume vor 
forma o expoziție românească la 
Tîrgul internațional de la Leipzig, 
tîrg cu profil general din care nu va 
lipsi, firesc, producția recentă de 
carte din Întreaga lume.

La sfirșitul lunii viitoare, țara 
noastră se află înscrisă cu o expozi
ție și în programul „Zilelor cărții 
marxiste" de la Paris. Manifestarea 
este rezervată, cu precădere, popu
larizării literaturii social-politice. gen 
ce se bucură de o tot mai largă au
diență în rîndul cititorilor de pretu
tindeni. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

relativ caldă. Cerul a fost schimbător, 
mai mult senin în Oltenia. Cu totul 
izolat, în sudul Banatului, a burnițat, 
iar în zona Brașov a nins slab. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit, cu unele 
intensificări pe litoral și zona de munte. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între minus 1 grad la Avrămeni 
și plus 12 grade la Berzasca, Apa Nea
gră, Drobeta-Turnu Severin, Băilești și 
Calafat. Local, în Muntenia, estul Ol
teniei. Banat. Crișana și Transilvania, 
în cursul dimineții, ceața a persistat. 
In București : Vremea s-a menținut re

lativ caldă. Cerul a fost mai mult noros. 
In cursul dimineții s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 februarie. în țară : Vreme re
lativ caldă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în vestul și nor
dul țării, unde, local, va ploua. în rest, 
burnițe și ploi slabe. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Minimele vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 5 grade, 
iar maximele între plus 4 și plus 12 
grade, local mai ridicate în prima zi în 
sudul țării. Dimineața și seara ceață, 
mai frecvent la începutul intervalului. 
In București : Vreme relativ caldă. Cer 
schimbător, favorabil ploii. Vînt slab 
pînă la potrivit. Dimineața și seara, 
ceață slabă. Temperatura va fi ridicată, 
mâi ales la începutul intervalului
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Sportivi români in întreceri internaționale
TENIS

Ilie Năstase s-a calificat în se
mifinalele turneului internațional de 
la Ocean City (Maryland). în sfertu
rile de finală, el l-a învins cu 7—5.
6— 7, 6—3 pe Ray Moore. în celelalte 
trei partide : Guillermo Vilas l-a 
întrecut cu 3—6, 6—1. 6—4 pe Ion 
Tiriac, Bob Lutz a dispus cu 6—7,
7— 5, 7—6 de Cliff Richey, iar Vitas 
Gerulaitis a cîștigat 
6—3 la Jan Kodes. 
Năstase — Gerulaitis

★
în sferturile de finală ale turneu

lui de tenis pentru juniori, care se 
desfășoară în orașul polonez Chor- 
zow, Radu Hărnuțiu 
frumoasă victorie, cu 3—6, 6—4. 7—5, 
în fața lui Thomas Arnold (R.D. 
Germană). în celelalte trei partide 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Lendl (Cehoslovacia) — Vin- 
tilă Tudor (România) 6—4. 6—2 ; Pi- 
Iipcluk (U.R.S.S.) — Osolinski 
lonia) 6—1, 6—3; Bogdanov 
— Teterin (U.R.S.S.) 7—6,

★
Competiția internațională 

pentru echipe de tineret (jucători sub 
21 de ani) „Cupa Galea" va reuni 
anul acesta 37 de formații masculine 
din tot atîtea țări. Una dintre grupele 
zonale semifinale se va desfășura 
între 19—24 iulie la București, după 
următorul program : România — 
Australia; Cehoslovacia — cîștigătoa- 
rea întilnirii dintre echipa Suediei șl 
formația clasată pe primul loc în 
grupa eliminatorie E. Celelalte zone 
semifinale vor avea loc la Kiel, San
tander, Montecatini. Echipele cîștigâ- 
toare in semifinalele zonale vor par
ticipa la turneul final de la Vichy 
(Franța) între 28 iulie și 2 august.

în competiția feminină „Cupa 
Annie Soisbault" (jucătoare sub 20 
de ani) s-au înscris echipe din 23 de 
țări. Formația României va juca între 
8 și 10 iulie la Overpelt (Belgia) in 
grupă cu R.F. Germania, Belgia, Ca
nada, Suedia.

Turneul final se va desfășura între 
15—17 iulie in localitatea Touquet 
(Franța).

lenpc. echipa română a, cîștigat 
scorul de 15—8 (7—5).

cu

..
1 irlinl 

partidele A.S. Villeurbanne — Steaua 
București și Juventud Badalona — 
Birra Forst Cantu.

șah 
Ma-

cu 6—3, 6—2, 
In semifinale, 

și Vilas — Lutz.

a obținut o

(Po- 
(U.R.S.S.) 
6—3.

de tenis

HANDBAL
peîn continuarea turneului 

care-1 întreprinde în Franța, echipa 
reprezentativă feminină de handbal 
a României a susținut un nou meci 
amical în compania selecționatei 
țării-gazdă. Partida s-a disputat la 
Echirolles și s-a încheiat cu scorul 
de 14—8 (9—6) în favoarea handba
listelor românce. în primul joc, des
fășurat cu două zile în urmă la Va-

• SUCCESE IN COM
BATEREA PALUDISMU- 
LUI. Numărul cazurilor de pa- 
ludism înregistrate în 1976 în 
provinciile nordice ale Vietna
mului a scăzut de 14 ori în ra
port cu 1958 — primul an al 
programului de eradicare a a- 
cestei maladii. în paralel cu 
aplicarea unor măsuri globale și 
utilizarea de medicamente com
binate, s-a recurs la asanarea 
terenurilor ce ofereau condiții 
propice dezvoltării agenților 
purtători ai bolii. Rezultate sa
tisfăcătoare au fost obținute in 
campania antipaludism și in 
provinciile sudice ale țării, în 
perioada de după eliberare.

• TRANSPLAN
TUL DE FICAT o 
operație care dă rezultate mai

ȘAH
Turneul internațional de 

„Costa del Sol" a continuat la 
laga cu runda a U-a, în care Florin
Gheorghiu a remizat in 48 de mutări 
cu Oscar Castro (Columbia), rezultat 
consemnat și in partida Jose Garcia 
(Spania) — Victor Ciociltea. Mircea 
Pavlov a avut zi liberă. Lider al cla
samentului se menține marele 
maestru american Larry Christiansen, 
cu 8 puncte.

prezența 
disputat 

de fotbal

FOTBAL
Ieri, la Tîrgu Mureș, in 

unui public numeros s-a 
meciul internațional amical
dintre formația A.S.A. Tirgu Mureș 
și echipa Stal Mielec, campioana Po
loniei. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 
române.

(0—0) in favoarea echipei

BASCHET
La Badalona, în meci retur pen

tru sferturile de finală (grupa B) ale 
„Cupei cupelor" la baschet mascu
lin, echipa locală Juventud a între
cut cu scorul de 100—77 (52—46) for
mația Steaua București. în 
joc, baschetbaliștii români au 
nat învingători cu scorul de 
în clasamentul acestei grupe 
duce echipa italiană Birra 
Cantu (cu 9 puncte), urmată de for
mațiile Juventud Badalona. Steaua 
București (cîte 8 puncte) si A.S. 
Villeurbanne (5 puncte).

Ultima etapă a sferturilor de fi
nală programează miercurea viitoare

.................................................... X.

primul 
termi- 
82—74.

con- 
Forst

BIATLON
de biatlon (ștafetă) 4X7,5 
cadrul Spartachiadei de 

armatelor prietene, desfă-

Proba 
km, din 
iarnă a 
șu.rată la Spindleruv Mlin, a fost 
ciștigată de formația U.R.S.S. (lh 
54’23”). Pe locurile următoare: R. D. 
Germană (lh 55’56”), România (Mirza, 
Voicu, Fontana. Cherecheș — 2h 
01’23”), Cehoslovacia (2h 08’19”). Bul
garia (2h 08’34”), Ungaria (2h 22’00”). 
In prima serie, la slalom uriaș, pe 
primul loc s-a clasat M. Sochor 
(Cehoslovacia) cu timpul de 1’26” 
26/100. Schiorul român Dan Cri stea 
s-a situat pe locul 5 cu 1'29* 11/100, 
iar un alt concurent român, 
Manta, a ocupat locul 10, cu : 
14/100.

HOCHEI
Azi și mîine, în Capitala

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ
Pe patinoarul „23 August" din Ca

pitală se va disputa astăzi meciul 
internațional amical de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele Româ
niei și R. D. Germane. Partida va 
începe la ora 17,30. Duminică, la 
aceeași oră, este programată o nouă 
întîlnire între cele două echipe.

