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uncu
„Este necesar ca, odată cu măsurile generale pentru perfecționarea con 

ducerii societății, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, a orga 
nizării întregii activități, să acționăm și pentru îmbunătățirea controlului - ca 
parte componentă a conducerii generale a societății și ca expresie a dezvoltării 
democrației socialiste, a participării active a maselor populare la conducerea 
întregii vieți sociale

NICOLAE CEAUȘESCU
Prima Consfătuire pe țară a uni

tăților de control al oamenilor mun
cii, convocată din inițiativa secreta
rului general al partidului, președin
tele Frontului Unității Socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a con
stituit un moment important 
viața social-politică a 
dezbătut într-un spirit 
exigență activitatea de 
în acest domeniu și a 
măsuri pentru perfecționarea în con
tinuare a activității de control in 
vederea participării mai intense a 
oamenilor muncii la realizarea cu 
succes a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a prevederilor actualului plan 
cincinal de dezvoltare economico- 
socială, de ridicare a patriei pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la deschiderea con
sfătuirii. document de o excepțională 
însemnătate teoretică și practică 
pentru perfecționarea conducerii vie
ții economice și sociale, definește clar 
rolul și locul pe care îl ocupă con
trolul oamenilor muncii în sistemul 
democrației noastre socialiste. El tre
buie privit ca o formă concretă prin 
care opinia publică, 
populare 
tea de 
urmărire 
partid și

în 
țării. Ea a 
de înaltă 
pînă acum 
stabilit noi

masele largi 
participă direct la activita- 

organizare, conducere și 
a îndeplinirii hotărîrilor de 
de stat, a legilor tării. Or-

ganizarea acestui prim forum al acti
vității de control al oamenilor mun
cii se înscrie în șirul de măsuri și 
hotăriri de mare importantă pe care 
partidul nostru le-a luat în decursul 
anilor — și, îndeosebi, după cel de-al 
IX-lea “ * '
tărirea 
ducere 
directă 
muncii 
politicii de dezvoltare economică și 
socială a țării. „Partidul va acționa 
pentru crearea cadrului organizatoric 
cel mai potrivit participării întregului 
popor Ia conducerea vieții economico- 
sociale — se arată în Programul 
P.C.R. — finind seama de faptul că 
dezvoltarea democrației socialiste 
este un factor esențial și o necesitate 
obiectivă in făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate".

Prin activitatea lor, zecile de mii 
de muncitori, țărani, intelectuali 
— membri ai unităților de control 
al oamenilor muncii, care acționează 
în calitatea lor de producători, pro
prietari și beneficiari ai bunurilor 
materiale și spirituale — urmăresc 
folosirea cu maximum de eficiență 
a mijloacelor de care dispune socie
tatea in vederea dezvoltării forțelor 
de producție ale tării, a îmbunătățirii 
calității produselor și a serviciilor și

Congres al său — pentru în- 
muncii de organizare și con- 
a societății, pentru antrenarea 
a maselor largi de oameni ai 
la elaborarea și înfăptuirea

— pe această bază — creșterea ni
velului de trai al întregului popor.

Acum, esențial este ca fiecare din
tre participanții la consfătuirea pe 
țară, toți cei peste 170 000 de mem
bri ai echipelor 
nilor muncii să 
transpunerea in 
orientărilor din 
rului general al 
rilor stabilite pentru ca, realmente, 
activitatea echipelor să înregistreze 
un nou impuls care, in ultimă in
stanță, să se reflecte în îmbunătăți
rea activității unităților controlate, 
în satisfacerea la un nivel superior 
a cerințelor populației.

Chemarea consfătuirii — pe care 
o publicăm în ziarul de astăzi — se 
adresează, deopotrivă, membrilor 
unităților de control al oamenilor 
muncii și tuturor cetățenilor patriei. 
Cetățenii au datoria să sprijine efectiv 
munca celor cărora le-au încredințat 
mandatul de controlori pentru a ac
ționa în numele și interesul lor. Prin 
conlucrarea strînsă dintre membrii 
echipelor de control și cetățeni se 
realizează, pe de o parte, un dialog 
democratic, cu efecte pozitive deose
bite. iăr pe de alta, o participare cît 
mai largă a maselor de oameni ai 
muncii la gospodărirea bunurilor 
Obștii, la întărirea ordinii, a respec
tului față de lege, la crearea și dez-

de control al oame- 
treacă de îndată la 
viață a ideilor și 
cuvîntarea secreta- 
partidului. a măsu-

voltarea unei opinii de masă față de 
abuzuri, necinste, față de orice ten
dință de căpătuială, de înavuțire pe 
seama muncii altora, la combaterea 
cu toată fermitatea a oricărei stări
negative care înjosește demnitatea 
umană și vine în contradicție cu 
principiile eticii și echității socialiste. 
Trebuie să se creeze o asemenea opi
nie, incit chiar cei care lucrează în 
sectoare unde se constată astfel de 
abateri să ia 
admită, sub 
tarea lor.

Pornind de 
cuprinse în 
Nicolae Ceaușescu, ținînd seama de 
experiența dobîndită în cei aproape 
cinci ani care au trecut de la adopta
rea Legii 6/1972 și sintetizînd nume
roasele sugestii și propuneri formu
late in cadrul consfătuirilor județene 
și în perioada 
tui-rii pe țară, 
mul activității 
lor muncii au 
un program de lucra concret, mobili
zator. Dovedindu-și marea sa utilita
te socială, activitatea de control a 
oamenilor muncii își extinde acum 
sfera de cuprindere cu noi sectoare 
și activități de cel mai larg interes 
cetățenesc, cum ar fi, de pildă, con-

poziție, să nu mai 
nici un motiv, repe-
la ideile și orientările 
cuvîntarea tovarășului

premergătoare consfă- 
parti-cipanții la foru- 

de control al oameni- 
conturat pentru viitor

(Continuare în pag. a Il-a)

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele

0 înaltă 
lecție de 

patriotism
în înalta lecție de patriotism 

cuprinsă în recenta cuvintare a 
președintelui României socia
liste răsună iubirea fierbinte a 
poporului pentru glia strămo
șească, a celor hotărîți să mun
cească aici pentru înflorirea ei. 
Căci omul vetrei strămoșești, 
om pur și simplu, care și-a îm
pletit destinul propriu cu desti
nul țării și o clipă nu s-a dez
lipit de lingă brazda ei, cînd 
este dat să moară tot îi ră- 
mîne numele pe o cruce sau 
într-o carte de citire, într-un 
vaier de doină sau pe o piatră 
de hotar ; a fost și rămîne al 
României pentru eternitate. Ge
nerație după generație, de-a 
lungul secolelor, noi, românii, 
am fost un neam unit și ume
rii celor mulți au simțit din plin 
greul istoriei : poporul nostru a 
ținut mereu capul sus fiindcă 
a luptat cu bărbăție pentru

Aspect din zona Industriala a municipiului Buzâu Foto : E. Dichiseanu

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste România, a pri
mit simbătă, 19 februarie, pe tova
rășul Dobrosav Ciulafici, președin
tele interimar al Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, care a efectuat 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Manea Măneșcu, prim-ministru al gu
vernului. Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă de 
colaborare economică, și Virgil Ca- 
zacu. ambasadorul României la Bel
grad.

Au luat parte tovarășii Milorad Bi- 
rovliev, membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, președintele părți iugo
slave în Comisia mixtă de colaborare 
economică, și Petar Dodik, ambasado
rul Iugoslaviei la București.

Cu acest prilej, președintele interi
mar al Consiliului Executiv Federal 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și a tovarășei Iovanka 
Broz, cele mai călduroase salutări, 
urări de multă sănătate, de succese 
tot mai mari în construcția socialistă 
a României frățești.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca la 
înapoierea în patrie să transmită, 
din partea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, salutări prietenești și cele 
mai bune urări de sănătate și succes 
în întreaga activitate tovarășului 
Iosip Broz Tito și tovarășei Iovanka 
Broz.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată deosebita satisfacție față de în
tărirea și dezvoltarea continuă a re
lațiilor frățești de prietenie trainică 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. A fost subliniată importanța 
deosebită a întîlnirilor și convorbiri
lor. devenite tradiționale, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, pentru evoluția fructuoasă, 
pe multiple planuri, a raporturilor 
româno-iugoslave. De ambele părți 
s-a reafirmat dorința de a extinde și 
adînci aceste relații de prietenie, co
laborare frățească și bună vecinătate. 
S-a subliniat că dezvoltarea tot mai 
largă a conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre cele 
două state, extinderea relațiilor po
litice, economice, tehnico-științifice, 
culturale, a schimburilor comerciale 
româno—iugoslave și intensificarea 
cooperării și specializării în produc
ție sînt în interesul României și Iu
goslaviei. al poporului român și po-

poarelor iugoslave, al cauzei socialist 
mului, colaborării și păcii în lume.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale actualității politice interna
ționale. Schimbul de opinii a eviden
țiat voința României și Iugoslaviei de 
a dezvolta conlucrarea lor activă pe 
tărimul vieții internaționale, de a 
contribui prin acțiuni și eforturi co
mune la instaurarea unor raporturi 
noi. bazate pe respectul independen
ței și suveranității naționale, al ne
amestecului în treburile interne, pen
tru asigurarea soluționării juste, în 
interesul tuturor popoarelor, a marilor 
probleme care confruntă omenirea, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice pe plan 
mondial. în acest context a fost rea
firmată dorința României și Iugo
slaviei de a milita pentru promovarea 
unui climat de destindere și înțele
gere în Balcani și Europa, de a ac
ționa pentru pregătirea cît mai bună 
a reuniunii de la Belgrad, din vara 
acestui an. care să stabilească noi 
măsuri pentru transpunerea integrală 
în viață a documentelor adoptate la 
Conferința de la Helsinki în Vederea 
întăririi securității și păcii în Europa 
și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească.

Președintele Grupului parlamentar democrat-creștin
9

din Camera Deputaților a
Simbătă, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Fla- 
minio Piccoli, președintele Grupului 
parlamentar democrat-creștin din Ca
mera Deputatilor a Italiei, care efec
tuează o vizită în țara noastră. Oas
petele a fost însoțit de Sergio Cu- 
minetti. deputat democrat-creștin.

La întrevedere a participat tova
rășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Cu acest prilej. Flaminio Piccoli a 
exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu mulțumiri pentru întreve
derea acordată, pentru posibilitatea 
ce i-a fost oferită de a vizita tara 
noastră.

în timpul convorbirii s-a dat o 
apreciere deosebită relațiilor tradi
ționale româno-italiene. care cunosc o 
continuă dezvoltare, și a fost manifes
tată dorința de a se extinde și apro
funda aceste relații pe plan politic, 
economic, cultural, 
și în alte domenii.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de opinii în probleme actua
le ale situației din Europa și, din lu
me, subliniindu-se importanta și ne
cesitatea eforturilor în direcția în
făptuirii obiectivelor majore ale secu
rității pe continent, a unei bune pre
gătiri, în acest sens, a reuniunii de 
la Belgrad, menită să contribuie la 
lărgirea cooperării multilaterale în
tre toate statele europene, la adop-

tehnico-științific

tarea de măsuri efective de dezanga
jare militară și dezarmare, pentru 
realizarea unui climat de destindere 
și încredere între popoare.

în acest context a fost subliniată 
și contribuția pe care parlamentarii 
celor două țări, grupurile parlamen
tare pot să o aducă la extinderea 
și aprofundarea raporturilor dintre 
România și Italia, la mai buna cu
noaștere și la o mai strînsă apropie
re între popoarele român și italian 
în folosul lor reciproc, al înțelegerii 
și cooperării internaționale, al cauzei 
asigurării păcii și 
ropa și în lume.

întrevederea s-a 
ambianță cordială.

securității în Eu-

desfășurat într-o 
prietenească.

însemnări de
Laurențiu FULGA

ȚĂ RĂ NI ME A Pe calea adîncirii continue
mai 

înseamnă de 
lupți fără preget pe 

țării tale pentru a 
fapte, cu muncă, cu 
idealul pentru care au 
s-au jertfit înaintașii

demnitate, pentru o viață 
bună. Patriotism 
aceea să 
pămîntul 
cinsti cu 
abnegație 
luptat și 
noștri ; patriotism înseamnă să 
muncești, să militezi azi intr-o 
Românie socialistă, liberă de 
orice asuprire și exploatare, 
pentru propășirea vieții minu
natului popor ai cărui fii sîn- 
tem ; patriotism înseamnă să 
folosești această libertate pe 
care stă scris numele eroilor 
pentru ca ziua de azi și de mii- 
ne a poporului român să capete 
strălucirea prefigurată de partid 
și de Programul construirii so
cialismului și comunismului.

Lecția de patriotism înflăcă
rat din cuvîntarea secretarului 
general al partidului vine de 
departe, din istoria neamului 
nostru cinstit și demn, exprimă 
voința și mîndria națiunii noas
tre de azi socialiste, potrivit că
reia pe pămintul românesc nici
odată nu va mai fi admisă a- 
suprirea omului de către om, 
»ub nici o formă.

Și dacă România de azi se ri
dică împotriva trădătorilor și-i 
pune pe dreptate la stîlpul in
famiei, o face mai ales pentru 
a atrage atenția forurilor care-i 
guvernează : fiindcă nu se poate 
vorbi de instituirea unei 
dini spirituale în lume, 
nou climat de stimulare 
rei circulații a ideilor și 
municare între state în 
unui nou umanism 
de la o zi la alta valoarea ter
menilor de dialog. Impunînd. cu 
alte cuvinte, în ciuda unor do
cumente semnate și parafate, 
dialogul de pe poziții de forță. 
Noi să vorbim de independentă 
și libertate, alții de poziții- 
cheie ocupate pe glob. Noi să 
vorbim de justiție socială și de 
drepturi egale, iar alții de a- 
mestec în treburile interne. Noi

noi or- 
de un 
a libe- 
de co- 
numele 

schimbînd

(Continuare în pag. a IV-a)

forță de bază a progresului social
Apărătoare neclintită a libertății și independenței țării

© „Tot românul se năștea cu datoria d-a fi soldat" 
© Căciuli țuguiate, cojoace și opinci în „Cronica pic
tată de la Viena“ © „împăratul turcilor a fost învins 
de mina țăranilor" © O oaste alcătuită din oameni 
de la plug © „Bărbați viteji, ageri, nu făcuți să stea 

pe perne"

întreaga 
a fost o 
necurma- 
și neatîr- 
continui- 

pe

„Independența — scria Mihai Eml- 
Pescu — departe de a fi meritul ac
tualei generații, e suma vieții noas
tre istorice". într-adevăr, 
istorie a poporului nostru 
istorie de luptă îndîrjită și 
tă pentru a-și apăra ființa 
narea, pentru a-și asigura
tatea și dezvoltarea ascendentă 
teritoriul patriei sale.

Timp de secole, această istorie se 
identifică cu viața, luptele și aspira
țiile maselor țărănești, in acele vre
muri expresia poporului român însuși. 
Prin țărănime se continua o viață 
străveche, a unuia și aceluiași neam, 
pe unul și același spațiu carpato- 
danubian Pe drept cuvînt se poate 
spune că pămîntul tării îl exprima 
pe țăran și țăranul exprima acest 
pămint. Niciodată țărănimea nu s-a 
îndepărtat de meleagurile străbune. 
Pentru ea. pămintul însemna moșia 
țării, proprietatea neamului, care in
corporează sudoarea și luptele înain
tașilor, tezaurul material și spiritual 
moștenit de la ei și care formează te
meiul și liantul spre viața și creația 
urmașilor. Apărarea gliei însemna 
pentru țărănime, deopotrivă, muncă 
rodnică pentru făurirea bogățiilor ță
rii și luptă plină de jertfe pentru păs
trarea ființei neamului. Tocmai de 
aceea. în lupta împotriva aservirii 
străine, pentru dăinuirea și afir
marea poporului nostru ca o entitate 
de sine stătătoare, țărănimea, atit cea 
liberă, cit și cea dependentă, a con-

stituit, vreme îndelungată, scutul cel 
mai viguros. După cum se arată in 
Programul P.C.R., „țărănimea a con
stituit forța principală a armatelor 
multor mari conducători de oști, care 
au inscris pagini de inălțător eroism 
în lupta împotriva dominației 
străine".

încă de pe vremea dacilor, oastea 
reprezenta, cum remarcă Vasile 
Pîrvan, „o periodică ridicare în masă 
a populației țărănești". Se știe, de 
pildă, că în încleștarea eroică pentru 
apărarea Sarmizegetysei și-a adus 
contribuția de singe întregul popor, 
ridicat la luptă fără șovăire.

Apoi, timp de secole, elementul 
țărănesc de continuitate militară se 
păstrează și se adaptează la noile 
condiții ale formării relațiilor feu
dale. La baza sistemului de apărare 
din vremea voievodatelor se aflau 
oștile de țărani conduse de voievozi. 
Aceste realități l-au determinat pe 
Nicolae Bălcescu să afirme că româ
nii, din cele mai vechi timpuri, au 
trebuit să organizeze „armata, mili
ția și ridicarea gloatelor, incit la 
dinșii tot românul se năștea cu da
toria d-a fi soldat și d-a apăra sta
tul la vreme de nevoie", iar cind 
vrăjmașul călca pămîntul românesc, 
atunci „tot norodul" sau „toată țara 
trebuia să fie in arme".

într-adevăr, numeroase 
arheologice, ca și unele știri 
în cronici, atestă faptul că 
români din Crișana, Banat

izvoare 
cuprinse 
voievozii 
și Podi-

a colaborării prietenești
româno-iugoslave

stă pi ni de pâmînt cu

in bâtâlio de la Vaslui (1475), 
în rîndul vitejilor (categorie de 

militare deosebite)

Ca o recunoaștere a eroismului țâranilor 
Ștefan cel Mare a trecut numeroși țârani 

sarcini

șui Transilvaniei — Menumorut, 
Glad și Gelu — dispuneau de oști 
țărănești mari. înarmate cu arcuri și 
săgeți, cuprinzind călăreți și pedes
trași. Numai bizuindu-se pe o ase
menea oaste, voievodul Menumorut 
al Crișanei s-a încumetat să țină 
piept și să declare dușmanului : „nu 
vom ceda nici o palmă de pămint 
cît timp vom fi în viață" („nullam 
terram concedimus nobis viventi- 
bus“). Oaste de țărani a fost și cea 
cu care voievodul Gelu a înfruntat 
pe feudalii maghiari în momentul 
pătrunderii acestora în interiorul 
Transilvaniei. Oaste de țărani a fost 
și acea „putere și ceată de români" 
(„potentia et societate Olakali") des-

care vorbește documentul dinpre
2 ianuarie 1333. emis de Carol Ro
bert, putere cu care Basarab I a ob
ținut. la 9—12 noiembrie 1330, bine
cunoscuta sa victorie de la Posada. 
A fost una dintre marile izbînzi ro
mânești, ce avea să consolideze exis
tența și independenta statului creat 
între Carpati si Dunăre. Miniatura 
din Cronica pictată de la Viena în
fățișează pe țăranii noștri cu căciuli 
țuguiate, cu cojoc și cu opinci, ros
togolind bolovani și incordind arcu-

Coni. univ. dr. 
Matei I. VLAD

Vizita pe care a întreprins-o în 
tara noastră în aceste zile președin
tele interimar al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Do- 
brosav Ciulafici. se înscrie ca o nouă 
și importantă expresie a evoluției fer
tile continuu ascendente a relațiilor 
de prietenie și colaborare frățească 
româno-iugoslave. Este bine știut că, 
în ansamblul general 
vității internaționale 
niei, 
voltarea amplă. multilaterală a 
prieteniei și conlucrării cu toa
te țările socialiste — orientare pro
gramatică clar definită de Congresul 
al XI-lea — partidul și statul nostru 
acordă o înaltă prețuire relațiilor cu 
Iugoslavia vecină și prietenă. Și con
stituie un motiv de deosebită satis
facție faptul că raporturile româno- 
iugoslave — cu vechi și trainice tra
diții istorice, sudate în momente ho- 
tăritoare pentru destinele ambelor 
popoare. în lupta comună pentru li
bertate și neatîrnare — au cunoscut, 
în anii socialismului, o puternică în
florire. în deplină concordanță cu 
aspirațiile lor comune, cu cerințele 
întăririi unității țărilor socialiste, cu 
interesele păcii și progresului în lume.

Un rol hotăritor. determinant. în. 
dezvoltarea relațiilor româno-iugo
slave revine, așa cum se știe, multi
plelor întîlniri și contacte dintre to
varășii Nicolae
Broz Tito, care s-au statornicit, de-a

lungul anilor, ca o rodnică și siste
matică practică, fiecare din a- 
ceste întîlniri — cea mai recen- 

anului trecut —■ 
sub semnul sti-

(Continuare in pag. a IV-a)

al acti- 
a Româ- 

statornic orientată spre dez- 
multilaterală

practică, 
întîlniri — 

tă în toamna 
desfășurîndu-se 
mei și deplinei încrederi reciproce, 
mareînd noi jaloane, de amplă 
perspectivă, pe calea adîncirii prie
teniei și colaborării frățești. Cu satis
facție se poate aprecia că rapor
turile româno-iugoslave constituie un 
exemplu de aplicare și strictă res
pectare a noilor principii de relații 
internaționale, un model de 
cinătate și conlucrare între 
cialiste.

Rodnicia acestor evoluții 
pusă pregnant în evidență in timpul 
primirii oaspetelui de către secretarul 
general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii, primire ce 
a prilejuit un călduros schimb de 
mesaje între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șî Iosip Broz Tito. Expri- 
mîndu-se satisfacția vie pentru dez
voltarea continuă a raporturilor ro
mâno-iugoslave, în timpul convorbi
rii a fost reafirmată dorința comună 
de a acționa pentru întărirea legă
turilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, pentru extinderea pe mal 
departe și diversificarea conlucrării

bunăve- 
țări so-

a fost

Ceaușescu și Iosip D. ȚINU
(Continuare în pag. a Vl-a)

CRONICA SĂPTĂMÎNII
interna și internațională

ÎN PAGINA A V-A



PAGINA 2 SCINTEIA - duminică 20 februarie 1977

CHEMAREA
Consfătuirii pe țară a unităților 
de control al oamenilor muncii

DE „ZIUA CEFERIȘTILOR*

Prin muncă și fapt®, demni 
de tradițiile revoluționare 

ale clasei muncitoare
Prima Consfătuire pe țară a unităților de 

control al oamenilor muncii, convocată din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Frontului Uni
tății Socialiste, se insciie ca un moment de sea
mă în procesul dezvoltării continue a democrației 
noastre socialiste. Dind glas sentimentelor tutu
ror celor ce activează în sistemul de control al 
oamenilor muncii, consfătuirea exprimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda sa recunoștință și 
înalta prețuire pentru grija și preocuparea neo
bosită cu care militează în toate Împrejurările, 
pentru participarea tot mai activă a maselor la 
conducerea societății, pentru exercitarea în stat 
a puterii întregului popor, deplin stăpîn pe desti
nele sale, care iși făurește liber propriul viitor 
comunist.

Consfătuirea a primit cu viu interes și depli
nă satisfacție cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de o excepțională importan
tă teoretică și practică pentru perfecționarea con
ducerii operei de construcție socialistă, îmbună
tățirea continuă a controlului exercitat de oame
nii muncii, în calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari ai tuturor bunurilor mate
riale și spirituale, asupra întregii vieți economice 
și sociale. Participanții la consfătuire se anga
jează ferm, în numele zecilor de mii de munci
tori, țărani, intelectuali, tineri și virstnici, care 
activează în sistemul controlului oamenilor mun
cii. să pună la baza întregii lor activități înde
plinirea exemplară a sarcinilor și indicațiilor 
extrem de prețioase cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului, pentru înde
plinirea în bune condiții a răspunderilor cu care 
au fost învestiți de către partid și societate.

în lumina orientărilor cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului, consfătuirea a 
analizat în mod temeinic, în spirit critic și auto
critic, activitatea desfășurată, a dezbătut căile și 
modalitățile ridicării eficienței controlului oame
nilor muncii, și-a manifestat hotărîrea fermă de 
a-i imprima un tot mai pronunțat caracter edu
cativ și preventiv, de a intensifica acțiunile de 
control în toate domeniile de larg interes social, 
pentru creșterea răspunderii fiecărui cetățean în 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin la locul de mun
că, în societate.

Consfătuirea a adoptat în unanimitate propune
rile de îmbunătățire a cadrului legislativ cu pri
vire la organizarea și funcționarea controlului oa
menilor muncii, considerînd că acestea vor con
tribui la perfecționarea organizării și funcționării 
controlului, la creșterea rolului său în sistemul 
democrației noastre socialiste, la sporirea presti
giului și autorității sale.

