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SOLEMNITATEA DECORĂRII 
tovarășului Emil Bobu 

ia împlinirea vîrstei de 50 de ani 
DECRET PREZIDENȚIAL PRIVIND CONFERIREA 

ORDINULUI „23 AUGUST" CLASA I
Pentru contribuția adusă la Înfăptuirea politicii parti

dului și statului de făurire a societății socjaliste multi
lateral dezvoltate in patria noastră, cu prilejul împlinirii 
virstei de 50 de ani.

Președintele Republicii Socialiste România d e c r e* 
Articol unic. — Se conferă Ordinul „23 August" clasa I 

tovarășului Emil Bobu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

AZI ÎNCEPE VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN CINCI ȚĂRI ALE CONTINENTULUI AFRICAN

Urarea fierbinte a întregului nostru popor

DRUM BUN Șl SUCCES DEPLIN
IN NOUA SOLIE DE PRIETENIE,

SOLIDARITA TE Șl COLABORARE!
București, fie pe pămîntul Africii, noul iti
nerar — care va cuprinde de această dată Mau
ritania, Senegal, 
și Nigeria — se

Nouakchott, Dakar, Abidjan, Accra, Lagos... Un 
nou itinerar al prieteniei șl colaborării pe conti
nentul african: astăzi, tovarășul 
Ceaușescu, secretarul general 
Comunist Român, președintele 
Republicii, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu încep 
vizita oficială în cinci țări ale 
Africii, ducînd mesajul poporu
lui român de solidaritate mi
litantă cu popoarele țărilor ce 
vor fi vizitate, cu toate popoa
rele Africii.

Noua călătorie se desfășoa
ră în contextul în care pe 
continentul african au loc a- 
dînci transformări înnoitoare 
— parte integrantă a marilor 
mutații de pe arena mondială, 
a căror caracteristică esenția
lă o constituie afirmarea tot 
mai impetuoasă a tinerelor 
state independente, a țărilor 
în curs de dezvoltare ca un 
factor important de pace și 
progres al lumii contemporane.

Poporul român, care el în
suși a dus o luptă îndelunga
tă pentru apărarea ființei na
ționale și care aniversează in 
acest an centenarul Indepen
denței sale de stat, cucerite 
cu prețul unor mari sacrificii, 
nutrește sentimente de pro
fundă simpatie față de efor
turile popoarelor africane pen
tru consolidarea Independenței 
naționale, pentru lichidarea 
ultimelor vestigii ale colonia
lismului pe continentul Africii. 
Profundul internaționalism în 
fapte al poporului nostru față . 
de cauza Africii luptătoare 
și-a găsit expresie în sprijinul 
neprecupețit, moral, politico- 
diplomatic, material, acordat luptei de eliberare a 
popoarelor, în activitatea consecventă a României 
socialiste pentru dezvoltarea largă a relațiilor de 
strînsă conlucrare cu statele în curs'de dezvoltare 
de pe continentul african — ca și din în
treaga lume. Stimulate de multiple intere-

se și năzuințe comune, raporturile dintre 
România și țările africane au cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare amplă, dinamică, pe toate pla
nurile, un rol de însemnătate hotărîtoare în acest

Nicolae 
al Partidului

goste, stimă și 
pace, prietenie

Coasta de Fildeș, Ghana 
înscrie, fără îndoială, ca un 
eveniment politic de ample 
semnificații atît pe plan bila
teral, cît și internațional, 
tîlnirile și convorbirile ce 
avea loc cu șefii de stat, 
alți factori de răspundere 
aceste țări, documentele 
vor fi semnate vor stimu
la și vor consolida, desigur, 
puternic prietenia și conlucra
rea multilaterală, cooperarea 
economică echitabilă și reci
proc avantajoasă dintre Româ
nia și țările vizitate. în același 
timp, noua călătorie,, 
itinerarele precedente 
președintelui 
Ceaușescu 
frican, pe 
tele 
mensiunile _ _______
anvergură în sfera vieții in
ternaționale, ' 
marcheze valoroase 
buții la afirmarea

în- 
vor 
cu 

din 
ce

ca și 
ale 

Nicolae 
pe continentul a- 
toate continen- 

lumii, dobindește 
unei acțiuni

di- 
de

sâfiind menită 
contri- 
noilor 

principii ale relațiilor inter- 
păcii.

sens avînd vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe continentul african in 1972, căreia din 
perspectiva scurgerii anilor i se poate aprecia și 
mai bine importanța cu adevărat istorică.