Din lotul român pentru aceste 
jocuri fac parte, printre alții, por
tarul Valerian Netedu, fundașii De- 
zideriu Varga, Ion Ioniță și atacan- 
ții Eduard Pană, Dorin Tureanu și 
Ion Gheorghiu.

+
Peste 6 000 de spectatori au ur

mărit la Helsinki cel de-al doilea 
meci amical dintre selecționatele de 
hochei pe gheață ale Finlandei și 
Cehoslovaciei. De data aceasta, ho
cheiștii cehoslovaci au obținut o vic
torie categorică cu scorul de 7—1 
(2—0, 4—0, 1—1).

, A. 
1’31”

ÎN CÎTEVA RÎNDURIA A

meci tur pentru 
fQtbal, selecționata 

i cu scorul de

• La Alger, in 
„Cupa Africii" la 1 
Algeriei a învins 
4—1 (3—1) formația Kenyei. Partida 
a fost urmărită de peste 20 000 de 
spectatori.

• Pe marea trambulină de la 
Vikersund (Norvegia) au început 
campionatele mondiale de „zbor cu 
schiurile". După prima zi. 
austriacul Toni Innauer cu 
puncte (sărituri de 145 m. 143 m și 
125 m). urmat de sovieticul Alek
sandr Borovitin — 189 puncte, auto
rul celei mai lungi sărituri — 146 m. 
avînd alte două de 144 m și 123 m. 
Pe locurile următoare : Walter Stei
ner (Elveția) 186 puncte (142 m. 140 
m, 136 m). Tomas Mesinger. (R.D.G..) 
184.5 puncte (143. 140, 136 m). Henry 
Glass (R.D.G.) 181,5 puncte. (137 m, 
133 m; 130 m).

• Orașul cehoslovac Jihlava a 
găzduit prima „manșă" a finalei 
„Cupei campionilor europeni" la 
hochei pe gheață — ediția 1976, în 
care s-au întîlnit formația locală 
Dukla și echipa Aripile Sovietelor 
Moscova. Hocheiștii cehoslovaci au

conduce
189.5

de sovieticul Alek-

bune decît transplantul de ri
nichi, afirmă doi chirurgi bri
tanici în ultimul număr al re
vistei medicale „British Medical 
Journal". Profesorul Roy Câine 
de la Universitatea din Cam
bridge și dr. Roger Williams 
de la un spital din Londra, care 
au efectuat 60 transplanturi de 
ficat din 1968, apreciază că fe
nomenul de respingere este mai 
puțin pronunțat decît în cazul 
transplanturilor de rinichi. Cei 
doi medici consideră că grație 
ameliorării tehnicii operatorii și 
a prelevării intr-un timp mai 
rapid a ficatului la moartea do
natorului, în Anglia se vor pu
tea efectua circa 2 000 de trans
planturi de ficat pe an. Din cei 
șaizeci de britanici cărora li 
s-a transplantat ficatul în ul
timii nouă ani, 13 sint încă in 
viață.

3-2obținut victoria cu scorul de 
(1-0, 2—1, 0-1).
• In sferturile de finală 

turneului de tenis de la Toronto: 
Eddie Dibbs — Ken Rosewall 2—6, 
6—3, 6—4; Jimmy Connors — Rod 
Laver 6—0, 6—1.

• In cadrul turneului internațional 
de fotbal care se desfășoară la Split, 
echipa iugoslavă Dynamo Zagreb a 
întrecut cu scorul de 4—0 (1—0) cu
noscuta formație olandeză Ajax Am
sterdam.

• In cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : U.C. Clermont 
Ferrand (Franța) — Evax Barcelona 
99—29 (54—15) ; Steaua Roșie Bel
grad — T.T.T. Riga 77—88 (38—44).

• Turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin a 
programat alte două jocuri : Zbro- 
jovka Brno — Mobilgirgi Varese 
77—84 (38—41) ; Real Madrid — Ra
cing Malines 112—75 (61—43). în cla
sament. după șapte etape, conduce 
echipa italiană Mobilgirgi Varese, cu 
12 puncte.

• JOCUL IPOTEZE
LOR : INTRE POTOP Șl
GLACIAȚIE. Măsurătorile e-
fectuate asupra ghețarului Ja- 
kobshavn din Groenlanda au 
arătat că el înaintează în apele 
arctice cu „neverosimila viteză" 
de 4,25 mile pe an. Fenomenul 
se observă și în alte zone aco
perite cu gheață. în teritoriul 
Ross Ice Shelf din Antarctida,
specialiștii americani (de la 
„National Science Foundation") 
execută numeroase foraje în 
crusta de gheață, a cărei gro
sime atinge pe alocuri 400 m, 
pentru a-i putea urmări depla
sarea spre mare în cazul extin
derii acestui fenomen — afirmă
unii hidrologi — nivelul ocea
nului mondial ar putea crește 
considerabil : peste 300 de ani,

ale

• BUCUREȘTI. în foaierul Tea
trului de Comedie s-a deschis, în 
cadrul Festivalului „Cîntarea 
României", o nouă expoziție de artă 
naivă românească, menită a pune 
în valoare talente din rîndurile oa
menilor muncii. Expun : Alexandru 
Savu (muncitor) și Viorel Cristea 
(țăran cooperator). Selecția lucrări
lor aparține criticului de artă Radu 
lonescu. • ARAD. La Arad se des
fășoară cea de-a Xl-a ediție a tra
diționalului festival al portului popu
lar german din județul Arad. Prin 
fața celor peste 500 spectatori s-au 
perindat 53 de perechi cu veșminte 
lucrate în localitățile Tisa Nouă, 
Cruceni, Frumușeni, Aradul Nou, 
Sintana, Zăbrani. La cluburile 
muncitorești din Arad și in nu
meroase localități ale județului a 
fost prezentată in fața unui larg 
auditoriu expunerea „Eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933“, iar la cele 
8 case ale pionierilor din județ au 
fost organizate intilniri ale pionie
rilor și elevilor cu ceferiști, acti
viști de partid și de stat. în cadrul 
„Lunii cărții la sate", in localitățile 
Vinga, Chișineu-Criș, Sintana, So- 
codor și Mișca a avut loc concursul 
„Cine știe cîștigă" cu tema „1907. 
din primăvară pînă-n toamnă". 
• MARAMUREȘ. „Cercul de artă 
plastică, mijloc de stimulare și 
afirmare a talentelor autenti
ce din rîndurile oamenilor mun-

Cronica zilei
Vineri a sosit la București Flami- 

nio Piccoli, președintele Grupului 
parlamentar democrat-creștin din 
Camera Deputaților a Italiei.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Ion Pop D. Popa, președintele 
Comisiei pentru sănătate, muncă, 
asigurări sociale și protecția mediu
lui a Marii Adunări Naționale, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

In cursul după-amiezii, oaspetele a 
fost primit de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale relațiilor româno- 
italiene, evldențiindu-se contribuția 
pe care cele două parlamente, gru
purile parlamentare o aduc la am
plificarea raporturilor dintre cele 
două țări, rolul important și moda
litățile prin care parlamentarii pot 
participa la dezvoltarea relațiilor 
dintre state, în spiritul înțelegerii, 
colaborării și păcii, al apropierii în
tre popoare.

în ultima perioadă, în presa occi
dentală au apărut știri potrivit cărora 
organizații de comerț exterior din u- 
nele țări, inclusiv din România, ar 
fi efectuat tranzacții comerciale cu 
o firmă rhodesiană, prin intermediul 
unor societăți elvețiene.

Agenția română de presă ..Ager
pres" este împuternicită de Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale să dezmintă 
și să respingă în modul cel mai ca
tegoric astfel de afirmații tendențioa
se. total nefondate, privitoare la ac
tivitatea de comerț exterior a Româ
niei.

Aplicînd cu fermitate prevederile 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
253 (1968), organele și întreprinderile 
de comerț exterior românești nu au 
întreținut niciodată și nu întrețin ab
solut nici un fel de relații comer

ciale, în mod direct sau indirect, cu 
firme din Rhodesia.

Guvernul și poporul român ma
nifestă în permanență solidaritate 
profundă cu poporul Zimbabwe, in 
lupta sa pentru abolirea politicii ra
siste. cu toate popoarele africane și 
de pretutindeni, care se ridică pen
tru apărarea ființei naționale, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului.