Prin întreaga sa desfășurare, consfătuirea a 
constituit o nouă și viguroasă manifestare a în
crederii nestrămutate a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în politica partidului 
nostru, a hotărîrii lor unanime de a acționa 
neabătut pentru Înfăptuirea obiectivelor Congre
sului al XI-lea, a sarcinilor actualului cincinal, a 
Programului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Ea a dat glas anga
jamentului tuturor celor care activează în echi
pele de control al oamenilor muncii de a nu-și 
precupeți eforturile, de a face totul pentru a con
tribui la întărirea și dezvoltarea avuției obștești, 
pentru creșterea responsabilității în gestionarea 
bunurilor încredințate de societate, pentru preve
nirea încălcării legilor țării, a oricăror abateri de 
la normele de conviețuire socială, de la cerin
țele eticii și echității socialiste, pentru înțele- ... 
gerea faptului că fiecare trebuie să depună o 
muncă utilă societății, să se manifeste în toate 
împrejurările ca un om cinstit, corect, demn, in
tolerant față de lipsuri, pe deplin conștient de răs
punderile sale civice.

Consfătuirea a dat o înaltă apreciere politicii 
externe a partidului și statului nostru, ale cărei 
principii au fost reafirmate cu vigoare in cu- 
vintarea secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dînd glas voinței 
tuturor membrilor echipelor de control al oame
nilor muncii, participanții la consfătuire iși ex
primă întregul acord cu orientările politicii inter
naționale a României socialiste, politică bazată pe 
principiile deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității naționale, co
laborării și întrajutorării reciproce, pe normele 
de echitate și justiție internațională, pe dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător pro
pria cale de dezvoltare.

Tovarăși muncitori, țărani, into- 
lectuali, gospodine, membri ai echi- 
pelor și comisiilor de control al 
oamenilor muncii I

Consfătuirea pe țară asupra activității de con
trol al oamenilor muncii vă cheamă să militați 
cu înaltă răspundere și exigență pentru înfăp
tuirea exemplară a politicii partidului și statului, 
al cărei țel fundamental este ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a întregului 
popor, propășirea multilaterală a României.

Exercitați-vă cu înaltă competență și probitate 
mandatul încredințat de societate și acționați cu 
energie pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc, 
afirmarea cinstei și demnității proprii celor ce 
muncesc, militați neabătut pentru respectarea și 
aplicarea riguroasă a legalității socialiste in toate

sectoarele de activitate legate de înfăptuirea poli
ticii partidului, de creșterea nivelului de trai al' 
întregului popor !

Conlucrînd strîns cu controlul muncitoresc al 
activității economice și’ sociale, corelîndu-vă mai 
bine acțiunile cu cele ale organelor de control 
specializate ale statului și cu consiliile populare, 
veți dobîndi mai multă autoritate și competență 
în abordarea problemelor de fond ale sectoarelor 
controlate, veți răspunde cerințelor exprimate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a contribui la formarea unei puter
nice și exigente opinii de masă împotriva oricăror 
neajunsuri, la îmbunătățirea activității în produc
ția bunurilor de consum. în domeniul comerțului, 
serviciilor, al transporturilor publice, în sistemul 
ocrotirii sănătății. Militați pentru ca pretutindeni 
să se adopte o atitudine hotărită împotriva ori
căror manifestări de necinste, a tendințelor de 
înșelare a populației, a încercărilor de a obține 
din partea cetățenilor recompense suplimentare 
pentru activități și servicii care intră în obliga
țiile de muncă I

Tovarăși care activați în domeniul 
controlului oamenilor muncii I

Sprijiniți-vă pe concursul larg al maselor de 
cetățeni, acționați cu fermitate pentru afirmarea 
controlului oamenilor muncii ca una din institu
țiile fundamentale ale sistemului democrației noas
tre socialiste ! Controlați, cu întreaga autoritate 
și răspundere a învestiturii voastre sociale, gos
podărirea cu înaltă eficiență a mijloacelor din ce 
în ce mai mari pe care societatea noastră le alocă 
pentru satisfacerea nevoilor materiale și spiri
tuale ale poporului, pentru respectarea riguroasă 
a normelor de protecție și igienă a muncii în în
treprinderi, buna gospodărire a fondului locativ, 
calitatea construcțiilor și reparațiilor de locuințe, 
a bunurilor de folosință îndelungată, utilizarea 
intensivă a bazei materiale a culturii de masă, 
ocrotirea mediului înconjurător, rezolvarea scri
sorilor și sesizărilor oamenilor muncii !

Acționați pentru intensificarea controlului oa
menilor muncii în mediul rural, pentru atragerea 
în această activitate a gospodarilor de la sate ; 
în acest fel veți contribui mai activ la dezvol
tarea grijii față de avuția obștească, la înfăp
tuirea politicii partidului de ridicare a gradului 
de civilizație a tuturor comunelor și satelor pa
triei noastre !

Tovarăși și tovarășe !
Efectuați controlul într-un spirit de obiectivitate 

și principialitate, de pe poziția intereselor sociale, 
conferind întregii voastre activități un puternic 
caracter constructiv, de sprijin și ajutor tovără
șesc ! Propuneți prompt măsuri concrete, cu ter
mene și responsabilități precise pentru înlătu
rarea neajunsurilor întîlnlte, care să contribuie 
la înlăturarea risipei, la lichidarea oricăror mani
festări care prejudiciază avutul obștesc și inte
resele cetățenilor, a oricăror încercări de nesoco
tire a legii 1

în toate domeniile supuse controlului oameni
lor muncii, acționați pentru accentuarea laturii 
preventive a activității de control, sesizînd orice 
situații care ar putea favoriza încălcarea legii, 
a principiilor eticii și echității socialiste !

Militați cu stăruință pentru afirmarea și mai 
puternică a caracterului educativ al controlului, 
astfel incit el să joace un rol tot mai..activ in A 
dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă 1 
Discutați cu lucrătorii din sectoarele controlate 
asupra necesității respectării prevederilor legale, 
a normelor socialiste de comportament, determi
nați creșterea gradului de solicitudine în servi
ciile și prestațiile publice, contribuiți mai activ 
la crearea și dezvoltarea unei opinii de masă 
intolerantă față de abuzuri, necinste, tendințe de 
căpătuială, de înavuțire pe seama muncii altora, 
neglijențe, atitudine necuviincioasă, care lezează 
deopotrivă interesele cetățeanului și ale societății !

Acționați pentru a crea o asemenea opinie de 
masă încît înșiși cei care lucrează în aceste sec
toare să ia poziție, să nu admită ca în rîndurile 
lor să se manifeste stări de lucruri negative, care 
înjosesc demnitatea umană și vin în contradicție 
flagrantă cu principiile eticii și echității socialiste, 
cu relațiile noi existente între oamenii muncii 
eliberați pentru totdeauna de exploatare 1

Adresați-vă conducerilor organizațiilor de par
tid, sindicale și de tineret, consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile controlate, insistați pentru 
valorificarea fiecărei sesizări și propuneri făcute 
de echipele și comisiile de control al oamenilor 
muncii, conferind astfel finalitatea necesară acti
vității dumneavoastră sociale 1

Muncitori, ingineri și tehnicieni 
din industria bunurilor de consum I

Partidul nostru acționează cu consecventă pen
tru continua sporire și modernizare a producției 
industriei bunurilor de consum, factor important 
în înfăptuirea. obiectivului fundamental al poli
ticii sale — creșterea necontenită a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Faceți totul pentru a asigura îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, pentru sporirea, 
modernizarea, diversificarea și ridicarea continuă 
a calității produselor destinate consumului popu

lației, potrivit exigențelor sporite ale consumato
rilor, pentru valorificarea superioară și economi
sirea materiilor prime, a resurselor materiale și 
energetice ! Nu admiteți să iasă din fabrică sau 
secție produse de slabă calitate ; controlul trebuie 
să înceapă în fabrică și să se exercite în primul 
rind de către muncitori, de cei ce produc valorile 
materiale 1

Oameni ai muncii din agricultură !
Consfătuirea noastră vă cheamă să munciți cu 

hărnicie și spirit gospodăresc, să utilizați cit mai 
eficient pămintul, bâza tehnico-materială pusă la 
dispoziția agriculturii, să aplicați larg cuceririle 
științei și tehnicii, penitru a dezvolta producția de 
cereale și plante tehnice, zootehnia, legumicultura, 
pomicultura, viticultura 1 Sporind producția în a- 
ceste sectoare, asigurați materiile prime necesare 
industriei ușoare și alimentare, contribuiți la o tot 
mai bună aprovizionare a populației, la prosperi
tatea întregii țări, la creșterea bunăstării tuturor 
cetățenilor țârii.

Lucrători din comerț, din sectoa
rele prestațiilor de servicii, din 
transporturile publice, din toate ce
lelalte domenii de interes cetățenesc!

Consfătuirea vă adresează chemarea să aduceți 
o contribuție sporită la satisfacerea în cele mai 
bune condiții a cerințelor populației, la înfăptui
rea sarcinilor stabilite de partid în domeniul creș
terii nivelului de trai al oamenilor muncii 1 în tot 
ceea ce între,prindeți respectați legalitatea, nor
mele de conduită ale societății noastre, călăuzi- 
ți-vă după principiile eticii și echității socialiste, 
combateți orice manifestare de birocratism, de in
disciplină și lipsă de ordine în gospodărirea avu
tului obștesc. Manifestați o atitudine plină de so
licitudine față de cetățeni 1 Puneți-vă în întregime 
la dispoziția cetățenilor, a cumpărătorilor ; exer- 
citați-vă rolul ce-1 dețineți în societate, cu com
petență, cu cinste și corectitudine, servindu-i în 
cele mai bune condiții pe oamenii muncii, pe to
varășii voștri de viață și muncă 1

Lucrători din domeniul sanitar, al 
apărării sănătății poporului!

Folosiți tot mai judicios baza materială creată 
de stat, militați pentru creșterea eficienței muncii 
de prevenire și lichidare a diferitelor maladii, 
pentru acordarea unei asistențe medicale compe
tente și pline de grijă tuturor cetățenilor patriei 1

Consilii ale oamenilor muncii din 
unitățile supuse controlului oame
nilor muncii!

Acordați toată atenția echipelor de control al 
oamenilor muncii, înlesnindu-le activitatea 1 Mani
festați maximă receptivitate față de sesizările și 
propunerile lor, menite să contribuie la desfășu
rarea în cele mai bune condiții a activității eco- 
nomico-sociale, la respectarea cu strictețe a 
legalității noastre socialiste 1 Luați cu prompti
tudine măsurile care se impun pentru Înlăturarea 
deficiențelor și perfecționarea activității în unită
țile dumneavoastră, asigurind astfel satisfacerea 
in ■ condiții' superioare a cerințelor oamenilor 
muncii 1

Consilii comunale, orășenești, 
municipale, județene ale Frontului 
Unității Socialiste !

Consfătuirea iși manifestă convingerea că, «ub 
conducerea organizațiilor de partid, veți acționa și 
mai susținut pentru unirea eforturilor tuturor or
ganizațiilor de masă componente în scopul per
fecționării activității de control, sporirii eficienței 
și autorității acesteia, indeplinindu-vă în condiții 
mai bune sarcinile și rolul in conducerea bunei 
desfășurări a controlului oamenilor muncii.

Tovarăși și tovarășe I
Oameni ai muncii de ia orașe și 

sate I
Să muncim cu toate forțele pentru îndeplinirea 

exemplară și depășirea sarcinilor de plan, să ma
nifestăm inițiativă și creativitate pentru economi
sirea tuturor materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei, gospodărirea cu maximă 
eficiență a resurselor de care dispunem, promova
rea intensă a progresului tehnic, creșterea și mai 
rapidă a productivității muncii, pe deplin con- 
știenți că dezvoltarea în ritmuri înalte a econo
miei noastre naționale, creșterea venitului națio
nal, ridicarea necontenită a nivelului de trai de
pind de rodnicia muncii noastre, a tuturor I

Să acționăm cu toată energia, să facem totul 
pentru înflorirea scumpei noastre patrii, pentru 
progresul ei neîncetat pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării 
spre comunism 1

La mijloc de februarie, an de an, clasa muncitoare, 
întregul nostru popor evocă cu sentimente de înaltă 
cinstire revoluționară glorioasele lupte ale muncitori
lor ceferiști și petroliști. în acest an. de ziua lor, ce
feriștii țării raportează noi realizări. De la începutul 
anului și pînă acum, lucrătorii din cadrul REGIONA
LEI DE CAI FERATE CRAIOVA au depășit tonajul 
brut pe tren marfă, față de plan, cu 0,6 la sută, ceea 
ce înseamnă o economie de 50 de vagoane pe zi, folo- 
sindu-se 38 de locomotive mai puțin la remorcare. Iar 
la consumul specific de combustibil s-a consemnat o 
economie de 200 tone motorină. în eforturile de a sa
tisface mai bine necesitățile de transport ale econo
miei, mecanicii DEPOULUI DE LOCOMOTIVE DIN 
CLU.T-NAPOCA au reușit ca, în luna ianuarie și pri
ma jumătate a lunii februarie, să transporte cu 7.4 
la sută mai multe tone kilometrice de mărfuri decit

prevedea planul. Totodată, ei au economisit aproape 
200 tone combustibil convențional. La rîndul lor. LU
CRATORII STAȚIEI C.F.R. CLUJ au expediat peste 
prevederi 10 000 tone de mărfuri. Colectivul STAȚIEI 
DE CALE FERATĂ SIMERIA—TRIAJ raportează 
că productivitatea muncii a fost depășită cu 100 de 
vagoane manevrate în plus de fiecare lucrător pe 
lună. Pe „placa turnantă" a Moldovei de nord, 
cum i se mai spune COMPLEXULUI C.F.R. SUCEA
VA, colectivele de muncă raportează la zi noi și însem
nate succese în producție. Personalul depoului de 
locomotive, bunăoară, anunță economisirea a 185 tone 
combustibil convențional, iar feroviarii stației C.F.R. au 
depășit contractele de transport încheiate cu unită
țile beneficiare cu 7 200 tone de diverse produse.

Prezentăm în imaginile de mai jos cîțiva destoinici 
muncitori ceferiști de la Complexul București—Grivița.

Muncitorul electronist CONSTANTIN STOIANOVICI are la activ 1» 
Inovații, care aduc unității sale, anual, economii de materiale și mano
peră de 1,5 milioane leî. O serie de inovații ale sale au fost preluate 
și de alte unități de întreținere și reparații din țară. Bunăoară, con
strucția unui stand de probat și reglat regulatoare de tensiune tranzis
torizate, asemănător cu cel de la întreprinderea producătoare, ar fi 
costat 500 000 lei și ar fi necesitat o încăpere specială. Standul con
ceput și realizat de electronistul Stoianovici a costat cîteva mii de 
lei, are dimensiunile unei mașini de scris și este deservit mult mai 
lesne. Ultima inovație : un stand de reglat selectoare de tensiune pen
tru vagoanele de călători a îmbunătățit radical calitatea reparațiilor 
în acest domeniu.

Lăcătușul de revizie ALE
XANDRU SIMION a conceput 
și executat o scrie de dispozitive 
pentru verificarea uzurii suban- 
samblelor vagoanelor, cum ar 
fi cele de măsurat profilul ban
dajului, pentru depistarea gra
dului de uzură a părții de ru
lare a bandajului, de măsurare 
a paralelismului roților.

BBBBBBBBBBBBBBBBB

Mecanicul de locomotivă 
IONEL IONESCU, cu toate că 
lunar conduce circa 25—27 de 
trenuri, și-a format obiceiul de 
a controla cu minuțiozitate lo
comotiva, participînd alături de 
lăcătuși la efectuarea reparații
lor și reviziilor planificate.

Mecanicul de locomotivă COSTICA DRUGESCU, in cei 20 de ani 
de muncă, a condus peste 8 500 trenuri, parcurgind o distantă echiva
lentă cu de 43 de ori înconjurul Fămîntului pe la ecuator. Preocupat 
de întreținerea atentă a locomotivei și de conducerea trenurilor în 
regim economic, anul trecut a redus consumul de combustibil cu 27,5 
tone. Prin extinderea acestor metode de bună gospodărire, în luna 
ianuarie a.c., pe ansamblul Depoului de locomotive București-călători, 
consumurile de combustibil au fost cu 20 la sută mai mici decit în 
aceeași lună a anului trecut, în condițiile în care prestațiile au fost 
cu 2 la sută mai mari.

C. CARLAN
Foto : S. Cristian

Multe consilii intercooperatiste au 
acumulat o experiență valoroasă în 
coordonarea și sprijinirea coopera
tivelor agricole în dezvoltarea pro
ducției agricole, amplasarea mai 
bună a culturilor și creșterea efec
tivelor de animale. în concentrarea 
și specializarea producției in unită
țile cooperatiste. în nu puține locuri, 
prin unirea eforturilor umane și 
materiale ale cooperativelor agricole 
din raza lor de activitate, consiliile 
intercooperatiste au asigurat reali
zarea unor capacități de producție 
agrozootehnice comune. întrucît con
siliul intercooperatist conduce direct 
acțiunile avind ca scop sporirea pro
ducției, există condiții ca în toate 
unitățile să fie obținute recolte 
bune, la un nivel apropiat. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit pe raza fie
cărui consiliu intercooperatist func
ționează cite o stațiune pentru me
canizarea agriculturii, iar președin
tele consiliului este directorul 
S.M.A.

Aducem In discuție o problemă 
esențială — și anume, de ce recoltele 
medii pe hectar diferă, uneori des
tul de mult, între cooperativele agri
cole din cadrul aceluiași consiliu 
intercooperatist. Pentru exemplifi
care am ales unitățile agri
cole care fac parte din consiliul in
tercooperatist Purani, județul Tele
orman. Este vorba de cooperativele 
agricole Purani, Siliștea, Cernatu și 
Mîrzănești. Anul trecut, pe ansam
blul acestui consiliu intercooperatist, 
recoltele obținute au depășit preve
derile din plan. S-au realizat, 
în medie la hectar, 4118 kg grîu, 
față de 3 500 kg cît era planificat, 
6 300 kg porumb, cu 1 800 kg mai 
mult decit prevederile planului, iar 
recolta de sfeclă de zahăr a fost de 
40 000 kg. cu 3 000 kg mai mare de
cit cea planificată. Sînt. în general, 
rezultate foarte bune care au permis 
unităților respective să livreze supli
mentar la fondul de stat Importante 
cantități de produse. Ca urmare, au 
crescut veniturile bănești, cele pa
tru cooperative reușind să rambur- 
Mze toate creditele aferente anului

PĂMINTUL ESTE ACELAȘI,
CEEA CE DIFERĂ ESTE ORGANIZAREA

Ce demonstrează diferențele de producție între unitățile 
din cadrul consiliului intercooperatist Purani - Teleorman

1976 și să mai aibă în bancă un dis
ponibil de 9 milioane lei. Aceste re
zultate se datoresc organizării mai te
meinice a producției și a muncii, a- 
plicării tehnologiilor specifice fiecărei 
culturi, întăririi ordinii și discipli
nei.

în lumina sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului privind per
fecționarea activității consiliilor in
tercooperatiste și creșterea rolului 
lor în îndrumarea unitară și spriji
nirea cooperativelor agricole compo
nente în sporirea producției, consi
liul intercooperatist Purani. condus 
de tovarășul Marin Nedea. Erou al

Cooperativele agricole

Cultura Purani Siliștea Mîrzănești Cernetu

Porumb 8170 5 300 6 800 6 300
Grîu 4 800 3 800 3 500 4 200
Sfecla de zahăr 44 500 44 000 38 000 38 000
Floarea-soarelui 2 400 2 500 2 000 2 350

La prima Vedere atrage atenția 
faptul că în cooperativa agricolă din 
Siliștea s-a realizat o recoltă de nu
mai 5 300 kg porumb la hectar, care 
este cu mult sub media realizată in 
cadrul consiliului intercooperatist și 
simțitor mai mică decît cea realizată 
Ia Purani, care a fost de 8170 kg de 

Muncii Socialiste, a supus unei 
analize temeinice rezultatele obți
nute anul trecut de cele patru 
unități în ce privește recoltele la 
diferite culturi. Analizele por
nesc de la aceeași constatare de or
din general : pămintul celor patru 
cooperative agricole are aceeași fer
tilitate și. prin urmare, există toate 
condițiile ca nivelul recoltelor să fie 
foarte apropiat. Or. cifrele înscrise 
în următorul tabel, care exprimă 
în kilograme recoltele medii obținute 
la hectar, demonstrează că există di
ferențe apreciabile între producțiile 
realizate de cele 4 cooperative agri
cole.

pe fiecare hectar. O diferență de a- 
proape 3 000 kg înseamnă foarte 
mult. La sfecla de zahăr, la Siliș
tea și Purani s-au recoltat în me
die la hectar cite 44 000 kg, iar 
la . Cernetu și Mîrzănești cu cite 
6 000 kg mai puțin. La grîu și 
floarea-soarelui sint, de asemenea. 

diferențe apreciabile. Aceste exemple 
și multe altele dovedesc cu prisosință 
rezervele mari ce există pentru spo
rirea producției. Ele demonstrează, 
deopotrivă, că și în unitățile agricole 
fruntașe, cum sînt cele care fac par
te din consiliul intercooperatist Pu
rani, sint reale posibilități ca nivelul 
producțiilor să crească foarte mult. 
Or, pentru aceasta se cere ca în fie
care unitate agricolă, in fiecare for
mație de lucru, să fie luate măsu
rile ce se impun pentru organizarea 
temeinică a muncii, pentru aplicarea 
riguroasă a regulilor agrotehnicii 
moderne, astfel încît să se asigure 
executarea în cele mai bune condiții 
a lucrărilor agricole.

Cu prilejul adunărilor generale, în 
care au fost aprobate planurile de 
producție pe 1977. s-a discutat foarte 
mult asupra a ceea ce trebuie făcut 
în vederea generalizării experienței 
înaintate, aplicării metodelor de 
muncă ale fruntașilor. Amintim nu
mai cîteva din măsurile preconizate. 
Densitatea la culturile prăsitoare se 
va asigura încă de la semănat și se 
va urmări ca, în timpul executării 
lucrărilor de întreținere, mecanizato
rii și cooperatorii să nu micșoreze 
numărul plantelor. Alte măsuri vi
zează creșterea eficienței economice 
prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție. S-a stabilit ca întreaga can
titate de produse contractată să fie 
transportată la bazele de recepție di
rect din cîmp, să se mecanizeze ope
rațiunile de încărcare și descărcare 

și, dintr-un calcul sumar, rezultă o 
economie de circa 1 milion lei. In 
sectorul zootehnic vor fi sporite can
titățile de furaje prin însămînțarea 
unor suprafețe mai mari de culturi 
duble.

Desigur, problemele legate de spo
rirea producției și creșterea eficien
ței economice au fost dezbătute pe 
larg cu prilejul adunărilor generale 
ale cooperativelor agricole. După 
cum ne spunea tovarășul Marin Ne
dea, președintele consiliului intercoo
peratist, în cadrul adunărilor ge
nerale s-au analizat amănunțit pro
blemele organizării muncii, punin- 
du-se un mare accent pe nece
sitatea ca fiecare, la locul său de 
muncă, să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile. Insă așa cum s-a subli
niat la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1976, 
este deosebit de important — și 
această sarcină trebuie să preocupe 
stăruitor consiliul intercoopera
tist — să crească aportul mecani
zatorilor, al stațiunii pentru meca
nizarea agriculturii in ansamblul ei, 
la sporirea producțiilor obținute de 
cooperativele agricole servite. în 
acest scop va fi respectat 
cu consecventă principiul potri
vit căruia mecanizatorul va fi 
retribuit după producția realizată. 
De asemenea, prin aplicarea cu 
rigurozitate a prevederilor cu-, 
prinse în Legea retribuirii muncii în 
unitățile agricole cooperatiste — veni
turile cooperatorilor fiind legate ne
mijlocit de îndeplinirea sarcinilor de 
plan, de diminuarea cheltuielilor de 
producție — vor fi asigurate condiții 
ca, peste tot, să se muncească mai 
bine, mai productiv. De altfel, în a- 
Ceastă perioadă se lucrează la fer
tilizarea culturilor de toamnă cu în
grășăminte chimice, la îngrășarea a 
cit mai mari suprafețe cu gunoi de 
grajd. într-un cuvînt, cooperato
rii și specialiștii din cadrul 
consiliului intercooperatist Purani 
sint hotărîți ca în acest an să obțină 
recolte și mai bogate, pe măsura re
zervelor de care dispun.