Succedînd acestei vizite, celorlalte întilniri și 
convorbiri cu șefi de state și de guverne, fie ia

statale. a idealurilor 
neatirnării și libertății, la edifi
carea unei noi ordini econo
mice și politice mondială, a 
unei lumi 
drepte, în 
țiunile să 
stinjenit, să beneficieze 
nar de cuceririle geniului u- 
man, de binefacerile civilizației, 

însoțindu-l pe secretarul 
general al partidului, 
președintele Republicii, cugîn- 
durile lor de nețărmurită dra- 
prețuire, in noua solie de 

și solidaritate pe pămin- 
tul Africii, comuniștii. întregul nostru popor îi 
urează din toată inima UN CĂLDUROS 
DRUM BUN Șl SUCCES DEPLIN I

mai bune și 
care toate 
se dezvolte

mai 
na- 
ne- 
ple-

In fiecare întreprindere, la fiecare loc de producție

Înaltă responsabilitate 
pentru înaltă calitate

Cum acționează comisiile pentru problemele calității produselor 
din întreprinderi ale municipiului Cluj-Napoca

însariindu-se printre obiectivele de prim ordin în 
economie, constituind o sarcină centrală de partid și 
de stat, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției a fost amplu analizată în cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 
18 februarie a.c. Comitetul Politic Executiv a chemat 
pe toți muncitorii, cadrele tehnice, specialiștii să facă 
din lupta pentru ridicarea calității produselor o înaltă 
datorie patriotică, socialistă, un titlu de cinste în efor
tul general pentru înfăptuirea obiectivelor 
revoluției tehnico-științifice, a istoricelor 
Congresului al XI-lea al partidului.

cincinalului 
hotăriri ale

Un important instrument în antrenarea tuturor oame
nilor muncii la această acțiune energică de ridicare 
continuă a calității produselor, aflat la indemina con
ducerilor cțe întreprinderi, îl reprezintă comisiile pen
tru problemele calității produselor — organisme obștești 
ale consiliilor oamenilor muncii, menite să asigure 
mobilizarea colectivelor pentru realizarea sarcinilor de 
înnoire și modernizare a producției, de îmbunătățire a 
calității produselor.

Ne-am propus, în ancheta „Scînteii", să urmărim 
cum își desfășoară activitatea comisiile pentru _pro- 
blemele calității 
Napoca.

din două întreprinderi din Cluj-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a înmînat 
luni, intr-un cadru festiv, tovarășului 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Ordinul „23 August" clasa I, 
pentru contribuția adusă la înfăptui
rea politicii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate In patria noastră.

cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de 
ani.

Au participat tovarășul Manea Mă- 
nescu, tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășii Ștefan Voitec. Cornel Burti
că, Gheorghe Cioară, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioni- 
ță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu. Mihai

Gere, Nicolae Giosan, Ion Ursu. Con
stantin Dăscălescu, Aurel Duma, Ion 
Stănescu.

Luind cuvintul, tovarășul Emil 
Bobu a mulțumit pentru inalta dis
tincție ce i-a fost acordată.

In cuvintul său. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a felicitat cu căldură pe 
sărbătorit.

Membrii Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. l-au felicitat 
călduros pe sărbătorit, urîndu-i mul
tă sănătate, fericire si putere de 
muncă.

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu

în funcțiune 
noi capacități 

industriale
Colectivele trusturilor și în

treprinderilor. specializate 
Ministerului ' Construcțiilor 
dustriale au reușit să dea 
funcțiune, in răstimpul care a 
trecut de la .începutul anului, 
6 importante capacități produc
tive, dintre care 3 restante din 
anul 1976. Astfel, recuperindu-se 
răminerile in urmă, au fost pre
date beneficiarilor două noi linii 
de ciment la combinatele de 
lianți de la Hoghiz și Mintia- 
Deva. precum și Fabrica de nu
trețuri combinate de la Sintim- 
bru, județul Alba. De asemenea, 
din planul pe anul acesta au 
fost pdse în funcțiune noi ca
pacități industriale la Botoșani. 
Focșani și Bacău, iar la alte 4 
noi obiective se execută ultimele 
lucrări. înaintea preluării lor de 
către beneficiari.

I 5

ale 
In- 
în

Un sprijin prețios 
în efortul pentru calitate

In urmă cu patru ani, la Cluj-Na- 
poca începea să producă întreprin
derea pentru cazane mici și arză
toare. An de an. sarcinile stabilite 
în domeniul înnoirii și modernizării 
producției și ridicării nivelului cali
tății au crescut simțitor. Numai in 
anul trecut, colectivul acestei între
prinderi a trebuit să asimileze — con
form planului — 24 noi tipuri de 
produse de tehnicitate ridicată. Cum 
v-ati onorat această sarcină impor
tantă ? — îl întrebăm pe tovarășul 
loan Cioca, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii.

— Bine ! Cu toate că, drept să 
spun, la începutul anului aveam 
unele îndoieli în legătură cu realis
mul unei asemenea sarcini. Fără să 
exagerez, pot afirma că dacă am 
reușit să realizăm planul de înnoire 
și modernizare a producției. în con
diții de bună calitate, aceasta se da
torează în mare măsură sprijinului 
efectiv pe care I-am primit perma
nent, ori de cite ori s-a ivit vreo pro
blemă, din partea comisiei muncito
rești pentru problemele calității.

Am urmărit la lucru comisia pen
tru problemele calității. Din capul lo
tului se cuvine subliniată seriozita-

tea 
această comisie, 
blemele concrete nesoluționate 
legătură cu un aspect sau altul re
feritor la calitate, trimestrial se sta
bilește un plan de acțiune cu ter
mene și responsabilități precise. Aba
terile de la disciplina tehnologică 
sint discutate operativ, la fața locu
lui, în secții și ateliere. In rezolvarea 
unor probleme mai dificile, comisia 
antrenează un număr mare de mun
citori cu experiență și specialiști, 
oferind consiliului oamenilor muncii 
soluții efective.