România socialistă a acordat și a- 
cordă întregul său sprijin mișcărilor 
de eliberare națională, a salutat cu 
satisfacție afirmarea noilor state in
dependente. dezvoltă larg relații fruc
tuoase. pe multiple planuri, cu a- 
ceste state, colaborează strîns cu ele 
în promovarea pe plan internațional 
a unor relații echitabile, pentru lichi
darea fenomenului subdezvoltării, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Faza pe țară a concursului 
„Buna servire" al tinerilor 

din comerț, turism 
și cooperația de consum
Timp de trei zile, la Cluj-Napoca 

se desfășoară faza pe țară a con
cursului profesional „Buna servire" 
pentru tinerii lucrători din comerț, 
turism și cooperația de consum. 
Printre altele, in cadrul concursului 
se înscriu și un simpozion pe tema 
perfecționării activității de alimen
tație publică, o consfătuire cu re
prezentanții organizațiilor U.T.C. din 
județe, o expoziție cu produse culi
nare executate de concurenți, vizi
tarea obiectivelor turistice din oraș, 
o seară cultural-distractivă. Manifes
tarea se va încheia cu un concurs cu 
public care se va desfășura la casa 
de cultură a studenților duminică 
dimineața. (Al. Mureșan).

A apărut:
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Din sumar : „Concentrarea efortu
rilor pentru realizarea integrală a 
planului de investiții". „Piloni ai 
creșterii eficienței : Perfecționarea 
continuă a tehnicii și tehnologiei de 
producție ; „întreprinderile model — 
nuclee de generalizare a experien
ței înaintate in domeniul creșterii 
productivității". „Promovarea tehni
cilor moderne de transport și depo
zitare". „Tehnologia de grup — o me
todă eficientă de organizare a pro
iectării în producția de serie mică și 
de unicate". „în ajutorul candidaților 
la examenul de admitere în învăță- 
mintul economic superior : Prețul și 
rentabilitatea". „1907—1977 : dimen
siuni economico-sociale ale proble
mei agrare in România. Circumstanțe 
agravante ale situației țărănimii : 
legislația nedreaptă. împilatoare, 
abuzivă". „Aspecte definitorii .ale ca
tegoriilor de muncă fizică și muncă 
intelectuală". Școli • curente • eco
nomiști : Teoria „economiei bazate 
pe datorii" și actuala fază a crizei 
capitalismului. „O abordare pres
tigioasă a problematicii dezvoltării 
economiei socialiste". „Cerințe ale 
noii ordini economice Internaționale: 
O necesitate obiectivă — consolidarea 
independentei fiecărei națiuni".

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 18 FEBRUARIE 1977

EXTRAGEREA I : 45 46 51 53 72 
28 71 49 60.

EXTRAGEREA A II-A : 56 32 30 
5 61 41 36 21 77.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:
1 084 608 lei din care 106 162 Iei re
port.

„Șomajul - problema nr. 1 

a Europei occidentale"
Suplimentul economic lunar editat in comun de ziarele „Le Monde" 

(Franța), „Stampa" (Italia), „Times" (Anglia) și „Die Welt“ (R.F.G.), 
publică un articol comun sub titlul de mai sus, din care extragem :

în comparație cu cifrele dinaintea 
actualei crize, șomajul a atins pretu
tindeni in Europa occidentală un ni
vel extrem de ridicat. De asemenea, 
in comparație cu perioada avîntului 
economic, procentajul șomerilor față 
de totalul populației active aproape 
că s-a triplat în toate țările vest-eu- 
ropene dezvoltate.

ÎN FRANȚA, numărul celor aflațl 
în căutare de lu
cru a fost la sfîrși- 
tul anului trecut 
de 1 036 900 de 
persoane — ' un 
nivel mai ridicat 
decît în anul pre
cedent, la aceeași 
dată. Un motiv 
suplimentar de 
îngrijorare îl con
stituie faptul că 
s-a redus și nu
mărul posturilor 
neocupate : de la
104 800 în noiembrie la 95 000 în de
cembrie 1976.

ÎN R. F. GERMANIA, din luna 
octombrie anul trecut se remarcă o 
creștere a șomajului. în decembrie, 
numărul șomerilor depășise un mi
lion de oameni. Și in această tară, 
la fel ca și in Franța, a scăzut nu
mărul locurilor de muncă neocupate, 
în decembrie, oferta de posturi li
bere a fost cea mai mică din între
gul an 1976.

IN MAREA BRITANIE. in decem
brie anul trecut n-au avut de lucru 
1 330 000 de oameni, ceea ce repre
zintă aproximativ 5,6 la sută din 
populația aptă de muncă. încă In 
octombrie, acest procentaj a fost de 
5.5 la sută. Aceste sporuri succesive 
sint mai mult decît grăitoare.

ÎN ITALIA, ultimele statistici 
privind șomajul. întocmite în octom
brie trecut, indică cifra de 1 178 500

MonBe
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de oameni, ceea ce înseamnă, față 
de aceeași perioadă a anului pre
cedent. o creștere de 0,6 la sută.

ÎN S.U.A., în schimb, se părea că 
se conturează o anumită îmbunătăți
re a situației. „Cota" șomerilor, care 
în decembrie 1975 era încă de 8.3 la 
sută, scăzuse la sfirșitul lui 1976 la 
7.9 la sută ; gerul neașteptat a dus 
însă la o sporire substanțială a aces
tui procentaj. în general însă, pentru 

anul în curs eco
nomiștii contează 
pe o reducere a 
cotei la 7 la sută.

Potrivit aprecie
rii Organizației 
pentru cooperare 
economică și dez
voltare (O.E.C.D.); 
situația de pe 
piața muncii, care 
în prima jumă
tate a anului 1976 
s-a îmbunătățit 
întrucîtva, s-a în

răutățit din nou în majorita
tea țărilor capitaliste la sfîrși- 
tul anului. Cu excepția S.U.A. și Ja
poniei, șomajul amenință să se înrău
tățească pe tot parcursul anului 
acesta. „După toate probabilitățile, 
cota șomajului va continua să creas
că pină la sfirșitul anului 1977, iar 
numărul șomerilor va depăși proba
bil în țările membre ale O.E.C.D. 
(care grupează principalele state ca
pitaliste) cifra record de 15 270 600 
din anul 1975“ — afirmă experții or
ganizației.

în afară de aceasta, mai trebuie 
ținut seamă că există un anumit nu
măr de „șomeri lipsiți de orice spe
ranță”, oameni care, după ani de 
căutări zadarnice, au renunțat la 
orice încercări de a găsi de lucru și 
astăzi nu mai figurează in statistici.

■_____________ —________ - 7 ____________________

0 formă practică și avantajoasă de economisire
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni oferă o formă practică și 
avantajoasă de economisire — de
punerile prin consimțămint scris. 
Prin acest sistem se apropie ser
virea cetățenilor de locul de mun
că al acestora și se evită deplasă
rile pentru efectuarea depunerilor 
la unitățile C.E.C.

Pentru a deveni depunător prin 
consimțămint scris este suficient 
să completați un formular tip prin 
care solicitați întreprinderii sau 
instituției unde lucrați să vă de
pună la C.E.C. — parțial sau inte
gral retribuția dv., — fără a mai 
fi nevoie să vă deplasați la unita
tea C.E.C. înscrierea în libretul de 
economii a sumelor depuse prin 
consimțămint scris se face la ghi

șeul C.E.C. de la locul dv. de 
muncă sau la unitatea C.E.C. la 
care s-a virat depunerea, iar în
scrierea sumei în contul personal 
se face din oficiu de către unita
tea C.E.C. la care s-a deschis con
tul. Restituirea sumelor depuse 
prin consimțămint scris se poate 
efectua oricînd la cererea dv.

Depunătorii prin consimțămint 
scris beneficiază totodată și de 
avantajele pe care C.E.C.-ul le 
acordă depunătorilor — dobînda 
anuală, cîștiguri in bani sau obiec
te. excursii peste hotare etc. în 
funcție de felul libretului pe care 
se depun sumele.