Horea CEAUȘESCU

Perfecționarea controlului oamenilor muncii1
(Urmare din pag. I)
struirea fondului locativ de stat, pro
tecția muncii, gospodărirea localită
ților, baza materială din unitățile de 
invățămînt și altele.

în vederea creșterii eficienței, a fi
nalității sale sociale, o importanță 
deosebită va avea conlucrarea mai 
strînsă dintre controlul oamenilor 
muncii și controlul muncitoresc al ac
tivității economico-sociale. In acest 
sens, s-a stabilit ca toate sesizările 
și propunerile echipelor oamenilor 
muncii să fie aduse la cunoștința or
ganelor de control muncitoresc pen
tru finalizarea acțiunilor de control, 
pentru luarea măsurilor de remedie
re a deficiențelor, inclusiv de sanc
ționare a celor vinovați.

Potrivit indicației date de secretarul 
general al partidului, activita
tea de viitor a controlului oamenilor 
muncii trebuie să pornească, mai de
cis, de la controlul care se exercită, 
in primul rind, în fabrici de către 
înșiși muncitorii care produc bunu
rile materiale, pentru a se asigura 
livrarea ritmică și la timp în maga
zine a unor produse de bună calitate 
și într-un sortiment diversificat, po
trivit exigențelor mereu sporite alo 
consumatorilor.

în același timp, controlul oameni
lor muncii va trebui să se bucure de 
un mai mare sprijin din partea tutu
ror organelor de control specializat 
ale statului, inspecțiile comerciale, 
sanitare, școlare, de control al calită
ții produselor, al preturilor și tarife
lor etc. în cadrul măsurilor pentru 
perfecționarea activității generale de 
control în societatea noastră, se im
pune ca și conducerile colective din 
întreprinderile și instituțiile supuse 
controlului să acorde mai multă aten
ție și să sprijine activitatea echipe
lor de oameni ai muncii, să fie mai 
receptive la propunerile și sesizările 
acestora, preocupîndu-se de soluțio
narea lor operativă. Aceasta. întrucît 
echipele de control al oamenilor 

muncii se constituie — și trebuie con
siderate astfel — ca un ajutor pre
țios, dat într-un spirit tovărășesc, 
pentru bunul mers al activității chiar 
In unitățile controlate.

întreaga organizare, desfășurare și 
coordonare a activității de control al 
oamenilor muncii va fi asigurată, ca 
și pină acum, de către consiliile loca
le ale Frontului Unității Socialiste, 
chemate să-și intensifice preocupa
rea pentru a realiza unirea eforturi
lor tuturor organizațiilor de masă și 
obștești componente, antrenind in 
mai mare măsură consiliile populare, 
sindicatele, organizațiile de tineret, 
de femei, cooperatiste. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ia reușita activității de control al oa
menilor muncii, un sprijin esențial 
trebuie să-l aducă organele și orga
nizațiile de partid prin întărirea ac
țiunilor politico-organizatorice, astfel 
încît în activitatea echipelor să ca
pete o pondere din ce în ce mal 
mare latura educativă, de prevenire 
a unor manifestări negative din sec
toarele supuse controlului. Totodată, 
sub îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, pe baza rezultate
lor și experienței acumulate pînă 
în prezent, precum și a propunerilor 
formulate în cadrul consfătuirii pe 
țară, controlul oamenilor muncii este 
chemat să-și îmbunătățească stilul și 
metodele de muncă. în acest scop, se 
Impune organizarea sistematică a 
unor schimburi de experiență, in
struiri pe profile de control, consfă
tuiri, controale dirijate, precum șl 
alte forme și mijloace, menite să 
sporească autoritatea și competența 
echipelor. Toate aceste măsuri orga
nizatorice, ca și alte îmbunătățiri 
care vor fi aduse Legii nr. 6/1972, 
vor asigura un cadru mai propica 
desfășurării, in condiții de eficiență 
sporită a controlului oamenilor mun
cii, antrenării în mai mare măsură a 
maselor de cetățeni la organizarea Șt 
conducerea societății.
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4 SPUNE DESCHIS CE GlNDEȘTI
O atitudine obișnuită, nu un... spectacol de zile mari

Se numește Petre Costin. Este maistru, șef de atelier, unul din cei 
aproape 3 200 de comuniști, unul dintre veteranii întreprinderii „1 Mai“ 
din Ploiești. Date firești de biografie muncitorească : „In urmă cu 32 
de ani, de 1 aprilie, tata, care era tot maistru, m-a adus aici. Și, de 
atunci, aici îmi duc munca". (Petre Costin). Adaugă Toma Petre, 
secretarul comitetului de partid pe întreprindere : „Atelierul pe care-1 
conduce se distinge, de ani și ani, prin statornicia rezultatelor bune. Și 
încă prin ceva. Dar poate e mai bine să căutați singuri și să aflați 
„despre ce este vorba". Tot căutind, am consemnat convorbirea de 
mai jos ;

— Răspundeți de munca a peste 50 
de oameni. Potrivit căror criterii ii 
prețuiți pe fiecare, tovarășe Costin ?

— După mărimea pretențiilor ridi
cate de fiecare atit în ce privește 
munca și viata personală, cit și mun
ca și viata celor din jur. Repetăm 
mereu : omul se verifică în muncă. 
E adevărat. Dar noi nu-1 judecăm 
numai după mormanul de piese pe 
care le face zi de zi. ci și după 
altceva.

— De exemplu 1
— De exemplu, duipă atitudinea 

lui, după curajul de a spune verde, 
în fată, ce gîndește, dacă e să dau 
neapărat un exemplu. Este, dacă 
vreți, lucrul care mi-a cerut cel mai 
mare efort, în cei 32 de ani. pentru 
a-1 înrădăcina la fiecare. Nu. nu-i 
ușor să-l înveți pe om să nu lase 
nerostit un gînd de îndreptare a unei 
nereguli, chiar dacă aceasta nu-i 
aduce laude. Cu toate acestea, res
tantele la un asemenea capitol nu 
6înt cîtuși de puțin de dorit. Să re
vin și la mai concret : uitati. eu. du
minica. nu prea am astîmpăr și dau 
cite o raită pe Ia atelier. De curînd. 
potrivit obiceiului, vin și văd mașina 
unui lucrător murdară. Au avut si 
alții drum pe lîngă strung, dar nere
gula nu „i-a tras de mînecă". Au tre
cut mai departe, poate zicîndu-si în 
gînd : „Lasă, c-o vedea cineva. Ce să 
ne punem rău cu Costică". Luni, la 
ieșirea din schimbul trei m-am pus 
eu „rău" cu Costică. chiar acolo. în

fața strungului. Acum nu mai au im
portanță justificările aduse, ci faptul 
că și mașina lui Costică e ca celelal
te : curată, adică.

— Atitudinea asta, de a spune lu
crurilor pe nume, a născut, la rindul 
ei, atitudine corespunzătoare ?

— Dacă nu țintești aceasta, atunci 
pentru ce mai profesezi exigența 
comunistă ? Mai sint. desigur, și din 
cei care contabilizează îndărătnici 
lipsurile. Le îndeasă în sacul lor și 
vin la cîte-un sfîrșit de an ori tri
mestru și le varsă în vreo ședință de 
se minunează lumea : „Uite-1, dom
nule. ce mai plesnește !“ După mine, 
e ca și cum ai plesni un cal mort. 
Neajunsul trebuie adus în lumina zi
lei. a criticii și adevărului cum ai 
dat cu ochii de el. „Plesnește cite 
unul în lipsuri, după ce le-a colectat 
de s-a spetit ?“ Nefolositor „curaj". 
Pentru că exigenta comunistă nu tre
buie să fie un spectacol rar. răsună
tor, ci o atitudine comunistă de fie
care zi. Poziția intransigentă, de fie
care zi, de neînduplecare fată de de
ficiențe și de jos în sus. și de sus în 
jos, iată ce încercăm noi să stator
nicim în relațiile dintre oamenii co
lectivului nostru.

— Cum vine acest „si de jos în 
sus. si de sus in jos ?"

— Aici chiar că nu mă descurc în 
vorbe, ci numai în exemple. Unul : 
Vine într-o zi la mine muncitorul 
Ion Cucu : „Am o nemulțumire. Nu 
sînt de acord cum mi se planifică

lucrul". „Cucuie, mă pronunț după 
ce-1 ascult și pe meșterul tău. aici, 
față cu tine". Discut pe îndelete cu 
meșterul Petre Dinu și, oricum o su
ceam. dreptatea era de partea mun
citorului. „Ce mai, n-am ținut seama 
de posibilitățile profesionale ale to
varășului Cucu". recunoaște deschis 
Dinu. Recunoașterea bărbătească 
mi-a plăcut. «Crește drept băiatul, 
mi-am zis. Alții, nici nu ridică bine 
omul glasul cu vreo propunere ori 
vreo critică și se oțărăsc de parcă 
le-ai turnat pe gît sticlă pisată». 
Mi-a plăcut de Dinu că n-a ocolit 
partea lui de răspundere, nu s-a sim
țit ofensat, si exigența asta, de jos 
în sus, zic eu. îl ajută — pentru că 
știe s-o prețuiască — să devină un 
maistru bun. Altul: la puține zile, tot 
în schimbul meșterului amintit, alt 
„conflict". Cu strungarul Tudor Că
lin. „îmi dă lucrări slab plătite. Nu 
m-ajută !“ „Căline, mai departe as
cultăm cu meșterul de fată". „Da, 
ciștigă mai puțin decît alții, precizea
ză meșterul Dinu. Dar să spună și de 
ce ?“ Călin văd că lasă privirea in 
jos. N-a zis nici pis. „Oho. deci astă 
e ! Dă-i drumul Dinule, că uite, bă
iatul abia așteaptă să zici tot". Călin 
abia aștepta să iasă din încurcătură. 
„Ce mai. nu-și vede de treabă. Ține 
lucrările mult. Or. eu contez pe fie
care. Avem plan, nu ? Să se silească, 
să fie în rînd cu ceilalți și la muncă, 
și atunci va fi și la cîștig". „Așa-i. 
Căline, cum zice tovarășul Dinu?" 
„Așa-i“. rostește cu jumătate de 
gură. Și din nou m-am bucurat. Și 
pentru recunoașterea lui Călin, care 
s-a pus pe treabă, dar mai ales pen
tru atitudinea deschisă, clară a meș
terului. încrederea oamenilor o cîș- 
tigi numai astfel. îndeplinindu-ți co
rect îndatoririle tale și cerîndu-le să 
și le îndeplinească și ei corect. Adi
că. cum spun eu. practicînd zi de zi 
o exigentă comunistă și de sus în jos 
și. în egală măsură, și de jos în sus.

— Dv. arătați deschis lipsurile de 
care se fac vinovați șefii direcți ?

— Dacă n-aș avea acest curaj, la 
care înțeleg că vă referiți, atunci în
seamnă că n-am învățat nimic în cei 
32 de ani de muncă aici : înseamnă 
că degeaba mă cheamă Petre Costin. 
că sînt comunist numai cu numele.

— Dar cind exigența de „jos in 
sus" se exercită direct către dv., cum 
vă simțiți ?

— Recunosc : și rău. și bine. Rău. 
pentru că îmi zic : Costine, ți s-a 
cam tocit văzul. Ai început să treci 
pe lîngă lipsuri. Și uite, vin alții să 
te tragă de mină și să ți le arate. 
Deschide ochii. Costine, că răspunzi 
de bunul mers al atelierului, de 
munca și creșterea acestor oameni. 
Bine, pentru că imi place felul drept 
al omului, faptul că nu iartă lucrul 
rău, indiferent cine se face vinovat 
de producerea lui. îmi plac astfel de 
oameni, care știu, sînt convinși, că 
adevărul n-are un șef anume, pentru 
toată viața ! Azi. eu pot fi de par
tea lui ; mîine cutare ori cutare. To
tul e să ai puterea să vezi și să re
cunoști. Să recunoști că. uneori, 
„monopolul exigenței", ca să zic așa, 
poate trece, cum e și firesc, dintr-o 
mină în alta și mai vrednică, mai 
dreaptă, mai cutezătoare.

— Care a fost ultima ilustrare a 
acestui adevăr ?

— Ultima... au fost mai multe. Dar 
eu o să mă opresc la una singură. 
Mai zilele trecute, un om harnic, bun 
meseriaș, intransigent că nu și-ar 
ierta nici tatăl, dacă l-ar afla c-o 
lipsă — l-am numit pe Nicolae Vasile 
— mă ia direct : „Tovarășe Costin, 
părerea mea e că nu vă luati în se
rios rolul de... soacră". „Poate de 
socru, mă, că am o fată la București". 
„Noi, aici, vă știam soacră, cu gură 
ascuțită pentru cei care nu merg in 
pasul cuvenit. Dacă-i așa, atunci în
treb : de ce nu avem repere pentru 
capul hidraulic ?“ Nicolae Vasile știa 
și el de ce nu avem, dar a căutat în 
felul acesta să-mi amintească că. de 
fapt, eu port direct răspunderea. Și 
vorba lui. ce exprimă adevărul, m-a

trimis din nou pe la forjă, pe la alte 
ateliere și secții pentru a urgenta a- 
ducerea reperelor destinate capului 
hidraulic.

— Ați rostit apăsat cuvintele „eu 
port direct răspunderea". Să înțele
gem că polemizați cu o stare de lu
cruri ori accentul amintit avea altce
va în vedere ?

— Da, am ceva anume în vedere. 
In anii de muncă aici am învățat că 
fiecare om trebuie obișnuit să-și ducă 
la bun sfîrșit. fără cusur, partea lui 
de răspunderi. Că acestea nu-s niște 
ramuri dintr-un copac pe care, atunci 
cînd devin incomode, le poți reteza 
și azvîrli, după bunul plac. în curtea 
vecinului.

— Și cum arată „curtea vecinului" 
atelierului dv 2

— Noi o dorim cît mai curată, ca 
și pe a noastră. Dar pentru asta...

— ...nu trebuie să lași să se taie 
ramurile...

— Exact. Mă trezesc, de exemplu, 
într-o dimineață în fața unui mor
man de piese. „Ion Cucu le-a stri
cat". îmi zice maistrul Ion Stan. 
„Cum așa 7“ Ba că-i una. ba că-i 
alta. „Ia adă planurile, să mă uit și 
eu. Poate aflăm mai exact unde-i 
buba". Nici n-am desfăcut bine pla
nurile și am priceput. „Uite, pot nu
mi cauza greșelii și fără ochelari, zic. 
Dar mai bine să-i pun. să nu ziceți 
că nedreptățesc pe careva". Pun o- 
chelarii și văd și mai bine că destule 
pete de ulei acopereau cîteva cote 
importante. „Tu, meștere, ești de vină. 
E și Cucu, dar părtaș ești și tu". „Eu? 
Cum eu. că doar nu eu le-am avut 
în strung ? !“ „Ești de vină pentru că 
intra în răspunderea ta să vezi. In
tră in răspunderea ta să-i obișnuiești 
pe muncitori să întrebe cînd au ne
dumeriri. Intră în răspunderea ta să 
asiguri planuri curate, ușor de citit..."

Și tot în răspunderea fiecăruia din
tre noi intră și recunoașterea lipsu
rilor de care ne facem vinovați, sta
bilirea măsurilor cuvenite pentru în
lăturarea lor.

— Tovarășe Costin, in fond ce fel 
de oameni năzuiți să lisați in 
urma dv. ?

— întrebarea e pentru cei aflați 
nu departe de pensie, surîde Petre 
Costin. Ce fel de oameni ? Stăpîni 
deplin pe meserie. Cu simțul răspun
derii de om și de muncitor. Drepți. 
Neîngăduitori cu lipsurile lor si ale 
celor din jur. In două cuvinte : 
oameni, comuniști.

Nu știm dacă la acest ceva se re
ferea și tovarășul Toma Oprea, se
cretarul comitetului de partid. Noi 
asta am aflat, asta am consemnat.

Iile TANASACHE 
Const. CAPRARU

„Jupînismul" nu are loc
în nomenclatoarele noastre de servicii• •

— Ne-am înțeles. Mă ocup eu de 
toate, nici o grijă. Dar. știți... Așa 
cum se obișnuiește... Unele obligații, 
domnu’ ginerică...

— ? I
— O nuntă la local, ea să meargă 

totul bine... Mai dați pentru băieți 
1 200 de lei, pentru picoli 300, pentru 
femeia de la vase 100. 50 de lei la 
garderobă... și 
pentru jupînu’.

Nu, dialogul 
rodul fanteziei 
duri, el a avut 
rantului „Ovidiu' 
o parte — tînărul mire, dornic să-și 
serbeze căsătoria, de cealaltă — Mir
cea Constantin, șef de sală, dornic să 
„scoată" cît mai mult de pe urma 
fericitului eveniment. Avizăm citito
rii că nu e vorba de simpla încăr
care de notă a unei nunți : acest lu
cru avusese „grijă" Mircea Constan
tin să-l facă încă de la stabilirea 
meniului, „scumpindu-l“ cu aproape 
10 lei de fiecare tacîm. Abia după 
ce și-a „asigurat" această rotunjire 
a trecut la tocmirea... bacșișului cu 
ridicata. Nu cîțiva lei dăruiți drept 
mulțumire pentru servire ireproșa
bilă în timpul petrecerii, ci un calcul 
făcut la rece, cu mult înainte ! Atîta 
pentru băieți, atîta pentru „jupînu’"... 
Precizăm — dacă mai era nevoie — 
că atît „băieții", adică ospătarii, cit 
și restul personalului pentru care se 
stabilea anticipat un bacșiș global 
erau, bineînțeles, retribuiți pentru 
serviciile ce urmau să le presteze. 
Dar „jupînul" ? Cine să fie miste
riosul personaj, prevăzut în notă la 
capitol separat și cu partea leului ?

Evident, ne aflăm în fața unei în
călcări grosolane a legii, a tarifelor 
stabilite și a normelor de servire a 
publicului prin care se pune în ope
ră o redistribuire. în afara legii, a 
veniturilor în folosul unor întreprin
zători pe seama oamenilor muncii. 
Din păcate, nu am reprodus aici o 
situație izolată, încercările unora și 
altora de a-și spori ilegal veniturile 
băgînd mîna în buzunarul nostru nu 
sînt deloc rare. Și, s-o spunem la fel 
de deschis, multe asemenea încer
cări reușesc... Ni se pare de prisos 
să înșiruim aici în cîte feluri și în 
cîte împrejurări nu simțim fiecare 
invitația, mai mult sau mai puțin di
rectă, de a fi „atenți" și a face un 
pic pe... boierii. Astfel încît, para
doxal, dacă nu-1 boierești cu ceva 
ești strivit de privirea disprețuitoa
re a „jupînului"... Și pentru că a 
venit vorba de „jupîn". să răspun
dem și la întrebarea formulată mai 
sus. Cine este „jupînul" ? In cazul 
relatat, s-a stabilit a fi chiar Mircea 
Constantin, șeful de sală de la ,.O- 
vidiu". E drept, în fața instanței, un

ar mai fi mia de lei

de mai sus nu este 
autorilor acestor rin- 
loc în incinta restau- 
i“ din București. De

martor din branșă (șef de unitate la 
„Cina") a emis ipoteza că in alimen
tația publică noțiunea de „jupîn" l-ar 
desemna pe-însuși șeful de local. 
Nefiind în .specialitate, nu e cazul 
să abordăm un punct de vedere po
lemic. Cu certitudine însă, „jupînuî" 
este nu numai o noțiune anacroni
că, ci, din păcate, o realitate fla
grant contrastantă cu normele noas
tre de muncă și viață, cu morala și 
cu criteriile repartiției veniturilor în 
funcție de aportul fiecăruia la efor
tul general al societății. De la noi 
au dispărut de mult iupinii. La unii 
însă s-a mai păstrat mentalitatea de 
jupîn sau cîte ceva din această men
talitate. care-i duce la ideea că ma

pense morale, aprecieri favorabile, 
eventuale contraservicii în spiritul 
cultivării „bunelor relații"... Iată ce 
învățăminte ne oferă prozaica*’ po
veste a unor curcani aduși la...depo
zitul de achiziții al IJECOOP Il
fov și bineînțeles destinați desfacerii 
pe piață, către populație. In ziua de 
23 decembrie 1976, organele de mili
ție l-au surprins pe Gheorghe Tu
fan. gestionarul depozitului, vinzînd 
— contrar legii — direct din depo
zit. Nu. nu s-a constatat că obiec
tul vînzării ilegale ar fi fost supra- 
prețul, așa cum am fi tentați să 
credem la prima vedere. Atunci 
pentru ce să riște Gh. Tufan comi
terea unei ilegalități ?! Dacă luăm

Să dăm replică fermă practicilor
degradante de a pretinde bacșiș, 
favoruri-în contradicție flagrantă cu
principiile eticii și echității socialiste!

gazinele, atelierele, serviciile etc. 
n-ar fi ale obștii, ci bunuri ale lor, 
avind impresia că dau de la ei ,i te 
onorează cu un hatîr personal dacă 
fac ceea ce erau datori în virtutea 
obligațiilor lor de serviciu.

Are omul de schimbat butelia de 
aragaz fiindcă i s-a golit ? Deși lu
crul în sine ar fi cît se poate de 
simplu — o dai pe cea goală și con
travaloarea încărcăturii și o iei pe 
cea plină — el. „jupînul", complică 
lucrurile ca să te afli la cheremul 
lui, să fii „atent", „recunoscător". 
Iată un exemplu : Teodor Mihalache, 
fost gestionar-distribuitor de butelii 
la centrul „PECO" din str. Jimboliei 
nr. 14, din Capitală, opera cu un ta
rif „sporit" substanțial in profit per
sonal. Intr-o singură zi. pentru 
schimbarea a 60 de butelii ale coo
peratorilor din Rîca, județul Argeș, 
a perceput în plus 426 de lei : în altă 
zi. de la aceiași clienți, a pretins 625 
lei peste prețul legal...

Exemplele de pînă acum ilustrea
ză o speță comună a „jupînismului". 
Forma cea mai directă prin care se 
manifestă această mentalitate. Pen
tru că mentalitatea există disimulată 
în felurite ipostaze. împrumutîndu- 
se și întreținîndu-se reciproc. Sînt 
și forme „elevate", ale favoritismu
lui pe criterii de răsplată morală, de 
mici „servicii" pentru care nu se 
pretind foloase materiale, ci recorn-

și parcăde bune declarațiile lui
ar trebui luate, că doar n-a făcut-o 
pentru foloase materiale și ne închi
puim că nici de ochii frumoși 
„clienților" celor 72 de curcani 
vrați ilegal — el pretinde că a pri
mit dispoziții verbale de la condu
cere să dea curcani din depozit unor 
persoane indicate de conducere ca 
trimiși ai altor persoane. Nu știm 
exact cine vor fi fost aceste persoa
ne, dar gestionarul susține mai de
parte că, întru servirea exemplară a 
unora, s-a luat chiar măsura deta
șării a trei persoane însărcinate spe
cial cu tăierea și toaletarea (jumuli
rea) curcanilor. Intr-o adresă ofici
ală a IJECOOP (semnată indes
cifrabil) se neagă categoric că ar fi 
existat o asemenea dispoziție din 
partea conducerii întreprinderii. în 
dosarul de cercetare penală însă, o 
recepționeră declară că în perioada 
19—23 decembrie „s-au primit unele 
dispoziții verbale din partea condu
cerii pentru a se tăia un număr de 
curcani..." In fața instanței, o gestio
nară de la un chioșc prin care urma 
să se desfacă curcanii (dar unde 
s-au livrat numai factura și banii) 
a declarat că a acceptat să primeas
că bani în loc de curcani pentru că 
„așa aveam dispoziție. Personal, mi-a 
dat dispoziție șeful serviciului că în 
cazul cînd vor veni curcani direct 
la centru să-i returnăm la depozit

ai
li-

și că dacă nu vom avea de lucru In 
centrele noastre, eu sau colega mea 
vom vinde din depozit cui ne dădea 
dispoziție"...