Iată concret cum a acționat comi
sia pentru problemele calității in re
zolvarea unei probleme tehnice vi
tale pentru colectiv — calitatea su
durii. După cum ne-a relatat ing. 
Tiberiu Lenta, președintele comisiei, 
pe baza 
evoluției 
1976 față 
trecut și 
elaborat 
cere și 
fecte. Din propunerile înaintate co
misiei pentru controlul calității s-au 
desprins o serie de măsuri practice 
imediate : reorganizarea întregii ac
tivități de sudură, de la concepție 
pină la aplicarea în practică a solu
țiilor noi, realizarea unor cuptoare 
pentru uscat electrozi, utilizarea unor

cu care î$i concepe activitatea 
Pornind de la pro- 

in

unui studiu statistic al 
defectelor de sudură in 
de 1975. la sfîrșitul anului 
în luna ianuarie a.c. s-a 
un program de redu- 

eliminare a acestor de-

noi procedee de sudură, specializarea 
formațiilor de lucru ș.a.m.d. Odată 
conturate asemenea măsuri, mem
brii comisiei au urmărit realizarea 
lor neîntîrziată. Efectul ? Numai in 
ultima lună numărul remedierilor 
s-a redus cu circa 40 la sută. Re
zultate la fel de bune s-au obținut 
și in finalizarea altor programe care 
vizează accelerarea ritmului de în
noire și modernizare a producției, - 
perfecționarea tehnologiei, ridica
rea fiabilității produselor ș.a.

„Casă bună" 
cu superficialitatea ?

Continuăm ancheta noastră la în
treprinderea de confecții „Flacăra". 
Despre activitatea comisiei muncito
rești aflăm o primă părere de la 
secretarul comitetului de partid, to
varășul Teodor Salomie :

— Avem o bună comisie muncito
rească pentru problemele calității. 
După cite știu, in această comisie 
activează cîțiva oameni harnici și 
priceputi. în frunte cu președintele 
comisiei, tovarășa Fernea.

Viorel SĂLĂGEAN 
Alexandru MUREȘAN

(Continuare în pag. a II-a)

Imn de Tîrgoviște. 
De chemare străveche 
dintr-un deplin de is
torie, intr-o „Cintare 
ă României" unde se 
adună tot omul, tot 
omul care este om. tot 
omul din munți și din 
cimpii...

De cunoști Istoria 
românilor, de dincolo 

’ ■ de Decebal și de Tra
ian, și, mai ales' după, 
totul • se adună frumos 
in noi. Armonia este 
aici, pe acest pămînt 
carpato-dunărean, ca o 
coroană de suflet ce 
vine din timpuri ime
moriale încingîndu-ne 
fruntea cea de atitea 
ori grea de gînduri. 
De purcezi din Bucu
rești, inima României 
socialiste. în drum 
spre Tîrgoviște, pe 
lingă alte multe așe
zări omenești, te în- 
tîmpină acele parcă 
pline de mister întin
deri precum Răcari — 
unde a fost să fie de
putat marele George 
Călinescu — ori se a-

Dragă tovarășe Bobu,
Dragi tovarăși,
Doresc ca. in numele Comitetului 

Central al partidului, al vostru al 
tuturor, ai Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și al meu per
sonal, să adresez cele mai calde fe
licitări tovarășului Bobu cu pri
lejul implinirii virstei de 50 de ani, 
dar mai cu seamă pentru activita
tea desfășurată ca activist al parti
dului in îndeplinirea politicii noas
tre interne și externe și pentru 
inalta distincție acordată astăzi. 
Ordinul „23 August" clasa I, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 50 dc 
ani și pentru activitatea depusă 
pină acum, și să-i urez sănătate, 
viață îndelungată, succese în în
treaga muncă. (Aplauze).

Noi cu toții apreciem activitatea 
pe care tovarășul Emil Bobu a des
fășurat-o in diferite sectoare de ac
tivitate. faptul că a acționat pen
tru ridicarea nivelului său politi
co-ideologic, pentru însușirea li
niei generale a partidului și a ac
ționat in sectoarele încredințate de 
partid pentru realizarea ei în viață.

Ca membru al Comitetului Po
litic Executiv, ea secretar al Comi
tetului Central al partidului, in 
ultimul an, el participă activ ală
turi de noi toți la stabilirea măsu
rilor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, a politicii interne și 
externe a patriei noastre și acțio-

■ ' ' r

nează adueîndu-și contribuția acti
vă la realizarea în viață a hotărî- 
rilor partidului.

Aș dori să menționez șl cu acest 
prilej faptul că înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea, a Pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România cere eforturi susținute. 
Trebuie să unim și mai string toate 
forțele partidului, să întărim uni
tatea sa. să acționăm pentru o cit 
mai bună repartizare a cadrelor și 
forțelor, în vederea soluționării la 
timp și în bune condiții a tuturor 
problemelor pe care le pune con
strucția socialismului in țara 
noastră.