Consimțămîntul poate fi oricînd 
revocat, după cum suma solicitată 
a fi depusă poate fi, ulterior, mic
șorată sau majorată.

cii, de îmbogățire a întregii vieți 
cultural-educative", „Cercul de artă 
plastică al amatorilor — prezentă 
activă în Festivalul „Cîntarea 
României", precum și „Modalități 
de organizare și funcționare a 
cercurilor de artă plastică ale ama
torilor sint citeva din temele puse 
în dezbaterea participanților la un 
larg schimb de experiență găzduit 
de municipiul Baia Mare. • SU
CEAVA. De un deosebit interes se 
bucură dansurile cu temă „Ani
versarea" prezentate de artiștii 
amatori din Putna, „Sărbătorind 
eroii neamului", interpretat de for
mația filaturii din Fălticeni, și „Pe- 
neș Curcanul", susținut de colectivul 
coregrafic al filaturii din Cîmpu- 
lung Moldovenesc. La biblioteca ju
dețeană, sub genericul „Omagiu 
martirilor", a fost deschisă o expo
ziție de carte consacrată marilor 
răscoale de Ia 1907. • MEHEDINȚI. 
Din inițiativa secției de propagan
dă s-a declanșat un concurs gen 
„Cine știe cîștigă" cu tema 
„Independența — visul dintotdeau- 
na al românilor". Concursul, care 
se adresează tinerilor, va avea pa
tru faze : de masă, pe unitate eco
nomică, localitate și județeană. în 
sala de expoziție a Casei municipa
le de cultură din Drobeta-Turnu

Severin s-a deschis expoziția : 
„Lupta de veacuri a poporului ro
mân pentru independență". • IAȘI. 
La Casa de cultură din Pașcani a 
avut loc vernisajul expoziției „As
pecte din războiul pentru cucerirea 
independentei de stat a României". 
Au expus pionierii și elevii școli
lor din oraș. La cele trei etape ale 
Festivalului „Cîntarea României", 
destinate pionierilor și „Șoimilor 
patriei" din municipiul Iași (nivel 
școlar, interșcolar și pe municipiu), 
au participat 267 formații artistice 
și peste 20 000 de copii. In județ, la 
fazele școlară, comunală și jude
țeană au luat parte 1 694 formații 
artistice, cu aproape 50 000 pionieri 
și școlari. în concurs au fost cu
prinse Și 763 cercuri literare și de 
artă plastică școlărești cu aproape 
17 000 membri. Au fost create inte
resante lucrări literare, de pictură, 
sculptură și grafică, cusături națio
nale, fotografii. • GORJ. La Tirgu 
Jiu a ieșit recent de sub tipar o 
broșură ce cuprinde recomandări de 
repertorii pentru formațiile artistice 
de amatori (piese de teatru, montaje 
literar-muzicale, librete și scenarii 
pentru dansuri cu temă, cintece de 
masă și muzică ușoară). • BRA
SOV. „Inscripții pe coloana eroilor"

se Intitulează momentul literar 
evocator organizat la Casa muni
cipală de cultură Brașov. „File din 
epopeea națională" a fost genericul 
spectacolului literar-muzical pre
zentat în sala Casei de cultură a 
studenților brașoveni. „Ecourile 
dobindirii independenței de stat a 
României în literatura noastră" a 
fost tema serii literare organizate 
la clubul întreprinderii de tractoa
re. în cadrul „Lunii cărții la sate", 
căminul cultural din Tărlungeni a 
găzduit întilnirea membrilor cena
clului literar al Casei de cultură 
din orașul Săcele cu iubitorii de 
literatură din comună. • CLUJ. 
La Cluj-Napoca are loc sim- 
bătă, 19 februarie, simpozionul 
județean „Contribuția activității 
pionierești la educarea patriotică și 
revoluționară a pionierilor și șco
larilor", închinat aniversării inde
pendenței de stat a României și a 
70 de ani de la răscoala țăranilor 
din 1907. Se dezbat probleme 
privind : rolul istoriei în educația 
patriotică a pionierilor și școlari
lor, forme și metode de educație 
patriotică în cadrul organizației 
pionierii*. literatura și arta în 
educația patriotică a pionierilor, 
elemente specifice ale educației 
patriotice în ciclul primar și edu
cația patriotică a pionierilor prin 
activități sportive și turistice.

Corespondenții „Scîntell"

Statuia Libertății din portul 
New York ar fi scufundată în 
apă pînă la piept. O ipoteză... 
Căreia alți oameni de știință 
nu-i prevăd realizarea, deoarece 
se așteaptă la o nouă glaciație ; 
și aceasta, desigur, cu titlu ipo
tetic...

• NUMĂRUL CETĂ
ȚENILOR STRĂINI aflați 
în Elveția la muncă a scăzut 
anul trecut cu 54 000. Această 
reducere „se datorește măsuri
lor luate de autorități ca ur
mare a recesiunii economice" 
— scrie ziarul „Voix Ouvriere". 
în afară de aceasta, arată zia

rul, anul trecut un număr im
portant de cetățeni străini au 
plecat din Elveția, nemaigăsind 
de lucru.

• O „FABRICĂ" DE 
SARE urmează să Intre în 
funcțiune în Libia. Corporația 
națională a aprovizionării anun
ță că în orașul Zuara, situat la 
vest de capitala țării. Tripoli, 
au fost construite bazinele ne
cesare depozitării apei de mare. 
Sarea se va obține prin evapo
rarea apei, ca urmare a căldurii 
soarelui. Se apreciază că „fa
brica" de la Zuara va produce 
anual 16 000 tone sare.

• „ESCADRA DE AR-
cum a fost numită

una din formațiile de nave ce 
transporta spre Spania bogățiile 
răpite de conchistadori de pe 
continentul american, continuă 
să zacă sub apele mării, îm
preună cu prețiosul său tezaur. 
„Escadra", încărcată cu sute de 
tone de aur, argint și obiecte 
încrustate cu pietre prețioase, a 
părăsit Havana în 1702, însoțită 
de 27 nave de luptă, îndreptîn- 
du-se, după multe peripeții, 
spre Galicia, în nordul Spaniei, 
unde a început să-și descarce 
tezaurul în micul port Rande. 
Dar tocmai atunci a apărut flo
ta britanică, care, după o scurtă 
luptă, a devenit stăpînă pe si
tuație. Cantități uriașe din te
zaur s-au dus la fundul apei 
odată cu navele scufundate in 
timpul luptei. Repetatele încer

cări de scoatere a prețioasei în
cărcături au fost pînă acum za
darnice.

• UN „RELACHE" 
FORȚAT. Datorită unor se
rioase dificultăți financiare, tea
trul din orașul american Strat
ford, statul Connecticut, (al că
rui nume evocă locul de naștere 
al lui Shakespeare), unde prin 
tradiție se prezintă doar piese 
ale „marelui Will", și-a anulat 
stagiunea teatrală 1977. înte
meiat în 1955, teatrul a întîm- 
pinat în ultimul timp mari di
ficultăți. Stagiunea trecută s-a 
încheiat cu un deficit de 400 000 
de dolari. încercările conducerii 
teatrului de a obține fondurile 
necesare deschiderii stagiunii, 
n-au fost încununate de succes. 
Cererile în acest sens au fost

respinse atît de autorități, cit 0 
de asociații particulare.

• CASE DIN IUTA, 
în Bangladesh, iuta cunoaște o 
gamă foarte largă de utilizare. 
Din ea se fac rogojini și saci, 
se fabrică frînghii, se țes co
voare. Iuta este principala bo
găție a republicii. Recent, iuta 
a început să fie folosită și în... 
construcții. Lucrătorii de la 
Corporația iutei au pus la punct 
o metodă de fabricare a unui 
nou material — plăci din iută. 
Este vorba despre plăci ușoare 
și rezistente, formate dintr-o țe
sătură de iută. întărită cu anu
mite substanțe chimice. Iuta 
fiind un material rău conducă
tor de căldură, o casă construită 
din_ asemenea plăci menține în 
încăperi, în anotimpul răcoros 
a! anului, căldura, iar în ano
timpul călduros — răcoarea.
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„De-a lungul întregii sale activități, președintele României a dat dovadă 

de fermitate și consecvență în lupta pentru progres și civilizație11 

La Milano a avut loc prezentarea volumului:

NICOLAE CEAUȘESCU: 
„SĂ SCHIMBĂM LUMEA - 

pentru o nouă ordine internațională"

MOSCOVA

Convorbiri româno-sovietice

ROMA 18 (Agerpres). — La 
Milano a avut loc prezentarea vo
lumului NICOLAE CEAUȘESCU : 
„SA SCHIMBAM LUMEA — pentru 
o nouă ordine internațională", apărut 
recent în editura „Sugar", care reu
nește o amplă culegere de texte din 
opera secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Ma
nifestarea, găzduită la Circolo della 
Stampa, a reunit’ personalități ale 
vieții politice și culturale, oameni de 
afaceri, cadre universitare, reprezen
tanți ai presei, un numeros public.