Sarcina stabilirii : întregului ade
văr. în cazul de față, nu ne incum
bă nouă. Adevărul la care s-a ajuns 
deocamdată este acela că gestionarul 
Gh. Tufan a comis o ilegalitate și. pe 
bună dreptate, a fost tras la răspun
dere. întrucît de responsabilitatea lui 
nu-1 scutește nimeni. In consecință, 
a fost trimis în judecată în stare de 
arest (de la 23 decembrie pînă la 3 
februarie a.c.) și condamnat Ia 6 000 
de lei amendă penală. Mai rămîn în 
discuție afirmațiile lui și cele citate 
mai sus. care, desigur, vor fi lămu
rite de 
vinzarea ilegală din depozit 
certă, prin intermediul ei favorizîn- 
du-se în mod ilicit persoanele bene
ficiare, indiferent care vor fi fost 
acestea. Iar la baza acestei aparent 
banale găinării... cu curcani nu este 
altceva decit mentalitatea ..jupînis
mului". Pentru că este limpede, cei 
care au profitat în cazul de față de 
pe urma vînzării ilegale din depozit 
n-au fost niște muncitori obișnuiți, 
niște cumpărători întîmplători, ci a- 
numiți oameni care au putut să-și 
permită să-l influențeze pe gestio
nar să comită o ilegalitate în folo
sul lor. Gîndind ca niște „jupîni". 
probabil că și-au zis : „dacă eu pot 
să-mi rezolv problema pe această 
cale, de ce să n-o fac". Și au acțio
nat ca

Dar 
privit, 
obțină 
tru activități și servicii legal dato
rate și retribuite, ori favoruri neîn- 
dreptățite, „jupînismul" nu este alt
ceva decît un furt din munca altora. 
O încălcare flagrantă a principiilor 
de retribuire echitabilă stabilite la 
nivelul actual de dezvoltare a so
cietății noastre. Și pentru curmarea 
căreia fiecare membru al societății 
trebuie să ia atitudine și să acțio
neze cu fermitate.

cei în drept. Oricum însă, 
este

niște „jupîni".
indiferent din ce unghi ar fi 
prin faptul că încearcă să 
recompense suplimentare pen-

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Din grupul de copii cu 
cravate de pionier a izbuc
nit, deodată, o larmă care 
te făcea să te gindești la 
un stol de păsări deasupra 
cărora s-a arătat un uliu.

„Sotea !“, „Sotea !“, s-au 
agitat ei, și, în cîteva se
cunde, adunîndu-și ghioz
danele, au dispărut care 
încotro.

Sotea ? — m-am întrebat 
convins că mai auzisem a- 
cest nume, dar pe care nu 
știam cum și unde să-1 re
descopăr între atitea altele. 
A fost de ajuns însă să-mi 
îndrept privirea în direcția 
din care copiii păruseră să 
recepționeze pericolul pen
tru ca să mă dumiresc : 
pășea în forță un vlăjgan 
cu pumnii ca niște maiuri, 
mestecînd ceva intre mă
sele și avînd aerul că este 
in căutarea neapărată a 
unor oase de rupt. Aha ! — 
mi-am zis studiindu-1. Deși 
sîntem în 1977. și nu cu a- 
proape două veacuri in 
urmă ; deși eram la ora a- 
ceea în preajma unei școli 
generale din cartierul Mi
litari, și nu în fața celebru
lui seminar „Sf. Sava". în
țelesesem 
venea cu 
simțire a 
era altul 
a lui Sotea-bătăușul, cel cu

că el, cel care 
forța și lipsa de 
unui concasor, nu 
decit copia fidelă

nimic, nimic ajungi„Nu faci
— sint concluziile unei adunări cetățenești unde s-au dezbătut, de la om la om, 
dar fără menajamente, cîteva cazuri de parazitism și alte fapte reprobabile
E un fapt aproape cotidian ca ob

ștea să participe la procesul com
plex de modelare a oamenilor, de 
inriurire a unor comportări și, nu 
de puține ori, la schimbarea în bine 
a destinelor. Atît de mult ne-am o- 
bișnuit cu această practică socială 
încît zilele trecute, cînd am fost in
vitați să participăm la o întrunire a 
obștii dintr-un microcartier al sec
torului 5 din Capitală — unde cetă
țeni mai vîrstnici sau mai tineri e- 
rau puși față în față cu vecini de-ai 
lor care au săvîrșit diferite abateri 
de la normele morale sau legale 
conviețuire socială — ni s-a părut 
reuniunea amintită este un lucru 
se poate de obișnuit. Și cu toate 
cestea. adunarea cetățenească la care 
am participat avea să pună în evi
dentă, ca oricare întîlnire de acest 
gen, virtuți educative deosebite.

...Așadar, duminică. 13 februarie, 
ora 10, în sala arhiplină a Casei de 
cultură a sectorului 
toate vîrstele. elevi 
funcționari, ingineri, 
nari ori gospodine, 
muncesc în perimetrul din jurul 
Parcului Libertății. Oameni care n-au 
pregetat să-și rupă două ore din ziua 
lor de odihnă cînd au aflat că vor 
fi puse în dezbaterea obștii faptele 
și atitudinile reprobabile ale cîtorva 
locuitori ai cartierului, cunoscuți sau 
vecini de-ai lor. I-am privit ascul- 
tînd cu atenție informarea prezenta
tă de colonelul Mircea Petre, coman
dantul Circumscripției de miliție nr. 
10. citindu-le pe fețe mirarea, ori 
indignarea, după cum era vorba de 
fapte pe care nu le știau sau 
comise de cunoscuți ori rude.

I-am privit și pe cei puși In 
cutie. 5 sau 6 inși, unii trăgînd 
siți și rușinați cu coada ochiului la 
cîte un cunoscut din sală, alții, cu 
capul în jos, străduindu-se să trea
că cît mai neobservați. Sînt și „vi
teji". Iată, de pildă, un bărbat de vreo 
30 de ani, într-o ținută neglijentă, 
care privește sfidător cînd își aude 
numele citat la rubrica celor certați 
cu munca și buna-cuviință : protes
tează arogant, fluturînd o legitima
ție de serviciu, ca dovadă că lucrea
ză. Gestul teatral, menit să impre
sioneze. este dezmințit imediat de 
spusele vecinilor care-i cunosc bine 
faptele : a lucrat 2—3

de 
că 
cît 
a-

5. Oameni de 
sau muncitori, 
medici, pensio- 
Locuiesc sau

săptămîni. iar

dăduse piept în piept 
acel 
care 
nos-
Du-

care
în anii săi de șooală 
copil fragil și studios 
avea să devină marele 
tru Nicolae Bălcescu. 
mirirea mea era acum a- 
proape deplină : întîmpla- 
rea cu vlăjganul care-1 
pretinsese lui Bălcescu bu
cata de alviță pur și simplu

de o săptămină stă tot într-un chef, 
tocind cîștigul zilelor lucrate, tero- 
rizîndu-și părinții.

— Mulțumesc oamenilor pentru in
teresul ce ' 
gația mea 
a lor...

A vrut
trală, la fel ca și începutul, crezînd 
în sinea lui că a dat o replică fără... 
replică. Desfoliind bucată cu bucată 
învelișul de 
le credea „de 
zentat, lui în 
sa față, dată 
reprobabile :
pentru furt și viol, o viață dezor
donată. fără orizont. Să fie un în
răit ? II urmăresc atent cind medi
cul Nicolae Ritivoiu îi spune fără 
ocolișuri : „Este desigur obligația 
dumitale să-ți porți de grijă. Dar 
este și obligația noastră să vedem 
cum îți porți de grijă. Noi răspun
dem solidar cu dumneata de educa
ția dumitale cetățenească. Și trebuie 
să-ți arătăm drumul drept, să te o- 
bligăm să mergi pe el".

Lingă mine, un om trecut de pri
ma tinerețe țîșnește ca o_săgeată 
cînd tehniciană — • - .
deputată în consiliul 
tor, vorbește despre 
zînd simțul măsurii, 
scandal și-și alungă 
domiciliu. A rămas mult timp în pi
cioare neindrăznind să-și ridice 
capul din podea și neștiind parcă ce 
să facă cu mîinile. Cuvintele tova
rășei

mi-l poartă, dar e oblî- 
să-mi port de grijă și nu

să aibă o încheiere tea-

vorbe pe care Gh. M. 
duh", oamenii i-au pre- 
primul rînd, adevărata 
de goliciunea faptelor 
mai multe condamnări

Viorica Costache, 
popular de sec- 
unii care, pier- 
se îmbată, fac 
familia de la

Olga Semenescu — activistă la

consiliul popular — despre rosturile 
nobile ale femeii, despre împlinirea 
ei în viața economică și socială au 
stîrnit ,o zbaterei'nervoasă .„a, .tîmplei 
unei tinere , aflate in sală ; s-a ri
dicat apoi și ă mărturisit cu glas 
întretăiat, copleșită de rușine : „nu 
lucrez, am fost condamnată, dar vă 
asigur că nu se va mai întîmpla... 
Mă voi angaja imediat"...

„Te știu de copil, acum ești om in 
toată firea. Nu vezi că ai rămas sin
gurul fără rost din toți cîți ați co
pilărit pe strada noastră? Ascultă-mă. 
Ioane, am părul alb : trăind fără 
să faci nimic, ajungi un nimic. Tră
iești între oameni, fii în rîndul lu
mii". Vorbe .simple, rostite de pen
sionarul Ion Bărbulescu pentru tî
nărul fără ocupație Ion R. Dar care 
exprimă un mare adevăr, sintetizînd 
o experiență de viață : trăind fără 
să faci nimic, ajungi un nimic.

Au fost multe asemenea adevăruri 
rostite la adunarea amintită. Unii au 
mărturisit că au venit din curiozitate 
și nici prin minte nu le trecea să ia 
cuvîntul. Văzînd însă că e vorba de 
un cunoscut, de un vecin de apar
tament...

Vestea unei asemenea întruniri s-a 
dus repede, chiar fără publicitate. A- 
dunăriie cetățenești cu asemenea ca
racter sensibilizează opinia publică, 
o fac mai activă, o determină să 
se socotească, așa după cum s-a vă
zut, responsabilă și angajată în com
baterea concretă a faptelor ce con
travin moralei și legilor noastre.

M. EMIL

cîțiva băiețicare discutau 
mai mari decît copiii care 
fugiseră, tocmai intra, par
că cercetind o adresă, o 
mașină mică. Trecînd direct 
printre cei aflați pe tro
tuar. vlăjganul a făcut 
deodată un gest rapid cu 
„dorsalul" (gest, se pare, 
îndelung studiat, căci a fost

pantalonilor. „Ce distracție 
criminală", a exclamat. în- 
spăimîntat, cineva.

Iar eu, deși nu mai 
țin impresionat, m-am 
zit întrebîndu-mă, așa 
se întreabă de obicei
menii cînd se întîlnesc cu 
proasta creștere ori cu bă
dărănia întruchipate într-o

pu- 
tre- 
cum 
oa-

Sînteți tatăl lui Sotea ?
in virtutea dreptului bazat 
pe argumentul că „așa vrea 
el", întimplare relatată de 
Ion Ghica, este reprodusă 
în cărțile de școală. Și cum 
este aproape firesc să-i vezi 
pe tineri imprumutind sau 
atribuindu-și unii altora 
numele cele mai diverse 
ale eroilor de cinema sau 
televizor, aproape tot așa 
de firesc mi se părea să se 
dea, celor ce-o merită, și 
porecla ■ de Sotea-huliga- 
nul.. ,

Dar n-am apucat să-mi 
sfirșesc gîndul că, acolo, 
sub ochii mei, s-a petrecut 
o scenă care m-a uluit. In 
timp ce Sotea se apropia de 
întretăierea unei alei cu 
strada principală, punct în

foarte sigur), aruncîndu-1 
într-o secundă pe unul din
tre băieți in fața mașinii. 
Minune ? Reacții 
menite la cel ce 
volan ? Probabil 
acestea au făcut 
să stopeze în zece centime
tri și aruncatul să nu se 
afle azi sub un strat de pă- 
mînt reavăn. I__ ’
conducătorul auto a 
din 
nea 
cea 
rie, 
nimic. „Fii atent, dom’le, la 
circulație 1“ — i-a aruncat 
Sotea, moralizator, o obser
vație și, întorcîndu-i spa
tele. a trecut mai departe 
cu miinil* in buzunarele

nemaipo- 
se afla la 
că numai 
ca mașina

Innebunit, 
ieșit 

mașină intr-un aseme- 
hal încît i se împleti- 

limba in gură și. de fu- 
aproape n-a putut zice

ființă tinără ce nu a ieșit 
încă de sub ocrotirea fami
liei în care a apărut : „Ce 
fel, cum or fi arătind pă
rinții unui asemenea tînăr, 
căruia ceilalți copii sînt în
demnați să-i dea porecla 
de „Sotea-bătăușul", „So- 
tea-huliganul" ?

Fiindcă Sotea trebuie să 
aibă un tată. „Banalitatea" 
aceasta trebuie să și-o spu
nă și să și-o repete toți cei 
care au copii, mai mari sau 
mai mici. Ia să privim mai 
atent : nu cumva bătăușul 
ieșise doar cu cîteva minu
te înainte chiar din casa 
unuia sau altuia dintre ve
cinii noștri ? Nu-i poartă 
numele ? Deși la această 
vîrstă — 17—18 ani — nici

el nu are nici un fel de 
justificare morală pentru 
astfel de fapte, există to
tuși niște oameni cărora 
nu li se poate admite - sub 
nici un motiv starea de in
conștiență. Aceștia sînt pă
rinții lui. Să nu ni se spu
nă că nu ne privește. Să nu 
ni se spună că „i s-a zis", 
că „i s-a atras atenția", că 
„nu se poate face mai 
mult", că „nu este timp". 
Dacă ai un Sotea în casă ; 
dacă ești „tăticuțul" lui So
tea, cei pe care l-am văzut 
eu sau al unui alt Sotea, 
răspunderea o porți tu. 
Vinovăția principală pentru 
grosolănia, bădărănia, huli
ganismul lui nu aparține 
oare în primul rînd acelora 
care i-au dat Viață ? Un 
copil nu este o buruiană 
pe care poți s-o uiți, pen
tru care poți „să nu ai 
timp" (oricît de puțin ai a- 
vea), nici un butuc de care 
să te dezinteresezi... Un co
pil este un om în devenire 
și avem datoria să-l aju
tăm a

Să-1 
nă un 
tuși... 
țele încrucișate 1

A

crește drept și demn, 
ferim deci să devi- 
Sotea. Iar dacă to- 

Să nu stăm cu bra-

Eugen FLORESCU
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Pe plaiurile județului Gorj, Festi
valul național „Cîntarea României" 
întrunește in spectacole de un rar 
pitoresc interpreți și creatori dintre 
urmașii celor care, de-a lungul 
veacurilor, au ridicat arta populară 
pe culmile unui rafinament tonic 
pentru spirit, acesta fiind un semn 
distinct al perenității noastre pe 
aceste meleaguri. Șl este firesc să 
fie așa, de vreme ce aici este patria 
sculptorului Constantin Brâncuși, iar 
din văile munților ce le veghează 
nașterea se trag izvoarele Jiului, un 
rîu pe malurile căruia oamenii lo
cului au zămislit 
cîteva dintre cele 
mai profunde și 
mai autentice ba
lade românești. 
Insă, dincolo de 
pitoresc, dincolo 
de fastuosul port 
popular al oame
nilor de aici, 
dincolo de tot 
ceea ce poate 
semnifica vechi
me și noblețe a 
stirpei, arta in- 
terpreților și a 
creatorilor din județul Gorj reven
dică un înțeles contemporan, ea 
deschide ferestre largi spre sufletul 
omului de azi, constructor al socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
care află în artă o necesară împlinire 
a propriei sale personalități.

La Arcani, comună pitorească din 
Gorj, pe scena căminului cultural 
și-au dat întilnire. in faza intercop- 
peratistă a concursului. alături 
de localnici, artiști amatori din 
Cîlnic, Tismana. Telești, Cluper- 
ceni, Runcu, Godinești și Peștișani. 
In aerul tare al munților apropiați, 
nu departe de unda neprihănită a 
Jaleșului, înconjurați de fastul cro
matic al costumelor, ne-am regăsit, 
în primul rind. o veche cunoștință : 
rapsodul popular Victor Piper, ne
potul celebrei Ioana Piper, una din
tre primele colaboratoare ale radio
difuziunii române. „Furnica de e fur
nică, / Lighioană mititică. / Se tî- 
răște pe pămint, / Dar se ține de 
cuvint..." — sună unul dintre cinte- 
cele lui preferate. Și Victor Piper, 
intr-adevăr, s-a ținut și el de cu
vint acompaniind cu o vioară de 
primă mină dansatorii și interpreții

• BISTRIȚA-NASAUD. A fost 
tipărit programul principalelor ma
nifestări politico-ideologice și cul
tural-educative ce se vor organiza 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", ca și în între
gul an 1977, în toate așezările din 
județul Bistrița-Năsăud. In cadrul 
Unei noi faze intercooperatiste și 
orășenești a Festivalului național 
„Cîntarea României" s-au întîlnit 
1 496 de artiști amatori, reuniți în 
78 formații artistice, care au pre
zentat programe în 8 centre. La 
Galații-Bistriței și Nimigea au fost 
deschise expoziții de artă populară, 
iar la Rebrișoara și Rodna — ex
poziții de artă plastică și fotografii. 
Consfătuirea „Rolul, cadrelor țehnj- 
co-economice in promovarea pro
gresului tehnic", dezbaterea „Căile 
de reducere a staționării vagoanelor 
și utilizarea acestora la întreaga 
capacitate", schimbul de experiență 
„Tehnologii moderne în pomicultu
ră. Combaterea bolilor și dăunăto
rilor la pomi" s-au desfășurat la 
Bistrița. • TIMIȘ. Teatrul Național 
din Timișoara a prezentat în pre
mieră pe țară piesa „Fundația" de 
A. B. Vallejo. în regia lui loan Ie- 
remia și scenografia Emiliei Jiva- 
nov. Numeroși tineri din întreprin
derile, instituțiile, școlile și facul
tățile timișorene au audiat la Casa 
tineretului expunerea „Eroismul 
armatei române în bătălia pentru 
cucerirea Plevnei", din ciclul de 
manifestări organizate aici în în- 
timpinarea aniversării centenarului 
independenței de stat a României. 
Peste 350 de artiști amatori din 
rîndul oamenilor muncii români, 
germani. maghiari, sîrbi din 
Sinnicolau Mare au participat la 
faza orășenească a Festivalului na
țional „Cîntarea României". • AR
GEȘ- Zilnic, formațiile artistice ale 
sindicatelor din Pitești, antrenate 
in Festivalul „Cîntarea României", 
susțin spectacole la locurile de 
muncă și acasă la navetiști. Un ase
menea spectacol au prezentat, la 
Casa de cultură din Pitești, cel 200 
de artiști amatori de la I.T.A. Ar
geș. In satul Pădureți, unde acum 
7 decenii au avut loc mișcări ale 
țărănimii, în fața plăcii comemo
rative, pionierii au adus un pios 
omagiu celor căzuți în 1907 ; apoi, 
în sala căminului cultural a urmat 
un spectacol cu poemul „1907", pre
zentat de Teatrul „Al. Davila" din 
Pitești, precum și simpozionul

(Urmare din pag. I)
rile cu săgeți împotriva oștirilor in
vadatoare.

Țărănimea a constituit zăgazul 
care a țintuit locului înaintarea oto
mană, provocînd lui Baiazid I Ful
gerul marea infrîngcre de la Rovine, 
din 10 octombrie 1394. Aici, rolul de
cisiv l-au avut țăranii liberi și de- 
pendenți, acei care acceptaseră ca 
satele lor să fie pustiite pentru ca 
totul să fie distrus în calea cotropi
torilor, femeile, copiii și bătrinii re- 
trăgindu-se in codri și munți.

De-a lungul secolelor XV—XVI, 
strălucitele victorii dobîndite de 
marii noștri voievozi împotriva 
armatelor otomane, mai mari și 
mai bine înarmate, s-au datorat 
îmbinării talentului și energiei con
ducătorilor de oști cu vitejia și spi
ritul de jertfă al luptătorilor, pe 
fundamentul unui larg sprijin mate
rial și moral care venea din partea 
țărănimii. Astfel, lancu de Hunedoa
ra, încă de la primele sale bătălii 
antiotomane, s-a sprijinit • pe locui
torii satelor. Așa a procedat, de 
pildă, in primăvara anului 1442, cînd, 
potrivit mărturiilor lui Antonius 
Bonfinius, a chemat la oaste țără
nimea liberă și iobagă pentru Sal
varea țării. Cronicarul maghiar 
Thuroczi remarcă și el structura ță
rănească a oștirii care l-a învins pe 
Mahon,ed al Il-lea in anul 1456, afir- 
mind că „împăratul turcilor... a fost 
învins de mina țăranilor, care mi- 
nuiau mai bine sapa decît armele".

Vlad Țepeș a ridicat, în vara anu
lui 1462, împotriva forțelor invada
toare otomane o oaste alcătuită din 
„oameni de rind", adică din țărani, 
meșteșugari și tirgoveți. Petrus 
Thomasiis, solul Veneției pe lingă 
Matei Corvln, raporta dogelui, la 14 
iunie 1462, că ostașii munteni „sînt 
oameni din popor". Deși se afla în
tr-o situație grea, voievodul mun
tean a izbutit să organizeze efortul 

de muzică populară din Arcani. în
săși prezenta Iui pe scena acestei 
comune s-a constituit, în această zi, 
intr-o garanție de originalitate a 
pieselor oferite spectatorilor.

Dintr-o altă generație, secretarul 
adjunct al comitetului comunal de 
partid. Constantin Barb (bărbat de 
numai 26 de ani, pină ieri electrician, 
sosit în comună abia la 1 decembrie 
anul trecut, după ce și-a aflat soție 
tocmai in Marginea Bucovinei, o altă 
vestită zonă folclorică) nu numai da
rul de bun organizator și-1 dovedea 
cu acest prilej, ci și pe acela de dan

Talente noi într-o vatra 
de străvechi balade românești

sator, într-un tîrcob, într-o ca la 
Breaza ritmată sau in teerelul ca o 
curgere de ape sub munți. Și cazul 
lui nu a fost, în această zi. singu
lar : Virgil Popovici, directorul că
minului cultural din Cîlnic. i-a de
lectat pe spectatori cu frumoasa 
doină Motrule, apă grăbită... Alți con
ducători de formații, precum Ion 
Popescu, directorul căminului cul
tural din Ciuperceni, și Constantin 
Coica, omologul lui din Arcani, și-au 
acompaniat la vioară propriile echipe 
de dansatori. Ca și Constantin Scîn- 
teie din Telești. cunoscut animator 
cultural din această parte a Gorjului. 
Interpreții sint țărani, oameni de 
nădejde ai ogorului, cooperatori, in
gineri. învățători, tehnicieni : Lu
cia Ciopec, Maria Lăzăroiu (Gorjule, 
plai însorit). Ion Pecingine. Lăcră
mioara Covrig (Pădure și iar pădure) 
din Cîlnic, de Constantin Nimară din 
Lelești, de Aurica Beloniu și Gheor- 
ghe Juveloiu din Arcani, de Liviu 
Pirîianu, Gicu Mutulescu (Codrule, 
de-aș fi ca tine) și Anica Dragomir, 
trecută de 60 de ani, din Ciuperceni...

Participarea fiecărui cămin cultu
ral din comunele amintite la Festi

„1907 in istorie și in literatură". 
Simpozioane consacrate răscoalelor 
țărănești din 1907 au avut loc și in 
comunele Valea Danului. Arefu, 
Godeni, Drâgoslavele și Schitu Go
lești. La Casa pionierilor din Pitești 
s-a deschis expoziția „1907 — anul 
răscoalelor țărănești — in culorile 
copiilor". • COVASNA. In trei lo
calități din județ — Baraolt, Aita 
Mare și Cernat — a avut loc faza 
intercooperatistă în cadrul etapei 
de masă a Festivalului național 
„Cîntarea României", cu partici
parea a 87 de formații artistice, 
soliști vocali și instrumentiști, re
citatori, iar la Casa de cultură a 
sindicatelor din Sf. Gheorghe, sub 
genericul „Fruntași in muncă, 
fruntași pe scenă", s-a desfășurat 
faza orășenească a festivalului 
pentru lucrătorii din comerț, sănă
tate și învățămint. • VASLUI. ..De 
la flăcările lui 1907 la împlinirile 
contemporane". Sub acest generic 
au avut loc ample manifestări po
litice și cultural-educative în loca
litățile Negrești, Dumești și Bă- 
cești, unde în anul marii răscoale 
s-au desfășurat evenimente me
morabile. Au fost prezenți purti- 
cipanți la răscoala din 1907. La 
șezătorile literare organizate in a- 
cest cadru și-au adus contribuția 
scriitori și poeți ieșeni, artiști ama
tori locali. Bibliotecile din localită
țile respective au organizat expo
ziții de carte și documente pe tema 
„1907, oglindit In literatură". • SI
BIU. La Casa de cultură a sindi
catelor din Sibiu a avut loc verni
sajul primei expoziții a Asociației 
artiștilor plastici amatori din Sibiu, 
intitulată „Independența — arc 
peste timp". Lucrări de pictură, 
sculptură, ceramică, grafică, artă 
fotografică, crestături in lemn și 
cusături, aparținînd unui număr de 
aproape 40 de artiști amatori și 
profesioniști medieșeni, sint reuni
te In expoziția selectivă „România 
— prezent, trecut și viitor", des
chisă la Muzeul, municipal Mediaș. 
Li se adaugă o colecție de timbre 
cu tema „Eroi ai neamului româ- 
nesc", prezentată de filatelistul Li
viu Pintecan. • NEAMȚ. Teatrul 
tineretului din Piatra Neamț a pre
zentat în premieră „Fortul" de 
Leonida Teodorescu. Regia : Ale
xandru Colpacci ; scenografia : 
Teodor Coristantinescu ; muzica : 
Dorin Liviu Zaharia.