Avem rezultate bune. Am început 
bine cincinalul actual, dar sîntem 
numai la începutul lui și trebuie 
să acționăm cu și mai multă fer
mitate, cu și mai multă hotărîre 
pentru îndeplinirea prevederilor 
sale. Un rol important il au ca
drele, activul de partid și de stat ; 
pină la urmă, de munca oamenilor, 
de spiritul lor de răspundere, de 
combativitatea fiecăruia depinde 
realizarea in bune condiții a hotâ- 
ririlor. De aceea, se cere să acor
dăm și mai' mare atenție ridicării 
continue a nivelului politico-ideo
logic, a pregătirii generale politice 
și profesionale a cadrelor, a activu
lui, a partidului nostru in general, 
a tuturor oamenilor muncii, a in-

tregului nostru popor. Justa repar
tizare și promovare a cadrelor 
joacă un rol deosebit de important 
in întreaga noastră politică.

Avem multe probleme de solu
ționat și pe plan internațional. In 
general, viața confirmă pe deplin 
justețea hotărîrilor și orientărilor 
Congresului al XI-lea in probleme
le internaționale. Trebuie să facem 
totul pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii stabilite de Congres.

Avem în toate domeniile de ac
tivitate un program clar. Se cer a- 
cum muncă, bună organizare, uni
rea eforturilor întregului nostru 
partid, ale întregului nostru popor, 
pentru a transpune în viată cu re
zultate cit mai bune aceste hotă
riri.

Eu aș dori să urez ca, împreună 
cu noi toți, in cadrul conducerii 
partidului, a statului, ca activist de 
partid, tovarășul Emil Bobu să-și 
aducă și în continuare o contribu
ție tot mai activă la înfăptuirea 
sarcinilor de răspundere pe care 
partidul și statul nostru i le-au în
credințat.

încă o dată îi urez multă sănă
tate, putere de muncă și succese 
în întreaga activitate. La o aniver
sare următoare să se prezinte cu 
rezultate tot mai bune, să se poată 
prezenta în fața partidului, a po
porului ca un activist demn de o- 
noarea partidului și poporuluL 
(Aplauze).

Cuvintul tovarășului Emil Bobu
Mult 

Nicolae
Mult

Ceaușescu.
Stimați tovarăși.
în aceste momente atît de 

nante pentru mine, doresc 
expresie sentimentelor de adincă re
cunoștință și să vă mulțumesc din 
toată inima pentru căldura cu 
mă înconjurați la aniversarea 
mele de naștere.

: 'Nu pot exprima în cuvinte, 
cum aș dori, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. gratitu
dinea și mulțumirile fierbinți pe care 
vă rog să- le

stimate și iubite tovarășe 
Ceaușescu,

stimată tovarășă

rată, 
alte 
Vodă 
demonstrîndu-rie, 
o dată, că tot 
pămint românesc mus
tește de istorie.

Tîrgoviște, veche ce-

cu

Elena

erfiotio- 
să dau

care 
zilei

așa

primiți și pentru înalta

distincție ce mi-a fost conferită _
acest prilej prin- decret prezidențial. 

Trăirea acestor momente de neui
tat din viață mă îndeamnă la o 
scurtă retrospectivă a drumului pe 
care l-am parcurs. în vremuri grele, 
aspre și nemiloase, de care aveau 
parte cei care trebuiau să trudească 
din greu pentru a-și asigura exis
tenta de pe o zi pe alta, în acele 

'vremuri, ca fiu de țăran sărac, pașii 
m-au îndreptat,' ca pe multi alții, 
spre unul din puținele centre mun
citorești ale Moldovei, la atelierele 
C.F.R. Nicolina lași. Acolo am in- 
‘' ' ....................... muncitoare,

! muncito- 
trăit eveni-

trat în rîndurile clasei i 
mi-am format o educație 
rească și tot acolo am

mentul cel mai important din viață J 
înrolarea mea în rîndurile gloriosu
lui nostru partid comunist, acum 3Î de ani.

Astăzi sîntem fericiți să constatăm 
cu legitimă mindrie că drumul par
curs de eroicul nostru popor în re
voluția și construcția socialistă, con
dus cu atjta înțelepciune și clarviziu
ne ■ de Partidul Comunist Român, a 
fost încununat de mari victorii.

Poporul nostru, care și-a văzut îm
plinit visul de aur de a fi stăpîn pa 
destinele sale, desfășoară, în prezent 
cu,întreaga sa energie o vastă acti
vitate creatoare pentru îndeplinirea
(Continuare în pag. a IlI-a)

triumfătoare, 
așezări : Cuza 
și Mircea Vodă, 

incă 
acest

la un proces extraor
dinar : declanșarea
unei șarje. Aici, fierul 
vechi încearcă să in
tre într-o hlamidă de 
înnobilare, spre a de
veni oțel, oțel special. 
Și... reușește. Din fel

noi coloane de oțel 
întru eternitate. Mă 
uit la uriașul cuptor 
și văd cum acesta 
var.să din pintecul lui 
o lavă albă ca o pul
bere de lună și fier
binte ca o magmă de