Luînd cuvîntul, primarul orașului 
Milano, Carlo Tognoli, membru al 
C.C. al P.S.I., s-a referit pe larg la 
personalitatea și prestigiul interna
țional al șefului statului român, re- 
levind în acest sens : „Acordăm mul
tă atenție operei președintelui Româ
niei, cu atit mai mult cu cit domnia 
sa, ca exponent democratic și anti
fascist, a dat dovadă, de-a lungul 
întregii sale activități, de fermitate 
și consecventă în lupta pentru pro
gres și civilizație".

NAȚIUNILE UNITE

lucrările Comitetului pentru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației

Intervenția delegatului român privind necesitatea de a perfecționa 
funcționarea Consiliului de Securitate

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
sediul O.N.U. din New York se des
fășoară în prezent lucrările Comite
tului pentru Carta O.N.U. și creș
terea rolului organizației, organism 
alcătuit din reprezentanți ai 47 de 
state, printre care și România. Po
trivit mandatului pe care îl are. Co
mitetul continuă examinarea păreri
lor, sugestiilor și propunerilor formu
late de statele membre cu privire 
la Carta Națiunilor Unite și la în
tărirea rolului O.N.U. în menținerea 
și consolidarea păcii și securității in
ternaționale. in dezvoltarea cooperă
rii între toate națiunile și în pro
movarea dreptului internațional in 
relațiile dintre state. Activitatea co
mitetului are la origine inițiativa 
României din 1972. care a înscris 
pentru prima dată pe ordinea de zi 
a Adunării Generale un punct pri
vind întărirea rolului O.N.U. în viața 
Internațională. Dezbaterile de pină a- 
cum ale comitetului au evidențiat pe 
deplin actualitatea inițiativei româ
nești privind îmbunătățirea și demo
cratizarea activității O.N.U., întărirea 
rolului său în realizarea colaborării 
cu toate statele și în făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Pină în prezent, organul plenar al 
O.N.U. a adoptat prin consens cinci 
rezoluții pe această temă, rod al unor 
largi dezbateri și consultări.

Lucrările actualei sesiuni au în
ceput prin dezbateri asupra propune
rii or și sugestiilor referitoare la Con
siliul de Securitate al O.N.U. In 
cursul dezbaterilor, numeroase dele
gații au făcut observații privind ac
tivitatea Consiliului de Securitate și 
au formulat propuneri de îmbunătă

Indeplinindu-și cu consecvență rolul de detașament al marelui front 
revoluționar antiimperialist, Partidul Comunist Român își dezvoltă soli
daritatea internațională cu toate partidele comuniste și forțele revoluțio
nare, democratice, antiimperialiste de pretutindeni, în lupta lor împo
triva dominației străine, pentru apărarea intereselor naționale și pentru 
dezvoltarea independentă a țărilor respective.

NICOLAE CEAUȘESCU
Sărbătorirea în cursul acestui an 

a centenarului proclamării indepen
dentei de stat a României pune 
pregnant în evidentă drumul de 
luptă, necurmată și plină de sacri
ficii, al maselor populare din tara 
noastră pentru libertate. apărarea 
ființei naționale și neatirnare. Pre
țuind ca lumina ochilor cuceririle is
torice. care au încununat acest drum, 
în anii socialismului, comuniștii, po
porul român urmăresc cu sentimente 
de profundă simpatie și solidaritate 
lupta partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor formațiunilor politi
ce progresiste, democratice din țările 
capitaliste pentru promovarea intere
selor vitale ale celor ce muncesc și în
făptuirea aspirațiilor de independentă 
și suveranitate ale întregului popor. 
In lumina analizei științifice, materia- 
list-dialectice, a transformărilor pro
funde din lumea de azi, P.C.R. relevă 
cu satisfacție că una din caracteristicile 
dominante ale vieții internaționale și 
unul din procesele progresiste esen
țiale ale contemporaneității consitau în 
afirmarea voinței popoarelor de a fi 
libere, stăpîne pe destinele lor. Efec
tiv, experiența vieții verifică justețea 
concepției partidului nostru care su
bliniază că națiunea va continua să 
aibă pentru o lungă perioadă istorică 
o importantă primordială în viata so
cietății umane, că independența na
țională reprezintă o condiție obiec
tivă a întregii dezvoltări contempo
rane. o forță motrice a progresului- 

înalta misiune de a se situa in 
primele rînduri ale luptei pentru li
bertatea popoarelor, pentru indepen
dența și suveranitatea națională, 
pentru abolirea completă si definiti
vă a politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. de dominație 
și dictat, revine partidelor comunis
te și muncitorești, forțelor înaintate 
ale societății. Fiecare partid comu
nist este învestit de clasa muncitoa
re. de către poporul din mijlocul 
căruia s-a născut cu mandatul su
prem de a le călăuzi pe drumul eli
berării naționale și sociale — și 
poartă fată de ele răspunderea pen
tru modul cum își îndeplinește acest 
mandat. In același timp, aceasta este

Referindu-se la conținutul cărții, 
vorbitorul a subliniat că România 
desfășoară o susținută și dinamică 
activitate internațională pentru pro
movarea noilor principii democratice 
in raporturile între state, pentru o 
amplă colaborare între națiuni, în 
scopul edificării unei noi ordini eco
nomice și politice în lume. In pagi
nile volumului, a arătat el. se reflec
tă „în mod limpede angajamentul 
moral și eforturile României conduse 
de Nicolae Ceaușescu pentru afir
marea principiilor colaborării pașni
ce. pentru lichidarea secularei ine
galități care a condus la împărțirea 
lumii în țări bogate și sărace".

în cuvintul său, ambasadorul 
Enrico Aillaud, președintele Institu
tului pentru studii de politică inter
națională, a relevat bogatul conținut 
de idei politice, de soluții prac
tice cuprinse în cartea președin
telui Nicolae Ceaușescu. punlnd 
accentul pe principiile de poli
tică externă promovate consecvent de 
România. In acest cadru el a subli

țire a structurii și metodelor de lu
cru ale acestui organ principal al 
O.N.U.

Luînd cuvîntul. delegatul român, 
Dumitru Ceaușu, a evidențiat rolul 
important pe care Consiliul de Secu
ritate trebuie să-l joace în viața in
ternațională și a relevat o serie de 
neajunsuri și puncte slabe din acti
vitatea acestuia, arătînd că o serie 
de conflicte grave din diferite zone 
aje lumii nu au fost discutate în ca
drul O.N.U. și că rezoluții ale Con
siliului de Securitate nu au fost com
plet transpuse în viață.

în consecință, este neeefcar sâ fie 
luate măsuri pentru perfecționarea 
funcționării Consiliului de Securitate, 
pentru sporirea eficacității activității 
sale, îndreptată spre apărarea și con
solidarea păcii.

In acest context, delegatul român 
a subliniat că este necesar ca struc
tura și compoziția Consiliului de 
Securitate să reflecte schimbările pe
trecute în lume de la înființarea 
O.N.U. Delegatul român a reafirmat 
poziția țării noastre privind necesi
tatea creșterii numărului de membri 
ai Consiliului de Securitate, cores
punzător cu creșterea numărului de 
state membre ale O.N.U., în special 
pentru a ține seama de rolul pe care 
îl joacă, în prezent, țările mici și 
mijlocii în viața internațională.

Delegatul român a arătat, de ase
menea, că trebuie să fie introduse 
modificări în regulile de procedură 
pentru a permite participarea neîn
grădită la ședințele Consiliului de 
Securitate a tuturor statelor intere
sate. nemembre ale Consiliului de 
Securitate.

ti calea Întăririi solidarității interna
ționale, care poate ti concepută nu
mai în legătură cu apărarea intere
selor clasei muncitoare, și respecta
rea dreptului fiecărui stat la exis
tență și dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare.