Corespondenții „Scinteii"

Întregului popor în așa fel Incit a 
obținut o strălucită victorie.

In organizarea armatei sale și în 
luptele cu agresorii străini, Ștefan 
cel Mare, mai mult decît oricare 
altul, și-a îndreptat atenția asupra 
țăranilor. Răzeșii au dat cel mai 
mare număr de oameni în oastea sa. 
Cronicarul polonez Jan Dlugosz spu
ne că Ștefan chema la arme pe ță
rani, „învățind pe fiecare să apere 
țara". In cazuri de mare primejdie, 
erau mobilizați și țăranii dependenți, 
alcătuindu-se „oastea cea mare". 
Același cronicar notează că. într-un 
moment greu pentru țară, „n-au ră
mas la vetre decît femeile și copiii". 
La rîndul său, Dimitrie Cantemir 
precizează că „ori de cite ori o pu
tere vrăjmașă ataca pe domnitor 
(adică pe Ștefan — n.n.), tot po
porul, la porunca lui, era dator să ia 
armele și să-și răzbune pe dușmani". 
Karl Marx a caracterizat armata lui 
Ștefan drept o oștire de „țărani, care 
fuseseră luați aproape direct de Ia 
plug". Bizuindu-se pe curajul și băr
băția lor. Ștefan a obținut la 10 ia
nuarie 1475 o mare biruință asupra 
oștirii otomane. N. Iorga a relevat 
astfel eroismul țărănimii în această 
luptă : „Țăranii știau insă ce-i aș
teaptă pe dînșii și pe toți ai lor, din 
neam in neam, dacă se vor clinii 
dintre copacii aceștia ai codrului, 
dacă o spărtură se va face in zidul 
lor de piepturi goale".

Un moment marcant în care țără
nimea s-a afirmat cu putere în lup
ta antiotomană este cel din timpul 
lui Ion Vodă Viteazul (1572—1574), 
care, in întreaga sa politică internă 
și externă, și-a căutat „sprijinul in 
stratul de jos al societății, in țărani", 
după cum arată A. D. Xenopol. In 
bătălia de la Jiliște, din 24 aprilie 
1574, țărănimea, care forma grosul 
oștirii, a dat o nouă strălucire glo
riei străbune. Cronicarul polonez 
Gorecki, contemporan al evenimen
telor, relatează că in timpul luptei 

valul național „Cîntarea României" 
îșt are de-acum povestea ei. Debutul 
tuturor l-au constituit expozițiile 
creatorilor populari și ale cercurilor 
de pictură și artă fotografică, din 
cadrul cărora, pentru faza județeană 
a concursului, s-au selectat piesele 
cele mai reprezentative. Apoi, este 
grăitor faptul că. in urmă cu două 
săptămini. pentru a participa la con
cursul brigăzilor artistice, organizat 
în comuna Cîlnic. unde și-au adju
decat locul doi. cei din Arcani au 
străbătut pe jos aproape 12 km. tre- 
cînd și pe lingă locul pe care, pină 

mai ieri, mai puteau fi aflate rui
nele casei lui Barbu Rioșeanu, un 
semn al vechimii lor, din veacul al 
XVI-lea, în care poposise cindva 
Domnul Tudor și care au fost imor
talizate într-o delicată acuarelă de 
un pictor popular al locului : I. C. 
Popescu-Stolojani. Și tot pe jos au 
ajuns arcănenii la Runcu. cale de 
6 km, pentru a participa la concur
sul echipelor de teatru, cu piesele 
consăteanului lor Ion Rădoi — Intre 
două iubiri și Zbancă haiducul — do
vedind că în acest meșteșug pot fi 
nu numai interpreți cu simțul nuan-. 
ței dramatice, ci și creatori de dra
maturgie. Oferind apoi reprezentații, 
prin intermediul unui veritabil tur
neu, în Stroieștl, Cîmpofeni. Valea 
Mare și Bilda, cu spectacole în care, 
alături de Ileana Juveloiu, Nicolae 
Cotoi, Constantin Coica și Aurora 
Neagu, s-a distins și tînăru] electri
cian Cornel Bălan, de la Combinatul 
de lianți și azbociment din Birsești, 
cu o pasiune deosebită pentru rolu
rile de comedie.

La Runcu însă, in concursul echi
pelor de teatru, cei mai buni dintre 
cei buni au fost actorii amatori din

O înaltă lecție
(Urmare din pag. I)
să vorbim de piine și școli, alții de 
cursa înarmărilor. Răspunderea pen
tru destinul omenirii, hotărîtă să 
populeze această planetă indiferent 
de spațiul geografic ce-1 ocupăm si 
de rasa căreia aparținem, ne obligă 
să învățăm de la istorie pentru a 
nu-i repeta erorile, flagelurile, 
catastrofele și să privim în viitor cu 
inteligența superioară de rigoare. A- 
ceeași răspundere ne obligă să spo
rim conținutul civilizației cu noi date 
in favoarea condiției umane. Iar rea
lizările cu care se mîndresc pe 
drept Cuvint poporul nostru, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea nu sint nici puține, nici mici, 
se văd pretutindeni pe întinsul pa
triei noastre, in orașe și sate, in ca
sele oamenilor, în calitatea vieții, in 
valorile civilizației socialiste pe care 
o făurim.

Desigur, n-am pretins niciodată 
că-n România de azi problemele se 
rezolvă miraculos : miracolul nostru 
e munca ; n-am pretins că nu în- 
tîmpinăm dificultăți : avem și nea
junsuri pe care nu ne place să le 
învelim în poleială, vicisitudini care 
se nasc chiar din conștiința omului, 
tributară și unor moșteniri ale tre
cutului. Adevărul este că o lume
nouă nu se creează nici bătînd din 
palme și nici reducînd totul la un 
anume standard de viață, că forma
rea multilaterală a omului pe care-1 
visăm este un proces de durată, dar 
cu solide temelii în realizările noas
tre de azi. Avem destinul nostru cu

Sesiunea de comunicări 
„70 de ani de la răscoala 

din 1907“
Ieri la Muzeul Arhivelor Statului 

din București s-au desfășurat lucrări
le sesiunii de comunicări „70 de ani 
de la răscoala din 1907“, organizată 
de Direcția generală a Arhivelor 
Statului. Cadre didactice universitare, 
cercetători și arhiviști au susținut 10 
comunicări in care, pe baza unui 
material în bună parte inedit, au fost 
reliefate aspecte ale desfășurării răs
coalei în unele localități și județe, 
ale solidarității clasei noastre mun
citoare cu țărănimea, ale manifestă
rilor de fraternizare ale soldaților 
cu răsculații și ecoului internațional 
al marii răscoale țărănești de acum 
șapte decenii.

de la Iezerul Cahulului, din 10 iunie 
1574, „pedestrimea. toți țăranii aveau 
o deosebită iubire și credință pentru 
Ion Vodă" Grigore Ureche, referin- 
du-se la aceeași bătălie, afirmă că 
țăranii erau gata „să moară, decît 
să nu biruiască".

In anul 1594 a început un mare 
război de eliberare de sub dominația 
Porții în condițiile alianței antioto
mane a celor trei țâri românești. 
Țărănimea a jucat un rol decisiv, 

ȚĂRĂNIMEA
lnceptnd chiar cu declanșarea ridi
cării antiotomane din noiembrie 1594. 
Oastea lui Mihai Viteazul era for
mată aproape exclusiv din locuitorii 
satelor. Puțin timp înainte de marea 
încleștare de la Călugăreni. din 13/23 
august 1595, Mihai Viteazul, care se 
deplasase, in fruntea oastei, pe ma
lul riului Sabar, în zona localității 
Măgurele, afirma : „Acum sînt gata 
să-mi vărs singele, căci plec la răz
boiul cu turcii, care nu e după pu
terile mele. Nu e cine să mă ajute, 
nici loc nu e unde să pot să-mi plec 
capul". Dar, in acel ceas al marii 
primejdii, țărănimea a auzit glasul 
chemării voievodului ei. L-au auzit 
— spune N. Iorga — „acele mii de 
țărani, care au făcut pe polonul 
Heidenstein să vorbească numai de 
„trupe rurale". într-adevăr, în plină 
muncă de vară, țărănimea a părăsit 
brazda, a transformat securea, topo
rul și coasa în arme de apărare a 
gliei strămoșești. Bizuindu-se. in 
primul rind pe „oastea de țară", 
săvîrșitoare de nepieritoare fapte de 

Sohodol, sat al Tismanei : Ion Ga- 
vrilescu (mecanic de baraj). Gheor- 
ghe Ti vig (strungar), Gheorghe Dră- 
ghescu (buldozerist) și Paraschiva Ti- 
vig (artizană). Sub îndrumarea lui 
Mihai Văduva, directorul școlii gene
rale din sat, ei au dat o frumoasă 
interpretare piesei Picătura de venin 
de Gheorghe Vlad. Și meseriile lor 
nu trebuie să producă mirare : cei 
mai mulți dintre acești actori ama
tori sint muncitori ai Trustului de 
construcții hidrotehnice, intrucît lu
crările sistemului hidrotehnic și ener
getic Cerna-Motru-Tismana a scos 

Sohodol ul din 
proverbiala lui 
izolare. Festivalul 
reunește în astfel 
de întreceri oa
meni cu diverse 
profesiuni. fie
care punîndu-și 
în valoare expe
riența. priceperea, 
talentul într-o 
manifestare cu 
profund caracter 
educativ izvorît 
din împletirea 
muncii cu creația, 

din prezentarea vieții și activității 
celor mai buni, mai harnici.

Și revenim la Arcani, unde și-au 
dat întilnire cei din Cîlnic. Telești 
și Tismana, cei din Godinești și 
Peștișani, cei din Ciuperceni și 
Runcu... Comunele sint apropiate, 
aceiași munți le înstăpinesc zarea și 
aceleași ape le udă grădinile, iar oa
menii nu numai că șe cunosc între 
ei, ci și, uneori, poate știu mai multe 
decît știu cei din juriu. De pildă, ei 
știu că La Tismana-ntr-o grădină 
„se zice" într-un fel la Runcu și in 
alt fel la Sohodol. De asemenea, ei 
au înțeles că prietenul lor Constantin 
Barb, în ca la Breaza, îndîrjindu-se 
să joace în echipa Arcanilor, dacă 
a greșit cițiva pași, s-a întîmplat 
astfel numai și numai datorită fap
tului că în satul său natal, peste 
deal, la Valea Mare, acest dans se 
joacă întrucîtva altfel. Cu alte cu
vinte, oamenii se cunosc și, mai 
mult, se așteaptă. Dispuși să aducă 
în confruntarea aceasta a talentelor 
toate resursele lor de îndeminare și 
generozitate.

Mihai PELIN

de patriotism
rădăcinile într-o istorie veche de 
două mii de ani și pe care n-o să 
ni-1 schimbăm numai fiindcă așa 
grăiește nu știm ce pasăre rară a 
vreunui post de radio străin.

Au de ce să se cutremure acești 
semănători de furtună și patronii lor 
după recenta cuvintare a președin
telui României socialiste, după as
cultarea sau lectura acelui pasaj ca- 
re-i privește nemijlocit. Și nu doar 
pentru a-i fi arătat la față cum sint 
și cu sufletele măcinate de maladia 
incurabilă a înstrăinării, ci pentru 
jurămîntul ce l-a jurat încă o dată 
președintele țării, in numele poporu
lui român și destul de ferm ca să se 
audă pină la capătul lumii. „în ceea 
ce ne privește, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vreau să fiu 
bine Înțeles și să se înțeleagă de că
tre toată lumea — vom face totul 
pentru a asigura poporului nostru 
pacea, liniștea necesară realizării 
Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea, înfăptuirii societății comu
niste ! Vom face totul pentru a apăra 
independența și suveranitatea pa
triei noastre socialiste 1“

Acesta este adevărul și nici o for
ță n-o să poată vreodată clinti acest 
adevăr din unitatea lui indestructi
bilă.

ROMÂNIA-FILM prezintă la cinemato

graful PATRIA din Capitală, între 22— 
27 februarie, filmul american pe ecran 

panoramic

„PE ARIPILE

VI NT U LU I"

cu : Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie 
Howard, Olivia de Havilland, regia : 

VICTOR FLEMING

arme in apărarea pămintului stră
bun. Mihai Viteazul a înscris, in 
marea carte a istoriei naționale, epo
peea Călugărenilor.

Țărănimea a fost principala forță 
și in lupta pentru unirea țărilor 
române, făptuită sub conducerea lui 
Mihai Viteazul. Actul patriotic și 
eroic al lui Mihai Viteazul, făurit cu 
sprijinul maselor populare, s-a dăl
tuit in conștiința generațiilor urmă
toare ca un simbol al dreptului la 

unitate și independență al poporului 
român.

Curajul, tenacitatea, vitejia în lup
tă ale țăranilor români au uimit, 
de-a lungul secolelor, pe toți acei 
care au avut prilejul să-i Observe 
mai îndeaproape. Astfel. Walerand 
de Wawrin, în însemnările sale pri
vind expediția de la 1445. pe Dunăre, 
contra turcilor, spune despre țăranii 
români că erau „oșteni foarte viteji". 
Despre vitejia românilor vorbește și 
Matteo Murlano într-o scrisoare a- 
dresată dogelui Veneției, Leonardo 
Loredano, in anul 1502, in care spu
ne : „Supușii sînt toți bărbați viteji, 
ageri și nu tăcuți să stea pe perne, 
ci la război pe cimpul de luptă". 
Cronicarul Ioachim Bielski afir
mă despre moldoveni că „sînt 
viteji și meșteri de a minui 
sulița și de a se apăra cu scutul, 
deși sînt niște țărani luați de Ia 
plug". Cronicarul maghiar Anton 
Verancsics, in descrierea pe care o 
făcea țărilor românești (după 1549), 
considera că puterea acestora constă,

Oameni ai muncii, membrii 
cercurilor de creație, cîntă 

eroii neamului, patria, partidul
In ansamblul formelor de valorificare a talentelor din rîndul 

oamenilor muncii, cercurile de creație, cenaclurile literare cunosc o 
înflorire fârâ precedent. în lucrârile lor oamenii dau glas iubirii de 
patrie, respectului fațâ de înaintași, mîndriei de a trâi într-o țard a 
muncii, a creației: cum sint și acelea pe care le publicâm astâzl.

Limba noastră
Limba noastră-i nemurirea 
Unui neam ce-n veci trăiește. 
Prin cînt, vers, răsună glia, 
Romănul cind o vorbește.

Simbol, grai, luceaiăr, soare 
Cu cununi împrejmuit : 
Scumpă limba, mîndză floare, 
Te-oi vorbi pin’ la mormînt.

In veci să rămîi zidită, 
într-al mioriței plai 
Fii tu, veșnică, vorbită. 
Intr-o țară ca un rai!

Grigore CUCU 
comuna Drâgoești, județul Suceava

Cel ce-ar putea uita
Cel ce-ar putea uita o clipă, doar, 
pămîntul, graiul neamului și țara 
vînzînd o picătură din comoara 
lăsată nouă de străbuni în dar, 

cel ce-ar putea uita cum arde para 
pe vatra neamului, din veșnic jar 
și căutînd aiurea alt umbrar 
pe-un blid de linte și-ar clădi ocara,

să-și piardă zîmbetul din colțul gurii 
și liniștea din tainița făpturii, 
să fie frunză spulberală-n vînt 

și, mai presus de toate, niciodată 
— oricît ar vrea să uite — să nu poală 
uita că n-a uitat acest pămint !

Neculai CHIRICA 
socretar al cenaclului literar „Flacâra" 
al slderurgiștilor hunedoreni

Sint sori în miezul patriei 
culcați...

Pămîntul doare de eroi stratificați 
sub un șuvoi de stele ne-ntrerupt — 
sînt sori în miezul patriei culcați 
tare se fac de ziuă dedesupt 
și dau izvoare dureros de clare 
prin crînguri mari de grîne și prin noi. 
O, țara din pămint e mult mai mare, 
păstrată prin întregul din eroi! 
Pămîntul care arde prin cuvîntul 
poeților și-n laptele de mamă 
e mult mai mult, e veșnic iegămîntul 
în toți acei care romăni se cheamă !

Eugen EVU 
muncitor, Hunedoara

mai ales, „in numărul și vitejia osta
șilor" și că poporul român „este 
foarte viteaz, în război nu cunoaște 
frica, este cu rivnă in apărarea țării". 
Constatări asemănătoare aveau să 
facă. în secolul al XVIII-lea, contele 
Alexandre d’Hauterive. care afirmă 
că românii de pe meleagurile Moldo
vei „n-au pierdut nimic din firea a- 
ceasta de origine, care se răzvrătește 
împotriva oricărei apăsări" sau en
glezul W. Eton, într-o lucrare apă
rută la Londra, în 1798, in care scria 
că românii „sint un popor mindru și 
dornic de libertate".

în a doua jumătate a veacului al 
XVIII-lea și in primele două de
cenii ale veacului al XIX-lea, odată 
cu destrămarea orânduirii feudale, 
cu apariția relațiilor de producție 
capitaliste și puternica afirmare a 
națiunii române, țărănimea a acțio
nat cu o mare vigoare in lupta pen
tru libertate și independență. Con
stituirea și acțiunea unităților de vo
luntari și panduri proventți din rân
dul țărănimii au reprezentat, in pej 
rioada 1711—1821, o principală formă 
prin care s-a manifestat lupta pen
tru neatirnare.

Un moment Istoric cu profundă 
înrîurire și semnificație pentru ac
țiunea revoluționară a poporului ro
mân in acele vremuri a fost marea 
răscoală țărănească din Transilvania 
de la 1784, care a urmărit nu numai 
înlăturarea exploatării feudale, dar 
și emanciparea națională a români
lor. Și cu acest prilej, țărănimea a 
reprezentat factorul de bază al lup
tei pentru scuturarea dominației 
străine. Vorbind despre conducătorul- 
țăran Horea, Karl Marx arăta că 
acesta „a devenit eroul povestirilor 
populare și simbolul renașterii 
Daciei".

In atmosfera de puternică mani
festare a năzuințelor sociale și na
ționale ale poporului nostru, de 
abordare novatoare a orizonturilor 
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lumii moderne și ca expresie a aces
tor năzuințe, izbucnește revoluția de 
la 1821, condusă de Tudor Vladimi- 
rescu, în cadrul căreia țărănimea a 
constituit forța socială cca mai largă, 
a contribuit intr-o măsură însemnată 
la intensificarea luptei pentru ne
atirnare și unirea național-statală a 
românilor.

Țărănimea se va înscrie, de aseme
nea, în primul plan al luptei pentru 
făurirea statului național român 
unitar și independent, idealurile sale 
desemnînd idealuri cardinale ale 
națiunii, ale țării. De fapt, marile 
momente ale acestei lupte — Unirea 
din 1859, războiul din 1877—78 pen
tru cucerirea independenței de stat 
a României — vor purta. în înseși 
fundamentele lor, marea angajare in 
acțiune a țărănimii române. Astfel, 
imensa majoritate a oștirii cu care 
România a participat la războ
iul pentru independență din 1877— 
1878 era alcătuită din țărani, su
gestiv în acest sens fiind faptul 
că din cei 4 293 de ostași căzuți in 
război, 4 065 erau de la sate. Spi
ritul de sacrificiu, curajul, abnegația 
zecilor de mii de dorobanți, roșiori, 
călărași etc. — fie că erau urmașii 
pandurilor lui Tudor din Mehedinți 
și Gorj sau strănepoții biruitorilor de 
la Podul înalt din Vaslui, Iași sau 
Botoșani — au constituit suportul 
trainic al marilor izbînzi ciștigate de 
armata română în acei ani eroici, iz
bînzi care au asigurat României un 
Ioc demn intre națiunile indepen
dente, suverane ale lumii.

Pe tot parcursul secolului XIX și, 
apoi, al secolului XX, țărănimea s-a 
afirmat cu tărie — ceea ce se va re
liefa in alte articole ale acestui ciclu 
— ca un factor esențial al marilor 
bătălii purtate de poporul român 
pentru deplina sa neatirnare, pentru 
libertate și dreptate socială, așezin- 
du-și contribuția hotărâtoare, ca o 
trainică piatră de temelie, la edifi
ciul României moderne.
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FAPTUL 
divers;
,, Bibi ca
bate 
recordul...

cc I
I

Așa au botezat-o stăpinii ei — 
Constantin și Angela Pirlea, 
gospodari din comuna Godinești, 
județul Gorj : „Bibica". Bibica 
este numele unei joiane de toa
tă mindrețea. Dar nu numele 
i-a adus Bibicăi un mare... re
nume. Acum doi ani, Bibica a 
adus pe lume două vițelușe. Fi
rește, doi viței sau două vițelușe 
nu mai constituie o raritate. De 
la o vreme încoace, am semnalat 
in rubrica noastră chiar și trei 
viței sau vițelușe. Dar patru 
deodată ? Ei, ăsta e un record. 
Performeră : Bibica. Ea a adus 
deodată, în ograda gospodarului, 
doi viței și două vițelușe. Să 
vedem dacă nu cumva la anul 
Bibica rezervă și o altă surpriză 
de proporții.

Pescărească,

I
I
I
I
I
I
I
I

și nu prea
Deținem o veste de ultimă ori 

pentru pescari. Nu, nu este vor
ba de un record de pescuit la 
copcă. Intre noi fie vorba, nici 
nu prea e gheață. Vestea e alta: 
la Bacău s-a amenajat cel mai 
mare acvariu din Moldova. El 
numără mii de pești din toate 
mările și oceanele lumii, plus 50 
de specii de pești exotici de 
toată frumusețea. Cum au fost 
pescuițt, cine i-a adus și cum 
sint hrăniți 7 Pentru a afla răs
puns la aceste întrebări, muzeul 
pune la dispoziția vizitatorilor 
filme, diapozitive, hărți și alte 
materiale documentare. Numai 
undițe n-are de unde. Și nici 
n-aveți ce face cu ele aici, atîta 
vreme cit marele acvariu este 
bine îngrijit și strașnic păzit de 
membrii faimosului cerc al pio
nierilor „Acvaristul amator".
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Au găsit 
ce-au căutat

I
Frații Vasile și loan Vorneanu 

din Dolhasca, județul Suceava, 
lucrau pe o linie ferată intre 
Brașov—Sibiu, pe raza districtu
lui Perșani. într-o zi le-a venit 
ideea să se chivernisească ceva 
mai repede decît în chip cinstit, 
ca oamenii. Și au început să dea 
iama prin vagoane și să sustragă 
tot felul de mărfuri. Firește, cei 
doi frați le împărteau frățește, 
după cum vor împărți și ce ur
mează. Pentru că, surprinși de 
miliție, chiar în momentul în 
care încercau să „subtilizeze" 
vreo 200 de pungi de mălai, cei 
doi au pus-o de mămăligă.
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facă o surpri- 
Vestea despre 
răspindit ca 

P.A. voiau să 
nu

Mititelu de 
pe „Salvare"

Oamenii din comuna Chilieni, 
județul Covasna. îl cunoșteau pe 
morarul Daczo Mihai, on de 
treabă și la... moara lui. La fel 
și pe bufetierul Pakucs Andrei. 
Dar oamenii nu aveau de unde 
să știe că morarul și bufetierul 
se gindiseră să le ' 
ză de zile mari, 
pățania lor s-a 
fulgerul. D.M. și 
meargă la vinătoare. dar 
aveau mijloc de locomoție. Le-a 
venit in ajutor Mititel Ștefan, 
de la stația de salvare din ora
șul Sfintu Gheorghe. Fiind 
„trupa completă", cei trei s-au 
dus in pădure și au început pin- 
da. Cind a apărut o căprioară — 
poc. A căzut din primul foc. Dar 
același pocnet l-a făcut pe șeful 
postului de miliție din Hăghig să 
sară din pat și să pornească in 
căutarea braconierilor. Văzin- 
du-se încolțiți, cei trei n-au mai 
apucat să ascundă căprioara in 
mașina „Salvării". După cum 
nici pe ei nu-i mai... salvează 
nimeni de la răspundere.
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Nesăbuință»
Deși tractorul nu era încă 

înmatriculat, loan Lazăr de la 
S.M.A. Chinteni, județul Cluj, 
s-a suit la volan și a pornit cu 
el la drum. Drumul, ales de el, 
cu pante și curbe periculoase, 
ducea chiar spre casa lui din sa
tul Feurdeni. La întoarcere, l-a 
urcat pe tractor și pe amicul său 
Ștefan Iacob. In momentul in 
care urca o pantă, Lazăr a pier
dut controlul asupra tractorului 
și acesta a luat-o înapoi, s-a 
izbit de un stîlp și pasagerul și-a 
pierdut viata.