aflat pe aici. El, oțe
lul acesta, vine din
tr-un foc neîntrerupt și 
îmi pare că ar fi una 
dintre coloanele 
inalt ale acelei 
strucții fără de sea
măn pe care o putem

de 
con-

Imn în Tîrgoviște
de Ion BĂNUȚĂ

tate de scaun. Aici, 
Azi. se dovedesc — 
ca și în cele patru 
zări de țară — trans
formări uluitoare. Sin- 
tem în acest imn de 
curte domnească : 
scriitori, actori, meș
teri de muzică popu
lară, de muzică ușoa
ră. Sîntem aici, la 
combinatul de oteluri 
speciale — și anume 
la oțelăria electrică 
nr. 2 — unde asistăm

de fel de unghiuri ale 
acestui univers de foc 
printr-un 
scintei 
vestiți :
maiștri, ingineri. Ei o- 
feră lumii și-și oferă 
lor înșile un specta
col fenomenal. Mă uit 
în sufletul acestor 
meșteri români ce plă
mădesc pentru om și 
pentru veacul lui, prin 
curajul, măiestria și 
flacăra lor nestinsă,

evantai de 
văd oțelari 

muncitori,

soare, ce curge, curge, 
curge... Văd cum niște 
maiștri — incredibil 
de tineri — stăpînesc, 
intr-o parcă joacă in
credibilă, cu o fermi
tate cuceritoare, jocul 
oțelului.

Deci... Oțelul ! Oțe
lul acesta de Tîrgo
viște și de pretutin
deni îmi dezvăluie o 
nouă și tulburătoare 
Cintare a României. 
Acest otel nu s-a mai

numi Edificiul fericirii 
și pe care lumea vrea 
să-1 înalțe întru slava 
celui de-al treilea mi
leniu.

Ne aflăm aici, la 
Tîrgoviște, cîțiva oa
meni ai artei care își 
alătură inimile lor 
fierbinți la focul ne
întrerupt al marelui 
Mîine. Ne aflăm în a- 
cest foc neîntrerupt al 
vieții, în „Cîntarea 
României" j ne aflăm

aici, in Tirgoviștea lui^^ 

Mircea, in Tirgoviștea 
noastră luind parte, pe 
scena fără de hotare a 
construcției, la actul 
făuririi unei lumi noi.

De la Tirgoviște la 
Argeș, din Argeș în Ma
ramureș, de la Bucu
rești in cele patru zări 
de țară, ne stăpînește 
un singur gînd, gîndul 
acelei construcții abso
lut inedite în care ne 
vom zidi toți ca unul, 
ne vom zidi toți ca 
Ana lui Manole, ca 
Manole însuși, ca ati- 
ția ziditori ce au um
plut veacurile, milenii
le, timpul. Azi ne zi
dim nu numai prin 
sacrificii — ci mai a- 
les prin Victorii, fiind
că oricît ar fi de greu, 
nouă numai lupta ni 
se potrivește.

Fiindcă zice Mircea 
cel Bătrîn — „Și vă 
chem ca vrednici în
cepători de țară in 
ceas de statornicie"...

■i
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[faptul]
DIVERS,

Pentru ca pe ogoare Accidentul de muncă
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Cu alți ochi I
De citeva bune decenii, In I 

parcul din centrul Brăilei cresc | 
frumos si bine îngrijiți citiva ar
bori. Și tot de citeva bune dece- I 
nii, pe lingă arbori au trecut, zi I 
de zi, mii si mii de oameni, iar * 
printre ei. cu siguranță, ti profe- . 
sorii de științele naturii din ur
bea de la Dunăre. Dar nici ei, I 
nici alți specialiști in tainele 
naturii nu au observat pină 
acum că unul dintre frumoșii | 
arbori constituie o raritate prin 
părfile Brăilei — și nu numai ■ 
aici — fapt pentru care este de- | 
clarat monument al naturii. A 
trebuit să vină o tinără absol- I 
ventă de biologie, Mihaela Po
pescu, de fel de prin Mehe- I 
dinți, pentru ca despre tisa 
brăileană să se afle că este... I 
tisă. Intîmplarea are morala ei : 
Bine ar fi dacă fiecare dintre 
noi am privi cu „ochi proaspăt" ■ 
lucrurile care ne înconjoară. I 
Chiar și pe cele despre care I 
pretindem că știm sau că se știe 
totul. I