Relevindu-se importanta acestei 

INDEPENDENTA Șl SUVERANITATEA NAȚIONALĂ
cauză majoră a partidelor comuniste, a altor forțe democratice
misiuni, în Raportul Comitetului 
Central la Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Italian se subli
nia : „Independența națională a Ita
liei este un bun suprem pentru toți 
italienii. Iar noi, comuniștii, care 
luptăm tn deplină autonomie pentru 
salvgardarea suveranității poporului 
italian, sintem convinși eă sîntem 
printre cei mai temerari si mai in
flexibili susținători și apărători ai 
independenței naționale". In aceeași 
ordine de idei, în raportul C.C. la 
Congresul al XXII-lea al Partidului 
Comunist Francez s-a afirmat : 
„P.C.F. luptă și va lupta cu toată 
energia pentru ca Franța să-și men
țină independența și suveranitatea, 
pentru ca poporul său să poată hotărî 
liber și să poată acționa eficace pe 
plan internațional. Departe de a fi 
o idee perimată, independenta națio
nală este o mare revendicare a vre
murilor noastre". Dind expresie pozi
ției Partidului Comunist din Spania, 
secretarul general al partidului. San
tiago Carrillo, denunță „politica de 
ingerințe, de amestec în problemele 
interne ale altor țări, pe care senti
mentul național de independentă și 
libertate al fiecărui popor o respinge".

Poziția partidelor comuniste de 
respingere a ingerințelor, de apă- 

niat utilitatea unei cit mai strinse 
colaborări între Italia și România.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. 
Ettore Albertone. membru su
pleant al C.C. al P.S.I., președintele 
Institutului pentru științe ale admi
nistrației publice, care, ca om 
de știință, a pus accentul pe lar
ga audiență internațională a ini
țiativei președintelui României pri
vind noua ordine economică in
ternațională, problemă de stringentă 
actualitate. Vorbind despre dez
voltarea politică, economică și socială 
a României, el a remarcat interde
pendența între politica sa internă și 
externă, faptul că toate aceste suc
cese sint rodul aplicării în mod crea
tor, la condițiile concrete ale Româ
niei. a adevărurilor generale ale 
științei marxiste.

în încheiere a luat cuvîntul am
basadorul României în Italia, Ion 
Mărgineanu.

Posturile de radio și televiziune, 
presa italiană au reflectat pe larg 
atit apariția cărții, cit și manifes
tarea de la Milano.

BELGRAD

„Prioritate problemelor fundamentale ale securității 
și colaborării general-europene“

BELGRAD 18 (Agerpres). — Iugos
lavia. ca țară-gazdâ a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. din iunie, va depune eforturi 
ca reuniunea să constituie „încă un 
pas înainte in crearea atmosferei de 
încredere reciprocă și de înțelegere 
pe plan internațional, în scopul pro
movării colaborării general-europene, 
iar prin intermediul acesteia, al re
glementării problemelor internațio
nale", a declarat Dobrivoie Vidici, 
membru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. luînd cu
vîntul la ședința activului Uniunii 
Comuniștilor din Aviația militară 
desfășurată la Belgrad.

Relevînd dorința R.S.F.I., de a con
tribui constructiv — în spiritul docu
mentelor de la Helsinki — la conso
lidarea păcii, securității, colaborării și 
progresului în Europa, el a subliniat, 
totodată, că nu poate fi acceptată

PRAGA

In favoarea procesului de adincire a destinderii 
in viața internațională

PRAGA 18 (Agerpres). — Comuni
catul privind vizita oficială de prie
tenie efectuată în R. S. Cehoslovacă 
de delegația P. C. din Luxemburg, 
condusă de președintele partidului, 
Rene Urbany, arată că părțile și-au 
reafirmat dorința de a sprijini pro
cesul de adîncire a destinderii în re
lațiile internaționale, de transpunere 
în viață a principiilor coexistenței 
pașnice a țărilor cu orînduiri sociale 
diferite, exprimîndu-și, in context, 
sprijinul deplin față de concluziile 
Conferinței de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Europa și 

rare fermă a independenței și suve
ranității naționale a țărilor respective 
este afirmată clar și ferm în docu
mente de cea mai mare importanță. 
„Lupta pe care o duc partidele co
muniste și forțele democratice din 
țările capitaliste ale continentului 
nostru împotriva amenințării creș

clndt pe care o reprezintă activita
tea monopolurilor internaționale și 
a societăților multinaționale pentru 
suveranitatea și independenta tutu
ror țărilor are o mare importanță 
pentru transformarea Europei tn- 
tr-un continent al păcii și progresu
lui" — se arată în documentul Con
ferinței de la Berlin a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa.

Așa cum este cunoscut, partide
le comuniste din țările vest-eu- 
ropene mobilizează masele la ac
țiuni hotărite împotriva penetrației 
capitalului străin. care controlează 
largi sectoare ale economiei națio
nale, împotriva practicilor societăți
lor multinaționale sau „transnaționa
le" — grupări monopoliste care își 
implantează întreprinderile, bazele de 
aprovizionare, birourile, sucursalele 
etc. pe teritoriile altor state, cuce
resc poziții puternice in economia 
statelor-gazdă. recurgind la practici 
de dictat, încălcare a legilor țării- 
gazdă, de imixtiune tn treburile in
terne ale acestora.

Forța la care au ajuns societățile 
multinaționale este oglindită de fap
tul că cifra lor de afaceri reprezintă 
circa 33 la sută din valoarea produc
ției totale a țărilor capitaliste ;

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.C.U.S.. tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de prietenie în Uniu
nea Sovietică între 16—18 februarie 
a. c.

în timpul vizitei, tovarășul Ștefan 
Andrei s-a întilnit și a avut convor
biri cu tovarășii A. P. Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

în cursul schimbului de păreri cara 
a avut loc s-a evidențiat marea im
portantă pozitivă a rezultatelor în- 
tilnirilor și discuțiilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Leonid Ilici Brej-

Sprijin poporului coreean pentru reunificarea țării
HAVANA 18. — Organizația de So

lidaritate a Popoarelor din Asia, A- 
frica și America Latină (OSPAAAL), 
a dat publicității o declarație în care 
face apel către toate comitetele na
ționale afiliate, către organizațiile și 
mișcările revoluționare, în general și 
către toate guvernele democratice de 
a acorda un sprijin larg poporului 
coreean în lupta pentru reunificarea 
independentă și pașnică a țării. De
clarația subliniază că propunerile for
mulate la reuniunea comună a parti
delor politice și organizațiilor obștești 
din 25 ianuarie, de la Pheniai), re
flectă aspirațiile de unitate naționa
lă ale întregului popor și constituie 
un program rezonabil pentru reuni-

„încercarea de a se plasa- problema 
așa-numitului „coș 3“ deasupra tutu
ror celorlalte probleme ale securită
ții. deasupra problemei edificării în
crederii, deasupra respectării tuturor 
principiilor Actului final de la Hel
sinki, care privesc relațiile dintre sta
te și popoare, deasupra necesității de 
a dezvolta colaborarea economică in- 
tereuropeană tot mai largă, deasupra 
edificării și creării de noi punți pen
tru depășirea divizării Europei în 
blocuri, deasupra problemelor dezar
mării. a problemelor legate de conso
lidarea păcii internaționale etc. Nu 
putem accepta ca problemele dez
voltării democrației în cadrul siste
melor socialiste să fie privite ex
clusiv prin prisma unor disidenți 
sau grupuri de tineri disidenți care 
sint cel mai adesea animați de 
orientări antisocialiste".

subliniind necesitatea înfăptuirii pre
vederilor Actului final al conferinței, 
considerat ca un tot unitar. Totodată, 
a fost relevată necesitatea comba
terii acelor acțiuni prin care forțele 
reacționare încearcă să provoace si
tuații conflictuale. să intensifice 
cursa înarmărilor, să pună la îndoială 
suveranitatea statelor și să se ames
tece în treburile interne ale statelor 
socialiste — acțiuni prin care se ur
mărește sabotarea procesului pozitiv 
al destinderii și discreditarea rezul
tatelor obținute la Helsink1 

partea lor în comerțul mondial a 
crescut de la 10 la sută în. 1970 la 15 
la sută în 1976. La recentul congres — 
al XXII-lea— ăl Partidului Comunist 
Francez s-a arătat că „un sfert din 
industria țării este acum controlată 
de capitalul străin ; soarta țăranilor 
francezi este hoiărită la Bruxelles, 
iar cea a monedei franceze se regle
mentează la Washington". în „De
clarația politică" adoptată la reu
niunea de la Bruxelles din 1974 a 
partidelor comuniste vest-europene 
se arăta ’ că ..societățile multi
naționale apasă tot mai greu asupra 
vieții economice din țările vest-euro
pene. Implantate îndeosebi in sectoa
rele de înaltă tehnologie și de larg 
consum, acestea tind să-și asume con
trolul sau să determine orientările 
producției naționale și a schimburi
lor internaționale. Activitatea tenta

culară a firmelor multinaționale lo
vește in independenta economică și 
chiar politică a statelor capitaliste 
europene".