I
I
I
I
I

„Control 
corporal"

I
I

Magazinul universal „Brașo
vul". Firește, din Brașov. De la 
un timp încoace, toți cumpără
torii care trec prin raionul de 
tricotaje sint supuși unui „con
trol corporal" — cum ne spunea 
una dintre vinzătoare. „Pe toți ii 
controlăm la plecare — a adău
gat ea — pentru ca nu cumva să 
ne dispară vreun articol din 
raft".

Mulți dintre cumpărători și 
cumpărătoare se simt de-a drep
tul jigniți de acest tratament. Nu 
sint puține cazurile in care 
riposta lor se traduce in astfel 
de cuvinte adresate vinzătoa- 
relor :

— Decît să stați la șuete și să 
vă hliziți in oglindă, mai bine 
ați supraveghea mai atente măr
furile din rafturi.

Este și constatarea corespon
dentului nostru. Nicolae Mocanu. 
mergind pe firul unei sesizări. 
Să vedem cum se vor sesiza 
acum mai marii unuia din cele 
mai mari magazine brașovene.

Rubricâ realizatâ do
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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încheierea vizitei președintelui interimar 
al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 

tovarășul Dobrosav Ciulafici
Simbătă dimineața s-au încheiat 

convorbirile dintre tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, șl 
tovarășul Dobrosav Ciulafici, pre
ședintele interimar al Consiliului 
Executiv Federal al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Tn cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă caldă, priete
nească, de stimă reciprocă și deplină 
înțelegere, cei doi șefi de guverne 
au dat o deosebită atenție amplifi
cării relațiilor economice, creșterii 
schimburilor comerciale, dezvoltării 
In continuare a cooperării în pro
ducția industrială și agricolă, în 
transporturi, precum și în domeniile 
tehnic, științific și cultural.

A fost exprimată hotărirea celor

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Manea 

Mănescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Dobrosav Ciulafici. pre
ședinte interimar al Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, a efectuat o 
vizită de prietenie în Republica So
cialistă România în perioada 17—19 
februarie 1977.

In timpul vizitei, tovarășul Dobro
sav Ciulafici a fost primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

între primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
președintele interimar al Consiliu
lui Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia au 
avut Ioc convorbiri prietenești, de 
lucru, desfășurate într-o atmosferă 
de încredere, înțelegere și respect 
reciproc, care au prilejuit un rodnic 
schimb de vederi asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale, precum și în 
legătură cu unele probleme interna
ționale.

Cele două părți au relevat cu 
deosebită satisfacție că raporturile 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre România și Iugoslavia se 
dezvoltă continuu, pe baza principii
lor și pozițiilor exprimate în Decla
rația comună semnată de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
la 10 septembrie 1976, la Belgrad. S-a 
constatat că au fost obținute rezul
tate importante în înfăptuirea hotă- 
rîrilor și înțelegerilor stabilite cu 
ocazia întîlnirii celor doi șefi de 
stat, s-au examinat posibilitățile 
existente și au fost adoptate măsuri 
de natură să amplifice și să apro
fundeze colaborarea româno-iugo- 
slavă.

Examinînd relațiile economice, 
părțile au evidențiat importanta 
Acordului dintre cele două țări pri
vind extinderea colaborării în scopul 
utilizării potențialului hidroenergetic 
al Dunării. în legătură cu acesta, în 
timpul vizitei au fost semnate :

— Acordul între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
R.S.F. Iugoslavia privind condițiile 
extinderii colaborării pentru utili
zarea potențialului hidroenergetic al 
Dunării ;

— Contractul privind realizarea și 
exploatarea Sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porțile de 
Fier II și Contractul privind colabo
rarea în utilizarea potențialului su
plimentar al Dunării Ia Sistemul 
hidroenergetic și de navigație Porțile 
de Fier. 

două guverne de a identifica noi căi 
de întărire și aprofundare a rapor
turilor de prietenie și colaborare rod
nică dintre țările noastre. în vede
rea înfăptuirii indicațiilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito. președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, în folosul poporului ro
mân și popoarelor iugoslave, al 
construirii socialismului, progresului 
și păcii în lume.

★

A avut loc apoi ceremonia sem
nării unor importante documente

Cele două părți au subliniat în 
mod deosebit necesitatea adincirii 
în continuare a cooperării și spe
cializării în producție și au dat sar
cină organelor și organizațiilor eco
nomice să accelereze procesul de 
finalizare a acțiunilor de cooperare 
în legătură cu care sînt în curs ne
gocieri, în special în domeniile con
strucțiilor de mașini, materiilor pri
me, metalurgiei, chimiei, petrochi
miei, agriculturii, industriei ali
mentare, colaborării economice cu 
terțe țări. Ele au exprimat hotărirea 
de a face totul pentru ca în anul 
1980 să se realizeze un volum de 
livrări reciproce de minimum 1 mi
liard de dolari.

Au fost apreciate pozitiv colabo
rarea dintre cele două guverne, ac
tivitatea desfășurată de Comisia 
mixtă de colaborare economică și 
de organele de planificare pentru 
amplificarea raporturilor economice 
româno-iugoslave, precum și con
tactele și relațiile cu republicile și 
provinciile socialiste din R.S.F. Iu
goslavia.

Părțile au relevat Interesul reci
proc de a extinde colaborarea teh- 
nico-științifică și au subliniat că 
organele și instituțiile de resort tre
buie să-și intensifice activitatea pen
tru înfăptuirea programelor de coo
perare în domeniul cercetării științi
fice și dezvoltării tehnologice care 
au fost convenite anterior.

Analizînd unele probleme interna
ționale actuale. în primul rînd conso
lidarea continuă a procesului de des
tindere în lume și îndeosebi în Euro
pa. colaborarea balcanică, dezarma
rea, instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, rolul țărilor 
nealiniate și al țărilor în curs de dez
voltare, necesitatea soluționării pe 
oale pașnică, în interesul popoarelor, 
a situațiilor conflictuale din lume, 
părțile au constatat identitatea sau 
apropierea punctelor lor de vedere.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor securității st cooperării 
în Europa, traducerii în viață a Ac-

Plecarea din Capitală
Seara, președintele interimar al 

Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, tovarășul Dobrosav Ciu
lafici. și-a încheiat vizita de priete
nie pe care a efectuat-o in tara 
noastră.

împreună cu președintele interimar 
al Consiliului Executiv Federal au 
plecat persoanele oficiale care l-au 
Însoțit în această vizită. 

privind extinderea relațiilor româno- 
iugoslave.

Tovarășul Manea Mănescu și tova
rășul Dobrosav Ciulafici au semnat 
Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia privind condițiile extinderii 
colaborării pentru utilizarea poten
țialului hidroenergetic al Dunării.

Au fost semnate, de asemenea, 
următoarele documente :

— Contractul privind realizarea și 
exploatarea Sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porțile de Fier II ;

— Contractul privind colaborarea 
In utilizarea potențialului hidro
energetic suplimentar al Dunării la 
Sistemul hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier.

(Agerpres)

tulul final de la Helsinki și. în legă
tură cu aceasta, s-a evidențiat impor
tanța pregătirilor pentru reuniunea 
de la Belgrad. Părțile și-au exprimat 
hotărirea de a depune eforturi pen
tru desfășurarea cu succes a reuniu
nii și au subliniat necesitatea anga
jării active a tuturor țărilor partici
pante, astfel ca reuniunea să se în
cheie cu rezultate concrete și eficien
te pentru consolidarea securității și 
dezvoltarea colaborării egale în drep
turi in Europa.

A fost subliniată hotărirea celor 
două țări de a milita în continuare 
pentru statornicirea unor relații in
ternaționale bazate pe principiile de
plinei egalități în drepturi, respectu
lui independentei și suveranității na
ționale. neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu folosirea forței, pen
tru rezolvarea constructivă a marilor 
probleme ale lumii de azi, cu partici
parea activă a tuturor țărilor.

Președintele interimar al Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia a vizitat obiective economi
ce șl culturale din București și jude
țul Prahova. Peste tot. înaltului 
oaspete i s-a făcut o primire deose
bit de călduroasă și prietenească.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România si pre
ședintele interimar al Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia 
și-au exprimat satisfacția în legătură 
cu rezultatele convorbirilor și con
vingerea că ele vor constitui un nou 
impuls pentru dezvoltarea și întări
rea raporturilor de prietenie și a co
laborării dintre cele două țări socia
liste vecine.

Președintele interimar al Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iugo
slavia. tovarășul Dobrosav Ciulafici, 
a transmis. în numele Consiliului 
Executiv Federal, invitația ca tova
rășul Manea Mănescu, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, să facă o vizită oficială de 
prietenie în R.S.F. Iugoslavia. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

La plecare. în gara Băneasa. oaspe
tele a fost salutat de tovarășii Manea 
Mănescu. Gheorghe Oprea, de repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai unor ministere econo
mice. precum și de conducători ai 
altor instituții centrale.

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

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Unite Tanza
nia. Benjamin Mkapa, cu prilejul 
numirii sale în funcție.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Cyrus 
Vance, secretarul de stat al S.U.A.,

Deschiderea expoziției
„Afișul primilor ani ai puterii sovietice"

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România a avut loc, sim
bătă dimineața, deschiderea expozi
ției „Afișul primilor ani ai puterii 
sovietice", prilejuită de împlinirea, 
în acest an, a șase decenii de la 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Organizată în cola
borare cu Muzeul de Stat al Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
din Leningrad, expoziția constituie 
prin conținutul său o sinteză suges
tivă a problemelor politice, econo
mice și sociale majore cu care era 
confruntat tînărul stat sovietic In 
primii ani după constituirea sa. Cele 
peste 60 de afișe expuse alcătuiesc 
o revelatoare filă de istorie, al că
rei mesaj militant este transmis prin

lucrările seminarului „Participarea tineretului la lupta pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale"

Simbătă dimineața au început, ia 
București, lucrările seminarului 
„Participarea tineretului la lupta 
pentru instaurarea unei noi ordini
economice și politice internaționale".
organizat de 
Comunist din 
România și

Uniunea Tineretului 
Republcia Socialistă 
Uniunea Internațio

nală a Tineretului Democrat-Creștin 
(U.I.J.D.C.).

La lucrările seminarului participă 
din partea Uniunii Internaționale a 
Tineretului Democrat-Creștin repre
zentanți ai unor organizații membre 
din 12 țări ale Europei și Americii 
Latine. Iau parte reprezentanți ai Fe
derației Mondiale a Tineretului De
mocrat, Mișcării Panafricane a Tine
retului. Federației Tineretului Arab 
și Federației Europene a Tineretului 
Liberal și Radical.

Sînt prezenți, de asemenea, repre
zentanți ai O.N.U., UNESCO și 
Programului de Voluntari ai Națiu
nilor Unite.

Pe baza unor rapoarte introductive 
prezentate de delegațiile U.T.C. și 
U.I.J.D.C., au început dezbaterile 
asupra temei „Tineretul și organiza

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost caldă șl 

în general frumoasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin în sudul țării. Izolat a 
plouat în Maramureș, 'în nordul Crișa- 
nei, iar în Dobrogea șl Bărăgan, pe 
alocuri, a burnițat. Vîntul a suflat slab, 
exceptînd masivul Bucegi, unde a pre
zentat intensificări intre 35—40 km pe 
oră. Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila intre zero grade în mai multe 
localități din Moldova și 14 grade la 
Băilești șl Calafat. Ceața a persistat în 
cursul dimineții în jumătatea de est a 
țării șl s-a restrîns ca arie în cursul 
după-amiezli, semnalîndu-se numai pe 
litoral. în București : Vremea a fost 
caldă, cu cerul variabil. Dimineața s-a 
semnalat ceață. Vîntul a suflat slab.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 februarie. In țară : Vreme cal
dă. Cerul va prezenta înnorărl mai ac
centuate în nord-vestul țării, unde, lo
cal, va ploua. In rest, cer variabil și 
ploaie izolată, Vint in general slab, iar 
în sud-est potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Local, dimineața șl sea
ra, ceață. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 4 și 6 grade, iar maximele 
între 6 și 13 grade, local mai ridicate. 
In București : Vreme caldă, cu cerul 
variabil. Vînt în general slab. Diminea
ța șl seara, ceață slabă. Temperatura, 
ușor variabilă. \ 

pentru felicitările transmise acestuia 
cu ocazia preluării funcției.

★
Sîmbătă dimineața, George Maco

vescu, ministrul afacerilor externe, 
s-a întîlnit cu Flaminio Piccoli, pre
ședintele Grupului parlamentar de- 
mocrat-creștin din Camera Deputa- 
ților a Italiei, care efectuează o vi
zită în țara noastră. La întrevedere 
a participat Ernesto Mario Bolasco, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

intermediul unui limbaj de înaltă 
ținută artistică.

La deschidere au rostit cuvîntărl 
prof. univ. dr. Florian Georgescu, 
directorul Muzeului de istorie al Re
publicii Socialiste România, și N. A. 
Netesov, consilier al Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Academiei de Științe So
ciale și Politice, ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de știință, cultură și artă.

Erau prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

țiile sale — factor activ în instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, în democrati
zarea relațiilor internaționale și dez
voltarea colaborării intre popoare".

Reprezentanții U.I.J.D.C. parti
cipant! la seminar s-au întîlnit, în 
Capitală și în județul Dolj, cu tineri 
din unități economice, de invătămînt 
și social-culturale, cu care prilej au 
luat cunoștință cu interes de activi
tatea tineretului din România, de 
condițiile de viață, muncă și învă
țătură de care dispune, de posibili
tățile sale largi de afirmare în 
cimpul vieții sociale.

Lucrările seminarului continuă.

tv
DUMINICA, 20 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
8.30 Tot înainte I
9.20 Film serial pentru copii ; Blindul 

Ben
9.45 Pentru căminul dv

10,00 Viața satului
11.43 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13.03 Album duminical
16.50 Film serial „Din tainele mărilor" 

Episodul 30 : „Flori din grădinile 
subacvatice"

17,40 Drum de glorii. Emisijme-concurs 
pentru tineret dedicată aniversării 
a 100 de ani de la cucerirea In
dependenței de stat a României

19,00 Micul ecran pentru cel mlcl'i 
Fulgi năzdrăvani

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 File de istorie — primăvara re

voltei
20.10 Film artistic : „Adio arme". Pro

ducție a studiourilor americane
22.20 Varietăți de duminică
23,15 Telejurnal, • Sport

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Concert educativ realizat eu 

concursul Filarmonicii „George 
Enescu"

19,50 Omagiu ceferiștilor
20,10 Seară de balet : „Stanislaw șl 

Anna Oswleclm", poem coregrafic 
după M. Karlowicz

20,45 Mai aveți o Întrebare 7 Descope
riri științifice așteptate în biologie, 
cibernetică, farmacologie

21,20 Muzică ușoară contemporană. Din 
creația compozitorilor noștri

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA VOLEI
• Azi, Dlnamo — Penicilina în campionatul feminin
Campionatul diviziei A la volei 

feminin programează astăzi partida 
derbi dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Penicilina Iași. Meciul se va 
disputa In sala Dinamo din Capitală, 
cu începere de la ora 11.

Iată programul celorlalte meciuri 
din etapa a XVI-a : I.E.F.S. — Știin
ța Bacău (sala Giulești. ora 9) ; Fa
rul Constanța — Rapid ; Universita
tea Timișoara — Universitatea Cra

• Primele meciuri din turneele finale ale cupelor 
europene

în prima zi a turneului final al 
„Cupei campionilor europeni" la vo
lei masculin, care se desfășoară în 
localitatea finlandeză Pieksamall, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : T.S.K.A. Moscova — Dinamo 
București 3—2 (11—15, 12—15, 15—10, 
15—9, 15—3) ; Ț.S.K.A. Sofia — Var- 
dar Skoplie 3—2 (9—15, 15—10, 10—15, 
15—12, 15—11).

întreceri sportive pentru copii și tineret
TIMIȘ. — în asociațiile și clubu

rile sportive timișorene au avut loc 
zilele acestea numeroase întreceri de 
masă. Concursul de ping-pong or
ganizat pentru tinerii din unitățile 
comerciale s-a soldat, în final, cu 
victoria sportivilor de la întreprin
derea pentru alimentație publică. De 
o numeroasă participare s-a bucurat 
și concursul de judo organizat de 
școala sportivă „Viitorul". Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
reprezentanții Liceului industrial 
nr. 8, Liceul de informatică nr. 2, 
Liceul silvic și Liceul de alimenta
ție publică. Zeci de sportivi au fost 
prezenți și la întrecerile de tir or
ganizate de asociația sportivă „Di
namo". Pe agenda competițiilor din 
ultima vreme au figurat, de aseme
nea, Întreceri și la alte sporturi. La 
patinoarul artificial din Timișoara, 
circa 150 de concurenți s-au întrecut 
în cadrul fazei municipale a „Cupei 
tineretului" la patinaj viteză. Peste 
100 de juniori au participat la faza 
județeană a campionatelor republi
cane de atletism in sală. La Timi
șoara și Jimbolia s-au desfășurat

21,50 „Eu scriu pentru dumneata, ceti- 
torule". Caragiale, o Înaltă con- 
Îtilnță de publicist 
nchiderea programului

LUNI, 21 FEBRUARIE
PROGRAMUL I

16.30 Telex
16.35 Emisiune tn limba maghiară
19,05 Republica Mauritania — documen

tar
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 1907—1977 : Tradiții șl Împliniri
20.00 Panoramic
20.40 Roman-folleton : „Dombey și fiul". 

Episodul 4
21,30 Avanpremieră
21.40 Antologie lirică : Tară de dor 
22.05 Publicitate " ............. .
22,10 Documentar TV 1 „Cum va ti 

vremea 7“
22.40 Telejurnal
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL II
16,30 Telex
16,35 întilnire cu satira șl umorul (se- 

lecțiunl)
17.35 Publicitate
17,40 Documentar științific. Evoluția 

unul mediu natural : pădurea
18,05 Cenaclul „Ateneul tineretului"
18,45 Corneliu Baba — responsabilitatea 

unei creații închinate contempora
nilor

19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 1907—1977 — Tradiții și împliniri
20,00 Film serial pentru copil: „Blindul 

Ben"
20,23 Actualitatea bucureșteană. Șoimii 

patriei la început de drum
20,45 Oaspeți ai vieții muzicale româ

nești
21.45 Telex
21,50 închiderea programului 

iova ; Maratex Baia Mare — C.S.M. 
Sibiu și Ceahlăul Piatra Neamț — 
C.S.U. Galați.

în competiția masculină se vor dis
puta următoarele partide : Politeh
nica Timișoara — Explorări Baia 
Mare ; Viitorul Bacău — Delta Tul- 
cea ; Universitatea Craiova — Con
structorul Brăila și Rapid — C.S.U. 
Galați (sala Giulești, ora 10,30). 
Meciurile Petrolul — Steaua și Trac
torul — Dinamo au fost aminate.

4 La Roulers (Belgia) a Început 
turneul final al „Cupei cupelor" la 
volei feminin. Primele partide s-au 
Încheiat cu următoarele rezultate : 
Iskra Voroșilovgrad — Ujpest 
Dozsa Budapesta 3—1 (17—15, 13—15, 
15—8, 15—7) ; Dynamo Berlin —
T.S.K.A. Sofia 3—1 (15—7. 15—10,
7—15, 15—7).

fazele de zonă ale campionatului re
publican de lupte libere și greco- 
romane pentru elevii din școlile ge
nerale, liceele real-umaniste și de 
construcții și, respectiv, pentru ele
vii din liceele agroindustriale din 
cîteva județe. (Cezar Ioana).

MEHEDINȚI. — Etapa municipală 
a „Crosului tineretului" a reunit la 
ștart peste 500 de elevi și eleve, 
tineri și tinere din întreprinderile și 
instituțiile orașului Drobeta-Turnu 
Severin. întrecerile au fost cîșitigate 
de G-eormina Irod, Aurel Drăghici, 
Carmen Corboveanu, Nicolae Cu- 
riguț, Maria Boacără, Gabriel Par- 
pală, Mariana Truică și Liviu 
Vizdel.

O interesantă acțiune sportivă, 
purtind genericul „Sub cetina bra
dului", s-a desfășurat la schi și 
să-niuș pe pîrtiile din vecinătatea 
comunei Podeni. Competiția, la care 
au luat parte peste 100 de pionieri 
și școlari din localitățile montane 
ale județului Mehedinți, a fost 
dominată de copiii din Podeni. care 
au cîștigat (prin Sabin Căplescu, 
Gheorghe Papavă, Ilie Muică, Gri- 
gore Lupulescu și Grigore Rogobete) 
cinci din cele șase locuri 1 ale în
trecerilor.

În cîteva rînduii
• Aseară, la patinoarul artificial 

„23 August" din Capitală, s-a disputat 
meciul amical de hochei pe gheață 
dintre selecționatele R. D. Germane 
și României, meci încheiat cu scorul 
de 6—2 (3—1, 1—0, 2—1) în favoarea 
oaspeților. Au marcat Muller (2), 
Bielas (2), Schlapke. Maryck, respec
tiv Pană și Tureanu. Astăzi, de la 
ora 17,30 se dispută meciul revanșă.

• în campionatul masculin republi
can de bașchet. ..echipa Dinamp 
București a învins cil scorul de 80— 
69 formația Universitatea Cluj-Na- 
poca. in timp ce echipa Institutului 
de educație fizică și sport a dispus 
cu 72—57 de Dinamo Oradea.

în campionatul feminin, baschetba
listele de la Rapid au întrecut cu 
scorul de 67—51 echipa Crișul Oradea.

• Proba de slalom special din 
cadrul Spartachladei de iarnă a ar
matelor prietene s-a desfășurat la 
Spindleruv Mlin și a fost ciștigată de 
M. Sochor (Cehoslovacia). Concu- 
renții români Ion Cavasi și Dan 
Cristea s-au clasat pe locurile 5 și, 
respectiv, 6. Proba de ștafetă 4X10 
km a revenit formației U.R.S.S,

• Turneul internațional de tenis 
de la Toronto a programat ultimele 
două partide din sferturile de finală : 
Tom Okker l-a învins cu 7—5, 1—6. 
6—3 pe Tony Roche, iar Dick 
Stockton a dispus cu 6—3. 6—3 de 
Ross Case. în semifinale : Okker — 
Stockton și Connors — Dibbs.

Democratism și 
patriotism — trăsături 
definitorii ale societății 

între evenimentele săptămînii pe 
care o încheiem, la loc de frunte se 
înscrie Consfătuirea pe țară a uni
tăților de control al oamenilor mun
cii. Continuînd suita dezbaterilor or
ganizate sistematic pe plan național, 
pe diverse ramuri și sectoare ale 
vieții economico-sociale, consfătuirea 
a constituit o expresie elocventă a 
democratismului profund care de
finește societatea noastră socialistă, 
a participării directe a întregului 
popor la conducerea societății. Pri
lejuind o analiză aprofundată a ac
tivității desfășurate de echipele 
de control in vederea aplicării cit 
mai corecte și mai eficiente a le
gilor statului și a hotăririlor de 
partid, recenta consfătuire se înscrie 
ca un moment esențial in întărirea 
tuturor funcțiilor sociale de control, 
în mobilizarea largă a maselor oa
menilor muncii la urmărirea modu
lui în care este gospodărită avuția 
poporului, în formarea unei puterni
ce și exigente opinii de masă împo
triva oricăror neajunsuri — editoria
lul pe care îl publicăm în ziarul de 
astăzi reliefînd principalele conclu
zii cristalizate din lucrările consfă
tuirii.