Duminică, 20 februarie — o zi înso
rită, care, pe meleagurile Buzăului, 
a atins chiar 15 grade. în această zi, 
peste 35 000 de oameni din satele si
tuate în partea de șes a județului au 
ieșit, încă din zori, la cimp. pentru 
a participa la lucrările de desecări. 
Locuitorii satelor — membrii coope
rativelor agricole, mecanizatorii, an
gajați ai diferitelor întreprinderi și 
instituții, tineri și vîrstnici — au să
pat șanțuri și canale pentru scurge
rea apelor, au decolmatat pe cele 
amenajate anterior, au taluzat cana
lele. De ce a fost determinată aceas
tă amplă mobilizare de forte la lu
crările de îmbunătățiri funciare 7 To
varășul Gheorghe Maftei. director 
adjunct al direcției agricole județene, 
pe care l-am găsit în mijlocul coope
ratorilor din Glodeanu-Siliștea, ne-a 
spus : „Se cunosc neajunsurile mari 
pe care le-au cauzat și continuă să le 
cauzeze excesul de umiditate si băl
tirea apei. în ultimii ani, mari su
prafețe nu au putut fi cultivate sau 
au dat randamente scăzute tocmai 
datorită excesului de apă. în cadrul 
programului de îmbunătățiri funciare, 
inițiat de comitetul județean de par
tid, s-a prevăzut să se execute lu
crări de desecări pe circa 200 000 hec
tare. cuprinzind întreaga zonă de 
cîmpie a județului. în anii 1970—1975 
s-au executat asemenea lucrări pe o 
suprafață de peste 65 000 hectare. 
Continuind aceste importante acțiuni 
avind ca scop buna folosire a pămin- 
tului. în 1976 au fost deschise noi 
șantiere de îmbunătățiri funciare. 
Pentru desecări sint cele de la Glo
deanu-Siliștea, Pietroasa. Greceanca, 
care vizează scoaterea de sub in-

fluența băltirilor și a excesului de 
umiditate a 20 500 hectare. în acest 
an, lucrările de îmbunătățiri funcia
re continuă pe multiple planuri, exe- 
cutîndu-se atît cu ajutorul întreprin
derilor specializate, cit și 
parea largă a locuitorilor 
Și, după cum vedeți, în 
participă la muncă zeci 
oameni".

cu partici- 
de la sate, 
această zi, 
de mii de

pentru atragerea tuturor locuitorilor 
comunei la acțiunea de desecări : 
membri ai cooperativelor agricola 
din Mihăilești și Florica, mecaniza
tori, angajați ai unităților economice 
din comuna Mihăilești — în total 
1 600 de oameni. Și iată-1 acum la 
lucru.

Peste 2 200 de oameni au lmpînzit 
cîmpul și în comuna Glodeanu-Si-

în județul Buzău, 35000 de oameni 
au participat duminică Ia executarea 

lucrărilor de desecări

| Pentru fapta 
| curajoasă
I Seară de februarie. Pe raza 

comunei Horia, județul Bacău, 
șoseaua de largă circulație E-20 
este acoperită cu o pojghiță de I polei. Deodată, cit ai zice „de
rapare", s-a produs o buscu
ladă. Nu mai puțin de 6 cami- 

Ioane s-au tamponat unul cu 
altul. în acel moment, se apro
pia de locul accidentului și 
autobuzul 31-BC-1418, care cir- 

Icula pe ruta Iași—Bacău, încăr
cat cu călători. Autobuzul era 
condus de șoferul Emil Olteanu, 

Idin municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Dacă autobuzul ar 
mal fi Înaintat doar citiva 

Imetri, ar fi însemnat încă 
o tamponare violentă, ava
rierea acestuia și rănirea unor 
oameni. Dînd dovadă de mare I atenția și prezență de spirit,
șoferul Olteanu a făcut o ma
nevră abilă pentru a ieși din I derapaj, a traversat șoseaua,
s-a strecurat printre pomii de 
pe marginea drumului, a oprit 
mașina undeva pe cîmp pentru 

Ia-și „trage sufletul", apoi a re
venit pe șosea, conținuîndu-și 
drumul, ca și ctnd nimic nu 

Is-ar fi intîmplat. Pentru fapta 
sa curajoasă, el a fost felicitat 
de miliție și premiat de condu- 

| cerea întreprinderii. Merită I 

. Nici boxer,
nici

> halterofil
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Am străbătut cîmpia de sud a 
Buzăului, de la un șantier de îmbu
nătățiri funciare la altul. Un prim 
popas l-am făcut, în zorii zilei, la 
Costești. Sute de oameni săpau șan
țuri pe un teren situat la marginea 
satului. Razele soarelui de dimineață 
se reflectau în oglinda sutelor de 
ochiuri de apă. Băltirile continuă să 
dea aici multă bătaie de cap. Și, 
în bună parte, au reușit. O amplă 
mobilizare de oameni — pe șantierul 
de îmbunătățiri funciare de la Mi
hăilești. Tovarășul Trandafir Stan- 
ciu, directorul S.M.A. Mihăilești 
și președintele consiliului inter- 
cooperatist, ne-a informat că or
ganizațiile de partid au desfășurat o 
susținută muncă politico-educativă

liștea. Repartizați In 4 sectoare prin
cipale — Văcărească, Cîrligu Mare, 
Glodeanu-Siliștea, Cotorca — ei au 
efectuat despotmoliri pe 2,5 km ca
nale de evacuare, taluzări pe canalele 
principale, executate mecanizat, in 
suprafață de 50 000 mp, nivelarea pă- 
mintului rezultat din săpături pe 
6 000 mp. De asemenea, în această 
zonă, peste 400 de oameni au lucrat 
la finalizarea racordărilor canalelor 
de evacuare, unde s-au săpat circa 
300 mc pămint. Mai bine de 1 000 de 
oameni din comuna Glodeanu Sărat 
au decolmatat rețeaua de canale pa 
o lungime de 4.5 km. Președintele 
cooperativei, tovarășul Ion Davidoiu, 
ne-a spus : „Deși acum nu există 
exces de apă. am mobilizat pe toți