Partidele comuniste, forțele de 
stingă din diferite țări occidentale re
levă că societățile multinaționale sint 
răspunzătoare pentru un șir de difi
cultăți economice din țările unde ac
ționează. Astfel, într-o declarație a 
Biroului Politic al P.C.F. s-a arătat 
că devalorizarea francului in raport 
cu alte devize străine a fost o conse
cință directă a operațiunilor specula
tive efectuate de societățile transna
ționale, ceea ce a dus la creșterea 
preturilor și accelerarea inflației.

Unind sub steagul lor muncitori, ță
rani, intelectuali, largi categorii so
ciale. lezate de politica monopoluri
lor. dezvoltind colaborarea cu alte 
formații politice muncitorești și de
mocratice, partidele comuniste din 
Italia. Franța, Spania. Japonia și nu
meroase alte țări duc o luptă hotă- 
rită pentru apărarea și întărirea in
dependenței naționale, impotriva 
tendințelor, actelor sau încercărilor 
care se manifestă intr-un șir de țări 
capitaliste de știrbire a prerogative
lor. suveranității naționale, 
zează diferite întilniri și 
de masă — mitinguri. 

organi- 
acțiuni 

demon-

nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., cu prilejul vizitei sale în 
Republica Socialistă România, pen
tru dezvoltarea relațiilor româno-so- 
vietice, întărirea coeziunii și solida
rității dintre poporul român și po
poarele sovietice.

Au fost, de asemenea, discutate 
probleme ale adîncirii în continuare 
a colaborării dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S., precum și unele 
probleme actuale de interes reciproc 
ale vieții internaționale și mișcării 
comuniste și muncitorești.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat G. A. Kiselev, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., și G. Badrus, ambasadorul 
României în U.R.S.S.

ficarea țării. Este necesar ca trupele 
americane să fie retrase necondițio
nat din Coreea de Sud. ca autorită
țile sud-coreene să accepte fără în- 
tirziere propunerile de salvare națio
nală — se arată in document. Politi
ca celor „două Coree" servește doar 
perpetuării exploatării în sud și men
ținerii tensiunii în zonă, subliniază 
declarația OSPAAAL.

FRANȚA
■>

Greva marinarilor 
de pe navele fluviale
PARIS. — Cargourile și șlepurile 

de mărfuri au blocat vineri circula
ția pe Sena — principala magistrală 
de aprovizionare a numeroase obiec
tive industriale ale Parisului. Por
turile Paris. Lyon, Nantes și Bor
deaux și-au încetat activitatea. La 
apelul lansat de sindicate, peste 5 000 
marinari de pe navele fluviale fran
ceze au declarat grevă, revendicînd 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai și încheierea unui nou 
contract colectiv de muncă.

ORIENTUL
Declarații după întrevederile 

egipteano-americane 
la Cairo

CAIRO. — Președintele Anwar El 
Sadat a declarat în cursul unei con
ferințe de presă, ținute după între
vederile cu secretarul de stat ame
rican Cyrus Vance, că Egiptul se 
pronunță pentru rezolvarea pe cale 
pașnică și echitabilă a crizei din 
Orientul Mijlociu — informează 
agenția M.E.N. „Sîntem pentru in
staurarea păcii, cu condiția ca și 
Israelul să dorească acest lucru. 
Sîntem pentru stabilirea unei păci 
permanente în regiune. ~ pentru un 
acord de pace care să pună capăt 
stării de beligerantă după 28 de ani 
și care să stabilească granite pre
cise. să dea garanții, să prevadă 
retragerea Israelului și crearea unui 
stat palestinean" — a spus președin
tele egiptean. El s-a declarat pentru 
o soluție globală a problemei, ară
tînd că etapa ..pașilor mici" a luat 
sfîrșit.

Relevînd că „problema palestinea- 
nă constituie cheia întregii proble
matici a Orientului Mijlociu", pre
ședintele Anwar El Sadat a spus că 
„este dreptul păleștinenilor să se 
pronunțe pentru cauza lor". „Pa- 
leștinenii, a adăugat el. trebuie să 
participe la Conferința de la Geneva 
asupra Orientului Mijlociu cu 
drepturi depline, pe picior de egali
tate cu toate părțile implicate in 
conflict". Palestinenii. a spus pre- 

oamenilor muncii, prin închide- 
de uzine metalurgice, concedieri 
masă. La Diisseldorf a avut 

o întîlnire a reprezentanți-

strații — cu participarea sindi
catelor, altor organizații muncito
rești, democratice și progresiste. Așa 
de pildă, în cursul anului trecut au 
avut loc întîlniri ale reprezentanților 
partidelor comuniste din Franța, 
Belgia, R.F.G.. Luxemburg consacra
te combaterii tendințelor monopoluri
lor din domeniul siderurgiei de a a- 
runca dificultățile economice pe sea
ma 
rea 
în 
loc 
lor partidelor comuniste din Austria, 
Danemarca, Franța, R.F.G., Grecia, 
Italia, Luxemburg, Portugalia, Sue
dia, Turcia și Berlinul occiden
tal. consacrată intensificării acțiu
nilor comune împotriva consecințelor 
nefaste ale activității companiilor 
multinaționale. în același scop.

reprezentanți ai partidelor comu
niste din Belgia, Luxemburg și ai 
federațiilor din Lorena ai P.C.F., reu
niți la Metz, au inițiat diferite acțiuni 
comune, inclusiv o manifestație in 
fața parlamentului vest-european ; 
unul din deputății comuniști, organi
zatori ai reuniunii, subliniind cu a- 
cest prilej că „independența naționa
lă nu este un accesoriu sentimental, 
ci o cerință vitală pentru muncitori". 
Aceleași obiective le-au avut și întîl- 
nirile cu caracter internațional ale 
comuniștilor de la întreprinderile din 
diferite țări aparținînd companiilor 
Kleber. Colombes, Russel (Franța), 
Semperit (Austria), Hoechst (R.F.G.) 
etc.

In cadrul a numeroase acțiuni, prin 
presă, radio și televiziune, forțele 
progresiste au demascat cazurile de 
corupție și mituire a unor oficialități 
la care s-au dedat societățile multi
naționale, pentru a obține in mod i- 
legal concesiuni, contracte sau alte 
avantaje, inclusiv în domeniul înar
mărilor. cunoscute fiind în acest sens 
acțiunile desfășurate împotriva „ca
zului Lockheed" — în Japonia, Italia, 
R.F. Germania. Comuniștii din Italia, 
Anglia. Franța au demascat acțiunile 
financiare ilegale ale unor companii 
internaționale. între care British Pe-

BOGOTA

Președintele Columbiei a primit 
pe reprezentantul guvernului român

BOGOTA 18 (Agerpres). — Alfonso 
Lopez Michelsen, președintele Repu
blicii Columbia, a primit pe Bujor 
Almășan, ministru secretar de stat 
Ia Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
care se află !ntr-o vizită oficială în 
această țară.

Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
ministrul român a transmis un căl
duros mesaj de prietenie, urări da 
sănătate și fericire președintelui Re

SPANIA

Instaurarea unei democrații 
fără legalizarea

MADRID. — Șapte partide politice 
au fost legalizate în Spania, din to
talul de 24 care au prezentat o ce
rere in acest sens după data de 
10 februarie — s-a anunțat la 
Madrid, potrivit agenției France 
Presse. Printre formațiunile politice 
legalizate se numără Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), 
Partidul Socialist Popular (P.S.P.), 
Partidul Social-Democrat (P.S.D.), 
Partidul Liberal, Partidul Democrat- 
Popular (P.D.P.) și Stingă democra
tică.

Salutînd acordarea statutului legal 
pentru o serie de partide ale opozi
ției democratice din Spania, ca o 
nouă etapă pe drumul democratizării 
vieții politice în țară, observatorii 
politici evidențiază, în același timp, 
caracterul incomplet al acestor mă
suri, întrucît Partidul Comunist con
tinuă să rămînă în afara legii. Con
form prevederilor decretului-lege, 
o decizie finală în legătură cu lega
lizarea P.C.S. urmează să fie luată, 
ulterior, de Tribunalul Suprem. 
Cercurile progresiste spaniole au 
subliniat însă, în repetate rînduri, că 
nu se poate vorbi de instaurarea u- 
nei democrații politice în Spania atit

MIJLOCIU
ședințele Sadat, ar trebui să stabi
lească legături speciale cu Iordania, 
care s-ar putea concretiza sub forma 
unei cooperări.