Ampla cuvîntare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la des
chiderea lucrărilor consfătuirii, pe 
lingă tezele de ordin teoretic și 
bogăția de indicații și recomandări 
privind îmbunătățirea activității de 
control, abordează și o serie de alte 
aspecte importante privind politica 
internă și internațională a partidu
lui și statului nostru. Un subiect de 
■profundă meditație oferă cuvîntarea 
prin ideile enunțate în legătură cu 
patriotismul socialist; abordînd acest 
subiect, secretarul general al parti
dului proiectează o puternică lumină 
asupra contradicției ireductibile din
tre masa covîrșitoare a celor 
peste 21 de milioane de oameni — 
cit numără azi poporul nostru an
gajat în eforturile pline de abnega
ție pentru înflorirea patriei socia
liste — și cazurile sporadice, izola
te — dar umflate și exploatate la 
maximum de cercurile ostile destin
derii — ale celor care întorc spatele 
patriei pentru un pumn de arginti.

Orice om de bună credință nu 
poate să nu fie de acord, să nu sub
scrie cu întreaga sa ființă la cuvin

tele secretarului general, că locul 
fiecăruia dintre noi este alături de 
semenii lui. că problemele ce trebuie 
soluționate, greutățile de învins se 
rezolvă punînd din plin umărul la 
efortul general pentru înfăptuirea in 
comun a unei vieți mereu mai hune 
pentru toți, patriotismul socialist îm- 
binîndu-se organic cu umanismul 
autentic.

Milioane și milioane de cetățeni ai 
României socialiste fac, zi de zi și 
ceas de ceas, dovada patriotismului 
prin admirabila dăruire cu care 
muncesc pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a patriei trasate 
de partid. Această înaltă tempera
tură a muncii creatoare s-a dega
jat pregnant și în săpțămîna pe. 
care o încheiem. Au fo6t zile de 
muncă rodnică pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan; „Țe
sături peste plan", „La dispoziția 
populației — mai multe bunuri de 
folosință Îndelungată". „Livrări su
plimentare la export", „Prin soluții 
tehnice originale — productivitate 
mai inaltă". „Crește ponderea pro
duselor de calitate superioară" — iată 
numai cîteva din știrile semnifica
tive ale acestor zile. în același sens 
se înscrie și preocuparea intensă a 
colectivelor de muncă, în general a 
populației, pentru reducerea consu
mului de combustibil și energie.

Zilele săptămînii pe care o În
cheiem au adus in preocupările oa
menilor muncii și un șir de proble
me privind asigurarea calității pro
duselor și serviciilor. Dezbaterea lor 
în ședința Comitetului Politic Exe
cutiv vădește, o dată in plus, atenția 
deosebită pe care o acordă partidul 
nostru valorificării superioare a po
tențialului tehnic și de creație de 
care dispune economia noastră na
țională pentru creșterea eficienței e- 
conomice și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. în pofida 
succeselor obținute în anii din urmă 
pe linia îmbunătățirii calității unui 
număr mare de produse, continuă să 
persiste încă serioase neajunsuri. De 
aci și importanta indicațiilor date de 
Comitetul Politic Executiv în ce 
privește stabilirea de către centrale 
și întreprinderi a unor programe 
concrete pe fiecare produs, pe fie
care loc de muncă in vederea per
fecționării activității de proiectare, 
respectării riguroase a disciplinei 
tehnologice și normelor tehnice, in
tensificarea controlului de calitate pe 
întregul flux de producție, îmbună
tățirea asistenței tehnice de calita
te și întărirea controlului in dome
niul calității, în primul rind de că
tre producătorii înșiși.

Relații largi 
de colaborare 
si solidaritate

Abordînd probleme deosebit de im
portante legate de perfecționarea în
tregii activități economico-sociale a 
țării, cuvîntarea rostită de tovarășul 
Niaolae Ceaușescu la Consfătuirea 
pe țară a unităților de control al oa
menilor muncii a reafirmat, totodată, 
cu claritate — ca o expresie eloc
ventă a legăturii organice dintre ac
tivitatea internă și cea internațională 
a partidului și statului — orientările 

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
fundamentale âle politicii externe a 
României socialiste, stabilite de Con
gresul al XI-lea.

în conformitate cu aceste orientări, 
participînd activ Ia viața interna
țională, România militează, așa cum 
s-a subliniat încă o dată în cuvîn- 
tare, pentru întărirea colaborării și 
solidarității cu toate țările socialiste, 
dezvoltă relațiile de conlucrare cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu toate statele lumii, 
indiferent de orinduire socială, cu 
toate partidele democratice și pro
gresiste ale contemporaneității, Ac
ționează neabătut pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor de a-și făuri 
destinul potrivit voinței proprii.

în acest cadru, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a dat o inaltă apreciere rezultatelor 
recentelor convorbiri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D, Germane, care au mar
cat un moment de seamă în evoluția 
ascendentă, multilaterală a relațiilor 
dintre România și R.D.G.. dintre 
partidele și popoarele noastre. în 
spiritul Tratatului de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală, sem
nat in 1972 la București.

Orientarea statornică spre întări
rea continuă a relațiilor de frățească 
prietenie și colaborare cu toate țările 

socialiste și-a găsit, de asemenea, 
reflectare in vizita întreprinsă în 
țara noastră de președintele interi
mar ai Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia, Dobrosav Ciu
lafici, vizită căreia îi consacrăm in 
acest număr al ziarului un comen
tariu distinct.

Agenda săptămînii a consem
nat anunțarea celei de-a cincea 
etape in Republica Federală
Nigeria — a vizitei pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vor face in săptăminile ce urmea
ză pe continentul african. Nu încape 
îndoială că, succedînd vizitei și con
vorbirilor de acum cinci ani din A- 
frica, noua călătorie va marca un 

amplu și deosebit de important aport 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și ță
rile respective, la întărirea solidari
tății poporului nostru cu lupta po
poarelor africane pentru consolidarea 
independentei. împotriva imperialis
mului. colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru înfăptuirea aspira
țiilor generale de pace, înțelegere și 
progres.

Ca un eveniment cu profunde sem
nificații s-au înscris vizita întreprin
să in țara noastră de secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez AI-Assad, convorbirile 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Noua întîlnire româno-siriană la ni
velul cel mai înalt, căreia ziarul nos
tru de vineri i-a consacrat un co
mentariu special, a evidențiat încă o 
dată faptul că între cele două țâri și 
popoare se intensifică neîncetat re
lațiile de profundă prietenie, prețui
re și încredere reciprocă, se dezvoltă 
continuu conlucrarea multilaterală, 
potrivit hotăririlor și măsurilor an
terioare adoptate de cei doi pre
ședinți.

Desfășurate într-un moment care 
reclamă, mai imperios ca oricînd. e- 
forturi susținute în vederea soluțio
nării crizei din Orientul Mijlociu, 
convorbirile de la București au pri
lejuit, totodată, un aprofundat 

schimb de păreri în legătură cu căile 
și acțiunile politico-diplomatice me
nite să ducă la instaurarea unei păci 
drepte și juste în această zonă, ast
fel incit popoarele respective să-și 
poată consacra eforturile țelurilor 
muncii pașnice, constructive, în con
cordanță cu propriile interese și cu 
cerințele îmbunătățirii întregului cli
mat internațional.

Tabloul activității bogate, multila
terale, de întîlniri, contacte, discuții 
ale secretarului general al partidului, 
președintele republicii, a inclus, de 
asemenea, în cursul acestei săptă- 
mîni, primirea delegației Partidului 
Socialist Belgian, care a pus, din 
nou, în evidentă politica consecventă 
a partidului nostru de dezvoltare a 

relațiilor cu și între toate forțele 
înaintate ale contemporaneității, ca 
una din cerințele majore ale progre
sului.

Imperativul 
rezultatelor practice 

la tratativele 
de dezarmare

Reluarea lucrărilor Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva — 
organism din care fac parte 31 de 
state, inclusiv România — readuce 
pe primul plan al atenției opiniei 
publice de pretutindeni problema de
zarmării. ca una din problemele cele 
mai arzătoare ale lumii contempo
rane. Este bine cunoscut că. acționind 
în spiritul unei înalte responsabili
tăți față de cauza păcii și progresu
lui popoarelor. România a înscris în
făptuirea dezarmării ca obiectiv ma
jor al Întregii sale activități inter
naționale, Congresul al XI-lea al 
partidului elaborînd, în acest sens, 
un program cuprinzător de măsuri 
practice, eficiente.

Din păcate însă, tratativele purtate 
de-a lungul celor 15 ani de existență 
a comitetului n-au dus, in pofida e- 
forturilor depuse de unele «tata, La 

rezultate palpabile pe linia dezidera
telor popoarelor, acestei perioade co- 
respunzîndu-i, dimpotrivă, o escala
dare fără precedent a înarmărilor, 
inclusiv nucleare. Iată de ce, la des
chiderea sesiunii din acest an a Co
mitetului pentru dezarmare se im
pune, mai mult decît oricînd, să se 
dea curs cerinței generale a popoa
relor ca în activitatea acestui orga
nism să intervină o cotitură radicală, 
să se treacă de la discuțiile genera
le la acțiuni efective de dezar
mare, in primul rind nucleară, ceea 
ce ar corespunde marilor imperative 
ale contemporaneității : asigurarea 
păcii, crearea condițiilor pentru dez
voltarea liberă a tuturor națiunilor, 

tn consens cu cerințele 
destinderii

și progresului
Urmărind cu viu interes evoluția 

situației din Cipru, stat aflat intr-o 
zonă geografică apropiată țării noas
tre, opinia publică din România a 
luat cunoștință cu satisfacție de ele
mentele noi și perspectivele pozitive 
intervenite pe linia unei soluții poli
tice, ca urmare a contactelor și con
vorbirilor prilejuite de cea de-a doua 
întilnire dintre președintele Makarios 
și liderul comunității turco-cipriote, 
Rauf Denktaș. Această satisfacție iz
vorăște din poziția de principiu a ță
rii noastre, care s-a pronunțat cu con
secvență pentru soluționarea pe cale 
politică a problemei cipriote, ca și a 
oricăror alte probleme litigioase. în
țelegerile asupra cărora s-a convenit 
in cadrul dialogului de la Nicosia pri
vind forma federativă a statului, 
sublinierea necesității de a asigura 
unitatea țării sînt, fără îndoială, de 
natură să ducă — desigur, manifes- 
tindu-se in continuare receptivitate 
și realism — la o soluție echitabilă, 
potrivit aspirațiilor cipriotilor greci 
și turci, cauzei păcii și destinderii 
în zonă și pe continent.

Evenimentele din Spania au mar
cat, în cursul acestei săptămîni, noi 
evoluții spre normalizarea situației 
din tară, spre afirmarea proceselor 
noi, de democratizare a vieții politi
ce, Un factor pozitiv îl constituie 
dezvoltarea, in continuare, a conlu
crării dintre guvern și forțele opozi
ției democratice, care au căzut de 
acord asupra modalităților de orga
nizare a viitoarelor alegeri, ceea ce 
iși va găsi oglindirea într-o nouă lege 
electorală. în prezent se poate spu
ne că se petrece un moment-cheie, 
de cea mai mare însemnătate pentru 
evoluțiile politice ulterioare ale tă
rii : examiharea de către autorități a 
dosarului privind legalizarea P.C.S., 

care prin întreaga sa activitate «-a 
impus ca o forță politică de bază, 
al cărei aport la restaurarea 
democrației este indispensabil. Toc
mai de aceea, după cum s-a subli
niat și in articolul publicat miercuri 
in ziarul nostru, in prezent se im
pune cu tărie legalizarea neîntîrzi- 
ată a Partidului Comunist, a tuturor 
forțelor democratice spaniole, aceas
ta răspunzînd voinței maselor largi 
populare spaniole și, totodată, dezi
deratelor destinderii, înțelegerii și 
colaborării pe continentul nostru.

Agenda social-politică vest-euro- 
peană a consemnat, în continuare, 
intensificarea puternică a mișcărilor 
revendicative într-un șir de țări oc
cidentale, în acest sens detașîndu-șe, 
prin amploarea lor. acțiunile munci
torești din Olanda, 
a fi fără precedent în 
da postbelică. Aceste mișcări sînt 
o expresie a profunzimii crizei 
care afectează lumea occidentală, in
clusiv o tară ca Olanda, care pînă 
nu de mult lăsa impresia unei insule 
mai „liniștite". Deosebit de semnifi
cative pe planul deplasărilor din în
suși modul de gîndire și de abordare 
a realităților din această țară sînt 
cererile participanților la mișcarea 
revendicativă de a se realiza reforme 
sociale de profunzime, care să ducă 
la restringerea puterii monopolurilor.

considerate 
perioa-

Aceleași aspirații și preocupări sînt 
ilustrate de rezultatele alegerilor par
lamentare din Danemarca, soldate cu 
un avans al Partidului Social-De
mocrat care, deși nu a obținut majo
ritatea absolută, și-a consolidat pon
derea în viata politică a țării. Acest 
fapt infirmă opinia unor observatori, 
care apreciau că forțele de stingă 
ar înregistra un recul în țările scan
dinave. Totodată, faptul că țări ca 
Danemarca. Olanda, ca și numeroase 
alte țări din Europa occidentală sint 
confruntate cu mari probleme de or
din eeonomico-social evidențiază și 
mai stăruitor necesitatea unității di
feritelor detașamente ale clasei mun
citoare, a colaborării dintre partidele 
comuniste, socialiste și social-demo- 
crate, dintre toate forțele progresiste, 
ca o cale sigură de rezolvare a aces
tor probleme.

Imperativul de a se acționa pentru 
întărirea continuă a unității de ac
țiune a tuturor forțelor sociale îna
intate, atit pe plan național, cit și in
ternațional, este, de altfel, așa cum se 
știe, o idee de frontispiciu a politicii 
externe a României socialiste,' pentru 
care partidul nostru militează con
secvent prin întreaga sa activitate, 
realitățile dezvoltării contemporana 
confirmindu-i întru totul, zi cu zi, 
deplina justețe.

Ioan ERHAN 
Al. CAMPEANU
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franco-palestinene
ADEN. — Președintele Comitetu

lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
a întreprins o vizită în Republica 
Democratică Populară a Yemenului, 
a anunțat postul de radio Aden, 
înainte de plecare, Yasser Arafat a 
declarat că în cursul întrevederilor 
cu oficialitățile yemenite au fost 
examinate situația politică pe plan 
arab și internațional, precum și pro
blema palestineană. Adenul a fost 
una din etapele turneului de consul
tări pe care Arafat îl întreprinde 
prin mai multe state arabe.

Yasser Arafat a conferit Ia Riad 
cu prințul moștenitor Fahd Abdel 
Aziz al Arabiei Saudite. La convor
biri, care s-au referit la situația 
din Orientul Mijlociu, au participat 
ministrul de externe saudit, Saud 
Faisal, și Farouk Kaddumi, membru 
al Comitetului Executiv al O.E.P.

Intr-o declarație făcută sâmbătă la 
Riad, Y. Arafat și-a exprimat spe
ranța că turneul întreprins de secre
tarul de stat american, Cyrus Vance, 
în Orientul Mijlociu va permite Sta
telor Unite să înțeleagă că „în cen
trul crizei pe care o cunoaște această 
regiune se găsește cauza poporului 
palestinean". „Noi sîntem gata să 
creăm un stat palesiinean în orice re
giune din Palestina care va fi elibe
rată de ocupația israeliană". Pentru 
palestineni, a spus Arafat, „este pre
matur să se vorbească despre Confe
rința de la Geneva. înainte ca O.E.P. 
să fi fost invitată să participe acolo". 
„In ce privește invitația și ordinea 
de zi a acestei conferințe. Consiliul 
Național Palestinean (Parlamentul) 
va trebui să ia o decizie", a spus în 
încheiere Yasser Arafat.

agențiile de presă transmit:
Consultările în problema 

rhodesiană între reprezentanții 
guvernelor Statelor Unite și Marii Bri
tanii vor fi reluate, luni, la Washing
ton, a anunțat un purtător de cuvînt 
al Foreign Office-ului. El a precizat 
că aceste contacte au loc în contextul 
eșuării eforturilor vizînd reconvoca- 
rea Conferinței de la Geneva asupra 
viitorului constituțional al Rhodesiei.

Președintele Somaliei, 
Mohamed Siad Barre, l-a primit pe 
Bohuslav Chnoupek, ministrul de ex
terne al R.S. Cehoslovace, aflat în
tr-o vizită oficială la Mogadiscio. 
Părțile au efectuat un schimb de 
opinii în probleme de interes comun, 
o atenție deosebită fiind acordată si
tuației actuale de pe continentul 
african.

Referendum. Consiliul su
prem de guvernămînt din Ecuador a 
aprobat prin decret un proiect de 
lege privind organizarea în țară 
a unui referendum, s-a anun
țat la Quito. Cel mai tîrziu la sfîr- 
șitul acestei primăveri, un milion și 
jumătate de ecuadorieni vor fi con- 
vocați în fața urnelor pentru a alege

în preajma noului itinerar al președintelui Nicolae Ceaușescu pe continentul african

SUB SEMNUL PRIETENIEI, COLABORĂRII, SOUDARITĂȚII

SUPRAFAȚA: 923 768
kmp.

POPULAȚIA : 62 930 000.
CAPITALA: Lagos — 

1 700 000 locuitori.
ALTE ORAȘE: Ibadan 

(1 000 000), Kano (600 000), 
Ogbomosho (525 000), O- 
shogbo <405 000), Port- 
Harcourt (400 000).

Despre sculpturile din bronz de 
mare rafinament artistic create de 
maeștrii orașului Ife, centrul uneia 
dintre civilizațiile care s-au suprapus 
pe teritoriul Nigeriei de astăzi și care 
a atins apogeul în secolul al XIII-lea, 
un critic de artă francez scria că au 
„o puritate ce evocă clasicismul 
grec". Dar despre istoria milenară a 
acestei țări era dat să se afle mult 
mai tîrziu, deși portughezii și-au fă
cut apariția pe aceste meleaguri în 
anul 1472, fiind urmați de olandezi, 
francezi și englezi. Evoluția firească 
a poporului nigerian, ca și a între
gului continent african, a fost între
ruptă, de o seculară dominație colo
nială. După un drum lung și spinos, 
fosta colonie britanică își dobindește 
independenta la 1 octombrie 1960, iar 
?este trei ani se proclamă republică, 

n prezent. Nigeria are, din punct de 
vedere administrativ, o structură fe
derală, fiind alcătuită din 19 state.

„Uriașul Africii", cum i se spune 
Nigeriei — țara cu cea mai nume
roasă populație de pe continent —, se 
întinde de la litoralul golfului Gui
neei, la citeva grade deasupra ecua
torului, pînă la marginea pustiului 
Saharei. Relieful și clima, fauna și 
flora sînt de o mare diversitate, res
pectând în linii generale determină
rile geografice convenționale. Trece
rea de la zona ecuatorială, cu ex

AMMAN. — Regele Hussein al Ior
daniei a avut sîmbătă o nouă între
vedere cu secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, aflat la Amman într-o 
vizită oficială, în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde intr-o serie de sta
te din Orientul Mijlociu.

Secretarul de stat american a so
sit în Arabia Saudită, următoarea 
etapă a turneului său în Orientul 
Mijlociu.

Cu prilejul convorbirilor avute 
cu Cyrus Vance, regele Hussein 
al Iordaniei a subliniat importanța 
participării unei „delegații palestine- 
ne independente" la lucrările Confe
rinței de la Geneva asupra Orientului 
Mijlociu, anunță agenția iordaniană 
de presă I.N.A. Suveranul hașemit 
a precizat poziția iordaniană față de 
conflictul din Orientul Mijlociu și a 
relevat eforturile în direcția instau
rării unei păci juste și durabile în 
zonă. Această pace, arată agenția 
I.N.A., trebuie să se bazeze pe „re
tragerea totală a Israelului din teri
toriile arabe ocupate, asigurarea 
drepturilor poporului palestinean și 
acordarea de garanții de pace mu
tuale".

Pe de altă parte, I.N.A. califică 
drept „aprofundate, utile și sincere" 
convorbirile dintre secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance, și regele 
Hussein, precizînd că cele două părți 
au convenit să continue contactele lor.

Ministrul afacerilor externe fran
cez, Louis de Guiringaud, aflat în 
vizită oficială în Siria, a avut con
vorbiri cu Khaled Fahoum. președin
tele Consiliului național palestinean 
— transmite agenția France Presse. 
Au fost examinate situația de an
samblu din Orientul Mijlociu și. în 
principal, modalitățile de afirmare a 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean.

între elaborarea unei noi constituții 
sau modificarea celei din 1945.

Comunicatulcu privire la vi* 
zita lui Miloș Minici, secretarul fe
deral pentru afacerile externe al Iu
goslaviei, în Madagascar relevă 
convingerea celor două țări asupra 
necesității respectării cu strictețe a 
principiilor de coexistență pașnică, 
ale suveranității, independenței na
ționale, integrității terioriale, egali
tății și neamestecului în treburile 
interne. Părțile au relevat rolul im
portant jucat de țările nealiniate, ță
rile în curs de dezvoltare și forțele 
progresiste din lume în transforma
rea sistemului inechitabil al relațiilor 
politice și economice existente.

0 reuniune a Comisiei 
Pactului Andin 3 3VUt 10c 13 
Lima. Participanta au adoptat mai 
multe rezoluții privind adîncirea pro
cesului de cooperare în zonă.

Trimisul special ameri
can, Clark Clifford, și-a încheiat 
vizita întreprinsă la Atena. în cursul 

ploziile sale vegetale supraetajate, la 
pădurea tropicală și apoi la ierburile 
savanei, care se estompează în nisi
purile Saharei, se face treptat, fără a 
se produce hiatusuri bruște în armo
niile naturii. Numai Nigerul și aflu
enții săi cu pădurile care le stră
juiesc curgerea spre Oceanul Atlan
tic introduc unele note distonante în 
peisajele rînduite ale țării. La rîndul 

AZI VĂ PREZENTĂM:

REPUBLICA 
FEDERALĂ

NIGERIA
său, subsolul ascunde bogății de o 
mare diversitate : petrol și gaze na
turale, huilă, minereuri de fier, cupru, 
plumb, zinc, colombit, cositor, aur.

Odată cu cucerirea independenței, 
nigerienii au trecut la o exploatare 
sistematică a resurselor naturale ale 
țării, la edificarea suportului mate
rial al neatârnării. In anii 1967—1970 
dezvoltarea economică și socială a 
fost mult stânjenită de un nefast răz
boi de secesiune ale cărui sechele 
au fost însă rapid înlăturate în urma 
reconcilierii naționale. Nigeria de 
azi este cunoscută prin citeva super
lative economice : primul producător 
mondial de ulei de palmier, al patru
lea producător mondial de arahide, al 
doilea producător mondial de cacao, 
al doilea producător african de pe
trol, primul producător african de 
cărbune.

Pentru a conferi o mai înaltă efi
ciență economiei și a asigura pe a- 
ceastă cale creșterea venitului națio
nal, s-a trecut la construirea unui 
șir de obiective industriale care să 
prelucreze materiile prime existente. 
Noul complex petrochimic din Port- 
Harcourt, realizat cu participarea 
statului, are în prezent o capacitate 
de producție de trei milioane tone 
pe an, alte opt proiecte asemănătoare 
aflindu-se în diverse faze de finali
zare. Tot aici a mai fost dat în func-

Raport al F. M. I. 
comerțului

Fondul Monetar Internațional a 
dat publicității un raport în care se 
arată că în anul 1976 s-a înregistrat 
o înviorare pronunțată a comerțului 
internațional. Astfel, în primele 9 
luni ale anului respectiv, exportul 
mondial a atins nivelul de 869 mi
liarde dolari, ceea ce reprezintă o 
creștere de 9,4 la sută față de 1975.

Din datele privind primele trei tri
mestre ale anului trecut reiese că 
48,7 la sută din totalul exporturilor 
efectuate de țările industrializate 
occidentale a revenit Statelor Unite. 
R.F.G. și Japoniei. Creșterea expor
tului japonez, față de perioada co
respunzătoare a anului 1975, a fost 
de 28 la sută, iar a celui vest-ger- 
man de 22 la sută.

Raportul citat prezintă, de aseme-

Ședința Consiliului de Miniștri spaniol
MADRID 19 (Agerpres). — Consi

liul de Miniștri spaniol, reunit sub 
președinția lui Adolfo Suarez, a 
adoptat liniile generale ale unui pro
gram . economic pe termen scurt — 
toate măsurile concrete urmînd a fi 
anunțate marțea viitoare de către 
ministrul de finanțe, relevă un co
municat oficial dat publicității la 
Madrid.