locuitorii satului la curățirea și talu- 
zarea canalelor, pentru a asigura 
scurgerea apelor în cazul unor ploi 
abundente. Sînt 34 km canale pe care 
vrem să le întreținem exemplar". Ce 
i-a atras la lucru pe acești oameni 7 
Stăm de vorbă cu citiva dintre ei. 
„în adunarea generală a cooperativei 
ș-a discutat, intre altele, și problema 
întreținerii canalelor de desecări — 
ne-a spus cooperatorul Nicolae Croi- 
toru. Știind cite necazuri au provocat 
băltirea apei, am ieșit cu toții la 
muncă. Aceste lucrări pe care le fa
cem acum ne vor ajuta să obținem 
recolte mari. Și aceasta este în folo
sul nostru 1“ Asemenea acțiuni s-au 
desfășurat și in celelalte comune din 
zona de cîmpie a județului.

Bilanțul zilei consemnează : s-au 
făcut decolmatări pe 120 km canale 
in rețeaua existentă, taluzări pe 
180 000 mp, nivelări pe 15 000 mp, îm- 
prăștieri de excavați! — manual — 
1 000 mc. De asemenea, Oficiul de 
îmbunătățiri funciare a concentrat pe 
șantierele de îmbunătățiri funciare 
numeroase utilaje : 30 dragline și 50 
buldozere, cu care s-au efectuat 
15 000 mc excavatii, s-au nivelat pes
te 35 000 mc de pămînt dislocat prin 
săpături.

Cu participarea largă a locuitori
lor de la sate, mobilizați de orga
nizațiile de partid, 
continua, astfel încît I 
fie cultivată întreaga 
bilă, să fie obținute 
de pe toate terenurile.

lucrările vor 
în acest an să 
suprafață ara- 
recolte sporite

Ion HERȚEG 
Mihai BAZU

bate în retragere
Tovarășa inginer Magda Roibescu, șeful Inspectoratului de stat teri

torial pentru protecția muncii din județul Iași, ne-a prezentat citeva 
aspecte din experiența dobindită de acest județ, unde in ultimii cinci 
ani frecvența accidentelor de muncă a fost in continuă scădere, 
iar în ultimul an, numărul celor grave a scăzut aproximativ la jumătate. 
Din acest punct de vedere, județul Iași se remarcă 
deosebite. Faptele sînt cu atît mai semnificative cu 
condițiile unei dezvoltări social-econoraice dinamice a

prin rezultate 
cit au loc în 
județului.
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Printre cei care urmau cursul 
de calificare de pe lingă între
prinderea de mezeluri și con
serve din carne Sibiu, se afla 
și tînărul Aurel Lomota din lo
calitate, de pe strada Cimitiru
lui (oare nu i se găsește un alt 
nume ?). După o bucată de 
vreme, tînărul nostru s-a cam 
„plictisit" de cursuri și s-a gln- 
dit să dea „curs" unei pasiuni 
mai vechi : sportul. Zis și fă
cut. S-a dus la stadionul „Me
talul" din Sibiu, i-a dat roată 
de vreo citeva ori și, cum, nu se 
hotăra in care disciplină spor
tivă să-și incerce talentul, a ni
merit in sala de antrenamente 
pentru boxeri și halterofili. A 
încercat să ridice o greutate, 
dar s-a lăsat păgubaș. Apoi 
și-a pus o mănușă de box in 
mină și — să te minunezi, nu 
alta! — apreciind greșit dis
tanța, și-a repezit cu toată pu
terea un pumn drept în nas, că 
era gata-gata să se facă singur 
K.O. Mai bine iși dădea singur 
și pumnul celălalt, decit să fi 
furat echipamentul sportivilor. 
L-a furat, dar de îmbrăcat n-a 
mai apucat. A fost prins de mi
liție și astfel I s-a întrerupt 
„cariera".

Asa»
a vrut el...

— Și de ce zici că l-ai lovit 
pe paznicul fabricii 7 l-a între
bat anchetatorul.

— Așa am vrut eu ! — a răs
puns ritos Vladimir CImpan.

Procesul a avut loc la Fabri
ca de sticlă-menaj din orașul 
Gherla, chiar la locul de muncă 
al paznicului și al celui care 
l-a lovit. în fata acuzațiilor și 
a dovezilor din dosar, Cîmpan 
n-a mai răspuns atît de „țea
păn" ca Înainte.

Instanța l-a condamnat la 
șase luni Închisoare.

Avea doar 
22 de ani...