★
Secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 

Vance, și-a încheiat vineri vizita la 
Cairo. El a apreciat convorbirile pe 
care le-a avut cu președintele Anwar 
El Sadat și cu ministrul de externe 
Ismail Fahmi drept „foarte produc
tive și utile".

★
Secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 

Vance, a sosit vineri la Beirut, 
venind de la Cairo. în aceeași zi. la 
Palatul prezidențial din capităța li
baneză au început convorbirile din
tre șeful diplomației americane si 
președintele Elias Sarkis. în legătură 
cu situația din zonă. Vineri după-a- 
miază, Cyrus Vance a sosit la Am
man, în vederea unor convorbiri cu 
regele Hussein al Iordaniei.

Poziția comună a Irakului 
$1 Malayeziei

BAGDAD. — O pace durabilă șl 
dreaptă în Orientul Apropiat nu poa
te fi realizată fără retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate și respectarea drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinean 
— se spune în comunicatul comun 
dat publicității la Bagdad la înche
ierea vizitei in Irak a primului mi
nistru al Malayeziei, Hussein Bin 
Onn.

troleum, Esso si alte firme petroliere, 
care, în încercările de a frina evolu
țiile spre stingă ale vieții politice, au 
vărsat circa nouă milioane de dolari 
în decurs de 18 luni, în perioada 
1971—1972 unor partide politice ita
liene. precum și alte asemenea ca
zuri de subvenționare și mituire a 
unor organizații politice.

în același timp, partidele comunis
te. alte forte democratice se ridică 
împotriva oricăror lezări aduse su
veranități naționale pe plan politic 
— amestecuri în viata politică a unor 
țări, menținerea de baze și trupe 
străine pe teritoriul național etc. 
Este cunoscută reacția de dezapro
bare pe care au trezit-o în opinia pu
blică occidentală încercările de a se 
exercita presiuni în legătură cu pro
blema participării la guvernare a 
partidelor comuniste în unele țări din 
N.A.T.O.. problemă in legătură cu 
care singurul în drept să se pronunțe 
este poporul respectiv. Partidele co
muniste și-au exprimat opoziția față 
de proiectele tinzînd spre extinderea 
prerogativelor unor organisme și in
stituții supranaționale. in cadrul Pie
ței comune, de natură să lezeze su
veranitatea statelor membre.

Este semnificativ că tocmai parti
dele care militează în modul cel mai 
activ pentru promovarea intereselor 
și aspirațiilor vitale ale națiunilor 
lor. duc în mod ferm lupta împo
triva dominației străine, pentru dez
voltarea independentă a țării lor, 
obțin succese tot mai însemnate, au 
devenit intr-un șir de state forțe 
politice de bază ale societății, exer
cită o influență mai mare atit pe 
plan național, cit și pe plan interna
țional.

Chezășia succesului luptei pentru 
independență și suveranitatea popoa
relor împotriva politicii imperialiste 
de dominație o constituie întărirea 
colaborării intre toate forțele revo
luționare, democratice, antiimperia- 
liste, atit pe planul fiecărei țări, cit 
și pe plan internațional — cerință 
imperioasă pe care partidul nostru 
o subliniază in permanență și pen
tru a cărei realizare militează cu 
toată consecvența.

în zilele noastre, cauza libertății 
și independentei popoarelor este a- 
totbiruitoare, atunci cînd ele sînt ho- 
tărite să lupte cu abnegație pentru 
triumful ei, cind se bucură de spri
jinul forțelor înaintate ale contem
poraneității. Partidele comuniste, 
forțele care luptă pentru indepen
dență și suveranitate, pentru dez
voltare liberă au in Partidul Comu
nist Român, în România socialistă, în 
poporul român un prieten devotat și 
de nădejde.

Ion FÎNTÎNARU 

publicii Columbia și doamnei Cecilia 
Caballero de Lopez.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
primit, președintele Republicii Co
lumbia a transmis din partea sa și a 
doamnei Cecilia Caballero de Lopez 
cele mai călduroase salutări și urări 
de sănătate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In timpul convorbirilor a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și coope
rare între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Columbia.

politice nu este de conceput 
partidului -comunist

timp cit partidul comunist — com
ponentă majoră a forțelor ce se pro
nunță pentru democratizarea și pro
gresul țării, pentru înfăptuirea re
concilierii naționale și salvgardarea 
intereselor reale ale întregului po
por spaniol — va continua să rămînă 
in ilegalitate.

Un purtător de cuvînt al Partidului 
Comunist din Spania a anunțat că 
Dolores Ibarruri, președintele parti
dului, a prezentat o cerere de elibe
rare a unui pașaport spaniol în ve
derea întoarcerii în țară.

AGENȚIILE
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PriltlilC» Agenția P.A.P. anunță 
că E. Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a primit, la 17 februarie, 
pe mareșalul Uniunii Sovietice V. 
Kulikov, comandantul suprem al 
Forțelor armate unite ale statelor 
participante la. Tratatul de la Varșo
via, aflat în vizită în Polonia.

Vietnamuleste gata să_?1 în* 
deplinească angajamentele prevăzute 
în Acordul de la Paris și va prezenta 
lista americanilor dispăruți în timpul 
războiului din Vietnam, dacă S.U.A., 
la rîndul lor, vor îndeplini prevede
rea acordului privind sprijinul la re
facerea Vietnamului — a declarat 
Van Thyen, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.S. Vietnam, 
aflat în Sri Lanka într-o vizită ofi
cială.

In cadrul manifestărilor dedi
cate aniversării centenarului 
independenței de stat a tării 
noastre. ansamblul folcloric 
„Rapsodia Română" a oferit, la 
Palatul sindicatelor din Belgrad, 
un apreciat spectacol de muzică 
Si dansuri populare românești. 
Au asistat Trpe Iakovlevski, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
alte oficialități iugoslave, șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Belgrad, precum si un 
numeros public.

în cadrul manifestărilor prile
juite de centenarul independen
tei de stat a României. Lectora
tul de limbă română de la In
stitutul național de limbi si ci
vilizații orientale (Universitatea 
„Sorbonne-Nouvelle") a organi
zat in marea sală a centrului 
universitar „Dauphine", din Pa
ris, o seară culturală românească 
la care și-a dat concursul an
samblul artistic „Nunta Zamfi
rei". Profesorul Alain Guiller- 
mou. directorul Institutului de 
studii românești de la Sorbona, 
a evocat unele aspecte ale isto
riei si artei românești.

Cooperare bulgaro-bri- 
tanîcă. So^ia 3 ^ost semnat un 
acord de cooperare între un număr 
de 23 de întreprinderi de comerț ex
terior și productive din R. P. Bul
garia și firma britanică „Imperial 
Chemical Industry". Documentul, 
informează agenția B.T.A.. prevede 
efectuarea de schimburi de specia
liști și informații tehnice între cele 
două părți, participarea specialiști
lor britanici la reconstrucția și mo
dernizarea unor întreprinderi econo
mice bulgare, precum și proiectarea 
și construcția de noi obiective eco
nomice bulgare, cooperarea în sec
toarele maselor plastice, produselor 
petroliere și produselor farmaceu
tice.

Flota comercială a Gre
ciei dispunea, la sfîrșitul anului 
1976. de 3 500 nave, cu un deplasa
ment total de peste 30 milioane tone. 
Numărul vaselor de transport gre
cești a crescut în perioada 1945—1976 
de zece ori, iar tonajul flotei comer
ciale de aproximativ 30 de ori. La 1 
iulie 1976. 4,2 la sută din flota co
mercială mondială era alcătuită din 
nave sub pavilion elen.

Capriciile vremii
JAPONIA — Ninsorile puternice 

care s-au abătut in ultimele zile 
asupra unor întinse regiuni din Ja
ponia au perturbat traficul pe căile 
ferate. In prefecturile de pe țărmul 
Mării Japoniei au fost blocate vineri 
peste 80 de garnituri de tren. Au fost 
anulate, de asemenea, peste 20 de 
curse pe liniile ferate de mare vi
teză „Shinkansen".

INDONEZIA — în urma ploilor 
tropicale care au căzut in ultimele 
zile asupra unor regiuni din vestul 
insulei indoneziene Sumatra, mari 
suprafețe de teren au fost inundate. 
Mai multe riuri și-au ieșit din matcă 
provocind pagube materiale. Potrivit 
unor date preliminare, in zonele 
afectate peste 1 000 persoane au ră
mas fără adăpost.
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