Guvernul spaniol a adoptat un 
decret propus de către ministrul de 
interne, Rodolfo Martin, privind 
crearea unui Consiliu general al Ca- 
taloniei. în acest sens, o comisie al
cătuită din președinții adunărilor 
provinciale de deputați din Barce
lona, Gerona, Lerida și Tarragona, 
precizează un comunicat oficial, „va 
fi competentă pentru promovarea 
acordurilor realizate între diferitele 
adunări de deputați din Catalonia".

Crearea acestui consiliu, subliniază 
comunicatul oficial, nu exclude stu
dierea de către guvern „a problemei

căreia a avut convorbiri cu primul 
ministru, Constantin Karamanlis, 
consacrate examinării unor probleme 
privind relațiile dintre cele două 
țări, statutul bazelor americane în 
Grecia și raporturile dintre această 
tară și N.A.T.O. Totodată, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor greco- 
turce și ale situației din Cipru.

Noi acțiuni greviste au 
avut loc vineri în întreprinderile 
textile din Portugalia. Negocierile 
dintre patronat și sindicate continuă 
să se afle în impas. Ziua de grevă 
generală de joi, informează agenția 
A.N.O.P., a fost marcată de inci
dente, îndeosebi în principalele în
treprinderi din nordul țării, unde 
patronii au cerut intervenția jandar
meriei pentru a împrăștia pichetele 
de greviști.

A încetat din viață,sîmbâ- 
tă, în urma unei congestii cerebrale, 
ministrul de externe al Marii Bri
tanii, Anthony Crosland. în vîrstă 
de 58 de ani. Personalitate de frunte 
a Partidului Laburist britanic, Cros
land a fost numit ministru de ex
terne în aprilie 1976.

țiune un laminor de aluminiu. La 
Afam a fost construită o mare cen
trală electrică ce folosește drept 
combustibil gazele naturale, iar la 
Kainji, pe Niger, a fost înălțată o 
hidrocentrală cu o putere instalată 
de 900 000 kW. Așezări, altădată 
pierdute în imensitatea teritoriului, 
ca Zaria, Kano, Kaduna. Emugu, 
Ibadan, s-au transformat în centre

industriale în plină afirmare. Au fost 
ridicate fabrici de ciment, de produse 
alimentare, textile. Se extinde și di
versifică valorificarea altei impor
tante resurse naturale — pădurile 
ecuatoriale și tropicale cu esențe 
prețioase, care acoperă o treime din 
suprafața țării. Totodată, infrastruc
tura comunicațiilor și transporturilor 
se numără printre cele mai dezvol
tate din Africa — 80 000 km căi ca
rosabile. căi ferate în lungime de 
3 500 km.

Pentru poporul acestei țări, format 
din inmănuncherea a diverse grupuri 
etnice, calea străbătută pină acum 
este doar o etapă în procesul unor 
transformări mai ample, de structură. 
De altfel, un poet nigerian considera 
rezultatele obținute „un pod aruncat 
spre depărtările de azur". Expresia 
concretă a preocupărilor guvernului 
de la Lagos de a ridica pe noi trepte 
potențialul economic al Nigeriei a 
constituit-o elaborarea celui de al 
treilea plan de dezvoltare națională 
pe perioada 1976—1980, care prevede 
investiții în sectorul de stat de 20 
miliarde nairi și în sectorul particu
lar — de 10 miliarde nairi (1 nair - 
1,06 dolari). Din suma totală a inves
tițiilor industriale, o treime va reveni 
prelucrării petrolului. De asemenea, 
urmează să. fie construit un complex 
metalurgic la Ajaokuta. Planul mai

asupra dezvoltării 
internațional

nea, date referitoare la exportul ță
rilor producătoare de petrol în 11 
luni ale anului trecut. Valoarea aces
tui export s-a cifrat la 118,6 miliarde 
dolari, ceea ce reprezintă 14—15 la 
sută din totalul exporturilor mon
diale.

Țările în curs de dezvoltare care 
nu posedă resurse petroliere au rea
lizat, în primele 9 luni ale anului 
trecut, un export în valoare de 81,7 
miliarde dolari.

Datele citate, după părerea exoer- 
ților economici, nu oferă posibilita
tea unei imagini complete a dinami
cii comerțului internațional. Tabloul 
sintetic al acestei dinamici și al 
structurii întregului comerț interna
țional va fi prezentat prin publicarea 
datelor G.A.T.T.

regionale, după alegeri". Studierea 
„în profunzime", se arată în textul 
oficial, va conduce la instituționali- 
zarea, pe picior de egalitate, a tutu
ror regiunilor, asigurîndu-le. în di
versitatea lor, un tratament fără nici 
un privilegiu.

LA ÎNCEPUTUL LUNII MARTIE 

Întîlnirea de la Madrid 
a secretarilor generali 
ai partidelor comuniste 

din Italia, Franța și Spania
Secretarii generali ai partidelor co

muniste din Italia, Franța și Spania, 
Enrico Berlinguer, Georges Marchais 
și Santiago Carrillo, se vor 
întîlni la Madrid în prima săptă- 
mînă a lunii martie, a anunțat sîm
bătă purtătorul de cuvînt al P.C. din 
Spania, informează agenția France 
Presse. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că P.C.S. va solicita autorități
lor spaniole dreptul de a organiza un 
mare miting la Madrid cu prilejul în
tâlnirii secretarilor generali ai celor 
trei partide comuniste.

Experimente efectuate la bordul 
stației orbitale „Saliut-5“

MOSCOVA. — Cosmonauta Vik
tor Gorbatko și Iuri Glazkov au e- 
fectuat, la bordul stației orbitale 
„Saliut-5“, o primă serie de experi
mente astrofizice, "biologice si teh
nologice si au realizat citeva zeci 
de fotografii inedite pentru atlasul 
cosmic al planetei. Totodată, ei au 
efectuat un număr de experimente 
medicale.

Fluxul de informații de la bordul 
stafiei „Saliut-5" sosește pe nume
roase canale radio. Una dintre cele 
mai „încărcate" linii este cea co
nectată cu grupul „serviciului me
dical" al misiunii spațiale. Dacă 
în primele zile medicii erau inte
resați in primul rind de starea să
nătății generale a cosmonautelor și 
adaptarea la activitatea desfășura
tă pe orbită, acum a început seria 
de întrebări cu caracter pur știin- 

prevede lărgirea capacităților din in
dustria materialelor de construcții, 
hirtiei și celulozei, bunurilor alimen
tare. La rîndul ei, agricultura va dis
pune de importante fonduri pentru 
extinderea suprafețelor cultivate.

Este firesc ca înaintarea în era in
dustrială să determine redimensiona- 
rea vieții sociale și culturale. Aria 
analfabetismului, atribut nelipsit al 

colonialismului, se îngustează de la 
an la an. Pentru a putea stăpîni teh
nicile moderne se pune un deosebit 
accent pe formarea de cadre. în Ni
geria funcționează șapte centre uni
versitare, care pregătesc specialiști 
pentru diferite domenii de activitate.

Atrase în circuitul economic, multe 
localități își leapădă înfățișarea lor 
rurală. Capitala țării trăiește nu nu
mai la propriu, datorită climei, ci și 
la figurat, temperaturile înalte ale 
unor rapide prefaceri. Ridicat pe lo
cul străvechii localități nigeriene 
Eko, Lagosul de astăzi a devenit u- 
nul din cele mai mari orașe africane, 
istoria sa fiind strîns legată de în
treaga dezvoltare a țării. Alături de 
vechile cartiere, cu străzi înguste și 
întortocheate, au apărut zone ale ur
banismului modern, cu geometria lui 
simplificată. Centru economic care 
concentrează unități industriale dife
rite, port ale cărui instalații sînt cele 
mai moderne de pe continentul afri
can. Lagosul este. în același timp, o 
metropolă spirituală care știe să re
pună în drepturile ei cultura africa
nă, cu fascinanta sa originalitate. O 
rpărturie in acest sens a constituit-o 
și recentul Festival al artei și cultu
rii africane, organizat în capitala ni- 
geriană, la care au participat timp 
de o lună peste 5 000 de creatori de 
artă din majoritatea statelor africane.

Cu prilejul vizitei 
premierului portughez 

in Italia 
Întrevederi cu primul 

ministru italian și cu secretarii 
generali ai P.C.I. și P.S.I.
ROMA. — Premierul portughez, 

Mario Soares, a avut o întâlnire cu 
premierul Giulio Andreotti. în urma 
întrevederii, oaspetele a declarat că 
guvernul italian i-a confirmat „spri
jinul său total și fără rezerve" față 
de cererea portugheză privind ade
rarea la C.E.E. Mario Soares, care 
întreprinde un turneu într-o serie de 
state vest-europene. a fost primit de 
Papa Paul al VI-lea.

★

Secretarul general al Partidului So
cialist Portughez, Mario Soares, s-a în
tâlnit ' cu Enrico Berlinguer, secre
tar general al Partidului Comu
nist Italian. După întrevedere, Enrico 
Berlinguer a declarat că au fost e- 
xaminate probleme ce privesc situa
ția politică din Italia și Portugalia, 
precum și mișcarea muncitorească din 
Europa.

Mario Soares a conferit. în aceeași 
zi. cu Bettino Craxi, secretar gene
ral al Partidului Socialist Italian, în 
cursul convorbirii fiind abordate pro
bleme referitoare la activitatea parti
delor socialiste, precum și cele le
gate de aderarea Portugaliei la 
C.E.E.

Poziția P. C. Portughez 
față de eventuala aderare 
a țării la Piața comună
LISABONA. — Partidul Comunist 

Portughez consideră că eventuala 
aderare a Portugaliei la Piața co
mună „va crea serioase dificultăți în 
numeroase sectoare ale economiei 
portugheze". Intr-un comunicat dat 
publicității sîmbătă la Lisabona, 
P.C.P. subliniază că o astfel de ade
rare nu va ține seama de „nivelul de 
dezvoltare diferit al Portugaliei și 
al țărilor membre ale Pieței comune".

„Integrarea Portugaliei în mica 
Europă a monopolurilor nu va face 
decît să favorizeze ofensiva capitalis
mului internațional împotriva națio
nalizărilor, reformei agrare, controlu
lui muncitoresc și drepturilor oameni
lor muncii",‘ se spune în comunicat.

țific — studierea in profunzime a 
mecanismelor biologice ale orga
nismului în Cosmos. Zilnic, cei doi 
membri ai echipajului transmit 
„reportaje" despre functionarea 
principalilor centri vitali. despre 
reacțiile organismului la condițiile 
de repaus și efort.

In cadrul amplului program de 
cercetări intră și studierea zonelor 
împădurite. Un spectrograf înre
gistrează luminozitătda obiectelor 
pe fiecare lungime de undă a lu
minii reflectate. Astfel, se obțin ca
racteristicile spectrale ale diferite
lor formațiuni naturale. Cu ajuto
rul fotografiilor spectrozonale se 
pot obține date prețioase despre 
starea pădurilor — izbucnirea sau 
pericolul de izbucnire a unui incen
diu, umiditatea solului și a ae
rului.

Pe plan intern, guvernul nigerian 
duce o politică de îngrădire a secto
rului particular în economie, prin 
lărgirea participării statului la între
prinderile din principalele ramuri in
dustriale, iar pe plan extern se pro
nunță pentru pace și colaborare cu 
toate țările lumii. Nigeria a spriji
nit și sprijină mișcările de eliberare 
din Africa, militează pentru lichida
rea ultimelor vestigii ale colonialis
mului de pe continent, pentru aboli
rea politicii de apartheid și discrimi
nare rasială. Membră a numeroase 
organizații internaționale, între care 
O.U.A. (Organizația Unității Africa
ne), „Grupul celor 77", mișcarea ță
rilor nealiniate ș.a., Nigeria, prin re
prezentanții săi, participă la dezba
terea unor stringente imperative ale 
epocii noastre, se numără printre cei 
mai activi militanți în sprijinul dez
armării, în primul rind a celei nu
cleare, inclusiv in cadrul Comitetului 
de la Geneva, se pronunță pentru 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

în concordantă cu politica parti
dului și statului nostru de solidari
tate militantă cu lupta tinerelor sta
te africane pentru afirmarea i- 
dentității lor naționale, intre Româ
nia si Nigeria s-au stabilit și 
se dezvoltă relații de prietenie și co
laborare. Vizitele oficiale reciproce 
care au avut loc în ultimii ani au 
lărgit cadrul cooperării. în jungla e- 
cuatorială, nu departe de Calabar, 
capitala statului federal Cross River, 
iși desfășoară cu succes activitatea o 
societate mixtă româno-nigeriană, în
ființată în 1973, pentru exploatarea 
și prelucrarea lemnului ; alte acțiuni 
de cooperare au ca obiectiv realiza
rea complexului de producere a fos- 
faților de la M'Rata, precum și con
strucția de locuințe. Totodată, se rea
lizează o bună colaborare și pe pla
nul activității internaționale.

Un eveniment de seamă în cronica 
relațiilor dintre cele două țări îl va 
constitui, fără îndoială, vizita pe care 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
o vor efectua la începutul lunii mar
tie în Republica Federală Nigeria, la 
invitația șefului guvernului militar 
federal și comandant suprem al 
forțelor armate, gcneral-locotenent 
Olusegun Obasanjo. Colaborarea ro
mâno-nigeriană, bazată pe stimă si 
respect reciproc, va dobîndi astfel noi 
dimensiuni, spre binele ambelor po
poare, înscriindu-se, totodată, ca o 
contribuție importantă la promova
rea spiritului nou de justiție și echi
tate in relațiile dintre toate statele 
lumii.

C. VARVARA

Pe calea adîncirii continue
a colaborării prietenești 

româno-iugoslave
(Urmare din pag. I)
dintre țările noastre pe diversa 
planuri.

In virtutea orientărilor fundamen
tale stabilite cu prilejul întâlnirilor 
la cel mai înalt nivel, convorbirile 
ce au avut loc între primul ministru 
al guvernului român, Manea Mă- 
nescu, și președintele interimar al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia — survenind la 
numai două săptămîni după sesiunea 
de la Belgrad a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare eco
nomică — au avut un pronunțat ca
racter de lucru, soldîndu-se cu rezul
tate concrete, practice, de mare uti
litate, menite să amplifice sfera coo
perării reciproc avantajoase. în spiri
tul Declarației comune semnate in 
septembrie 1976 de cei doi președinți.

De o deosebită importanță sînt in 
acest sens documentele încheiate re
feritor la extinderea colaborării în 
scopul utilizării potențialului hidro
energetic al Dunării, inclusiv contrac
tul cu privire la realizarea și exploa
tarea Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier II 
și contractul privind colaborarea 
în utilizarea potențialului hidro
energetic suplimentar al Dunării la 
Porțile de Fier. Fără îndoială 
că, prin valorificarea capacității 
științifice și tehnice a specialiștilor 
români și iugoslavi, a experienței 
prețioase dobîndite în ridicarea gran
diosului arc de lumină și energie de 
pe Dunăre — una din cele mai mari 
construcții de acest gen pe continen
tul european — și aceste noi proiecte 
vor fi realizate cu deplin succes, 
în interesul economiilor naționale în 
continuă dezvoltare ale României și 
Iugoslaviei. Se verifică astfel, încă 
o dată, voința comună a factorilor de 
conducere, a P.C.R. și U.C.I., de a 
fructifica din plin avantajele pe care 
le oferă vecinătatea geografică pen
tru lărgirea continuă a colaborării, 
pentru utilizarea optimă a potenția
lului material și uman al celor două 
țări în realizarea planurilor lor de 
dezvoltare economică, pentru înflori
rea și propășirea lor continuă.

Semnificative pentru stadiul su
perior de dezvoltare în care se află 
relațiile de colaborare româno—iugo
slave sînt hotărîrile adoptate cu pri
lejul convorbirilor de la București 
pentru adîncirea cooperării și spe
cializării în producție, pe această li
nie de preocupări fiind stabilite mă
suri concrete care vizează un larg 
evantai de obiective din ramuri de 
bază ale economiilor naționale 
— cum ar fi industria construc
toare de mașini, materiile prime, me
talurgia, chimia, petrochimia, agri
cultura, industria alimentară. Tot atît 
de semnificativă în ce privește dina
mica relațiilor de colaborare dintre

Șomajul în S.U.A. se menține la un nivel record 
© 7 milioane de oameni fârâ loc de muncă ® Cele mai afectata 

categorii sociale sînt tinerii și populația de culoare
în S.U.A.. ca de altfel în întreaga 

lume occidentală, problema șomaju
lui rămîne preocupantă, în ciuda u- 
șoarei redresări a situației economi
ce înregistrate în prezent, și nume
roși specialiști nici nu văd șansele 
unei ameliorări reale în acest dome
niu, cel puțin într-un viitor apropiat 
— scrie. într-un comentariu, agenția 
France Presse. In cursul lunii ianua
rie. statisticile oficiale consemnau o 
rată a șomajului de 7,3 la sută, ceea 
ce reprezintă un total de 7 milioane 
de șomeri. Acestei cifre i se adaugă 
un alt milion de oameni care, descu
rajați de imposibilitatea găsirii unul 
loc de muncă, nu se mai înregistrea

© SISTEM DE ALARMĂ 
IN MINE. Specialiști din diversa 
țări lucrează la un sistem de alar
mă în măsură să anunțe iminența 
prăbușirii unor galerii săpate în 
rocă. In acest scop se folosesc 
microfoane ultrasensibile care în
registrează trosniturile ce se pro
duc înaintea prăbușirilor ; micro
foanele sînt conectate printr-un 
cablu coaxial, aflat, la rîndul său, 
în legătură cu un calculator elec
tronic. Specialiștii speră că acest 
sistem va putea preveni catastro
fele miniere.

© POLIȚIA „AMBULAN
TĂ". Citeva mici localități înde-
părtate din Northumberland (nord- 
estul Angliei) 
verse motive, 
polițist local, 
noua situație.

au ramas, din di- 
fără tradiționalul 

Neimpăcindu-se cu 
locuitorii respectivi

au insistat pe lingă autoriiati să 
li se trimită un „Bobby", dacă nu
permanent, macar . din emu m 
cind. Dorința le-a fost satislacuta : 
odată la două săptămini, o camio
netă a poliției, funcționînd în sti
lul bibliotecilor ambulante, se va 
opri in fiecare localitate pe rînd, 
amintind în prealabil evenimentul, 
astlel incit și cei de pe la casele 
răzlețite pe coaste de deal să poată 
veni la... întâlnire. Operațiunea 
„poliție ambulantă" urmărește să 
asigure prezența unei uniforme, 
cu rolul ei de descurajare a in
fracțiunii, dar, în același timp, oferă 
oamenilor de acolo, in general
virstnici, prilejul de a mai schimba 
o vorbă, de a mai afla ce e nou în
țară și în lume — unii dintre aceș
tia neavind nici telefon, nici radio.

© „MAIMUȚE DE BU
ZUNAR". O maimuță minusculă, 
in greutate de numai 100 grame, 
considerată a fi cea mai mică din 
lume, a fost identificată în marea 
rezervație naturală „Del Mânu", 
care ocupă o suprafață de 1,5 mi
lioane hectare in jungla peruană. 
De curînd a fost terminat un „re- 
censămînt" al maimuțelor de aci. 
Pină acum au fost găsite numai 
trei asemenea „maimuțe de buzu
nar" care se disting printr-o denti- 
ție extrem de puternică. 

țările noastre este și creșterea de la 
an la an a volumului schimburilor 
comerciale, în acest sens prezentând 
o însemnătate deosebită reafirmarea 
hotărîrii de a se face totul pentru 
realizarea, pînă în 1980, a unui vo
lum de livrări reciproce în valoare 
de minimum un miliard de dolari. 
In același timp, extinderea colabo
rării tehnico-științifice și în alte do
menii va contribui, la rîndul său, la 
strîngerea legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre.

Schimbul de păreri prilejuit de 
convorbirile de la București asupra 
unor probleme cardinale care con
fruntă lumea contemporană a pus 
din nou in evidență consensul larg 
ce există între România și Iugosla
via asupra căilor de rezolvare a 
acestor probleme — consens bazat 
pe identitatea țelurilor pentru care 
acționează partidele și țările noastre 
pe arena internațională.

A fost reafirmată și cu acest pri
lej dorința României și Iugoslaviei 
de a acționa pentru dezvoltarea în
țelegerii în Balcani și Europa, pen
tru consolidarea procesului de des
tindere, pentru realizarea de pași 
reali în direcția edificării unei trai
nice securități europene. In mod 
firesc, în cadrul convorbirilor au 
fost evocate pregătirile în vede
rea reuniunii de la Belgrad, re- 
liefînd-u-se în acest sens hotărî- 
rea ambelor țări de a contri
bui la buna ei desfășurare, astfel ca 
aceasta să se soldeze cu noi măsuri 
pentru transpunerea integrală în 
viață a prevederilor documentelor 
adoptate în cadrul conferinței de la 
Helsinki, pentru amplificarea și a- 
dîncirea procesului de făurire a 
securității și dezvoltare a coope
rării pe continentul nostru. Schim
bul de păreri asupra altor pro
bleme ale actualității internațio
nale — dezarmarea, decalajele e- 
conomice, necesitatea instaurării 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale — a reliefat conver
gența punctelor de vedere cu privire 
la rolul tot mai important ce revine 
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate, în eforturile pentru solu
ționarea acestor probleme potrivit 
aspirațiilor tuturor popoarelor.

tnscriindu-se pe linia hotăririlor 
adoptate la cel mai înalt nivel, con
vorbirile româno-iugoslave de la 
București, documentele importante 
semnate, măsurile convenite vor 
marca, fără îndoială, o nouă contri
buție la dezvoltarea prieteniei și co
laborării frățești multilaterale din
tre țările și popoarele noastre, în 
interesul dezvoltării operei de con
strucție socialistă în cele două țări, 
al cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume.

ză ca atare, și, prin urmare, nu mal 
sînt cuprinși în datele Departamen
tului Muncii. Spre jumătatea lunii 
ianuarie, situația s-a deteriorat con
siderabil în urma închiderii a nume
roase întreprinderi și uzine (din pri
cina penuriei de gaze naturale), ceea 
ce a determinat concedierea — în 
momentul de vîrf al uneia din cele 
mai dificile ierni din istoria țării — 
a peste 1,8 milioane muncitori.

O analiză structurală a șomajului 
demonstrează că. pe ansamblul popu
lației, categoriile afectate în cea mai 
mare măsură continuă să fie tinerii 
si locuitorii de culoare.

® TRANSPORTUL ENER
GIEI PRIN MICROUNDE. 
Specialiștii de la „Jet Propulsion 
Laboratory" au realizat cu succes 
în California un experiment pri
vind transmiterea energiei prin
tr-un fascicul de microunde. Folo
sind o antenă parabolică de 25 m 
diametru, utilizată la telecomuni
cațiile spațiale, s-a putut transmite 
la o distantă de 1 500 metri o ener
gie de 10 kW. Randamentul a fost 
de 82 la sută. Energeticienii își 
pun mari speranțe în perfecționa
rea sistemului de transmitere a 
energiei fără folosirea de conduc
toare.

© PARFUM DIN CEA
RĂ. Un grup de oameni de știință 
sovietici din Alma-Ata au extras 
din ceara de albine ulei eteric a 
cărui compoziție este foarte apro
piată de cea a trandafirilor. Folo
sirea acestui produs va permite să 
se lărgească considerabil gama 
parfumurilor naturale și a altor 
produse de parfumerie. ,

© CENTRALĂ MONDIA
LĂ DE INFORMAȚII. Sistemul 
international de documentare nu
cleară al Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică de la 
Viena a devenit centrala cea mai 
importantă din lume în domeniul 
circulației informațiilor despre des
coperirile nucleare. S-a creat o 
„bancă" care va depozita cele mai 
noi date privind energia nucleară 
și, în același timp, alte surse de 
energie.

® PROTEINE DIN PAIE. 
Cercetători danezi de la Institu
tul biotehnic din Kolding au pus 
la punct o metodă originală de fa
bricare din paie a proteinelor co
mestibile. Paiele sint tăiate, înmu
iate într-o leșie de sodă și trans
formate apoi în comprimate. Etapa 
următoare o constituie separarea 
fibrelor de celuloză ; enzime pro
venind de la animale transformă 
substanța rezultată in proteine, ai
doma prelucrării paielor în rume
nul rumegătoarelor sub influența 
culturilor microbiene. Cercetătorii 
din Kolding urmăresc obținerea 
din paie și a altor produse : za
hăr. alcool etc.
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