Un tînăr de 22 de ani, din ora
șul Sebeș, călătorea cu accele
ratul 222 spre Brașov. Din cind 
In cind, scotea din geamantan o 
sticlă cu tărie din care sorbea 
au poftă. A ieșit apoi din com
partiment și s-a dus la una din 
ușile vagonului, pe care a des
chis-o larg, pentru a se răcori. 
Apoi a început să facă Și mai 
mult pe grozavul, coborind pe 
scară. Cine mai era ca el 7

...Mai erau doar cițiva kilo
metri pină ce trenul urma să 
intre în gara Brașov. La un mo
ment dat. A. S. s-a dezechilibrat 
și s-a prăbușit. Căzătura i-a fost 
fatală. Avea doar 22 de ani.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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puțin repre-

pentru 
suflat,

impunătoa- 
a muncii și 

na-

creatiilor clasice, 
audieze 

a n oară . aepeași 
de Beethoven. 
Ceaikovski. a-

— Cum explicați aceste rezultate t
— în primul rînd, este meritul ce

lor care conduc, organizează și con
trolează în județul nostru procesele 
de producție în unitățile economice, 
care s-au preocupat și se preocupă 
stăruitor de continua îmbunătățire a 
condițiilor de muncă, de eliminarea 
riscurilor. Totodată, sindicatele spri
jină permanent controlul asupra mo
dului in care se aplică măsurile de 
protecția muncii. Cit privește activi
tatea inspectoratului, ea a avut un 
pronunțat caracter preventiv, a ur
mărit îndeosebi modul în care se în
deplinesc prevederile legale. în acest 
sens, ne-au fost de un mare ajutor 
indicațiile cuprinse în programele de 
măsuri ale guvernului și sindicate
lor din 1971 și 1973, iar aplicarea lor 
riguroasă a contribuit la scăderea 
frecvenței accidentelor de muncă. 
Ultimul program de acest fel, din 
octombrie 1975, a dat și cele mal 
bune rezultate.

Preocuparea principală In activi
tatea noastră de 
prevenire constă 
în concentrarea 
permanentă a a- 
tentiei conducăto
rilor de producție, 
de la toate nive
lurile. asupra tu
turor măsurilor de 
protecția muncii. 
Pentru a-i antrena
activitate am urmărit ca problemele 
respective să fie aduse pe ordinea de 
zi a adunărilor generale ale angaja- 
tilor, precum și în ședințele consilii
lor oamenilor muncii care, prin lege, 
au obligația de a dezbate problemele 
de producție și pe cele de protecția 
muncii. Inspectorii teritoriali au par
ticipat efectiv la dezbaterea deficien
telor constatate cu ocazia controale
lor din diversele locuri de muncă și 
au propus măsurile ce se impuneau. 
Metoda s-a dovedit foarte eficientă. 
Multi dintre cei vinovati de nelua- 
rea la timp a unor măsuri ar fi 
preferat doar o sancțiune contraven
țională într-un climat de relativ a- 
nonimat. decit să mai fie criticați în 
public. Ca metodă de lucru tin să 
precizez că pe teren inspectorii noștri 
se bucură de sprijinul comitetelor 

sindica- 
pină 
sînt 
fost 
lip- 
apă- 

! de

sancțiuni con'dăm șl un număr de 
travenționale, să oprim din funcțiu
ne — pînă la remedierea deficien
telor — un număr însemnat de uti
laje, ateliere, secții. Printre unități
le unde s-au aplicat aceste măsuri 
se numără întreprinderea „Nicollna", 
întreprinderea mixtă de producție, 
prestări și constructii-Iași, Institutul 
politehnic, I.A.S. Tîrgu Frumos, 
S.M.A.-Ruginoasa ș.a.

— Ce intenționați să mai între
prindeți pentru a obține în continua
re scăderea frecvenței accidentelor 
de muncă 7

— Vom antrena specialiștii din uni
tăți și chiar centrale industriale la re
zolvarea problemelor de la locurile cu 
condiții deosebite de muncă. Un rol 
important va juca organizarea acti
vității de control în întreprinderi cu 
sprijinul tuturor specialiștilor și al 
inspectorilor obștești din grupele sin
dicale. Inspectorii teritoriali au par
ticipat la toate instruirile pe care 
le-a organizat consiliul județean al 

cu 
cu

0 experiență valoroasă
in

efectiv în această

„Scînteir

Pentru a se putea men
ține ca „triplu fenomen 
de creație", dar și pen
tru a-i putea stabili va
loarea artistică, durabilita
tea ei în timp, muzica are 
nevoie atit de interpreți cit 
și de public. Tocmai de 
aceea, in climatul fertil al 
Festivalului național „Cîn
tarea României", atragerea 

- în sălile de concerte a 
unui public cit mai nu
meros se constituie ca un 
criteriu fundamental al în
tregii activități muzicale.

Muzica nu a lipsit și nici 
nu poate să lipsească din 
marea competiție a artelor 
menite să contribuie la for
marea spirituală a omului. 
Și, în consens cu cei care 
susțin ideea unei mai acti
ve cultivări a cunoștințe
lor muzicale, considerăm că, 
cel puțin acolo unde is
toria a hotărit de mult 
etalonul bunului gust, fă- 
cînd operă de propagare 
în masă a valorilor auten
tice ale muzicii universale 
și naționale, se poate, cu 
siguranță, ajunge ca sălile 
de concerte simfonice, ca
merale sau lirice să fie nu 
numai cu interes căutate, 
dar să devină chiar neîn
căpătoare, ca publicul să 
fie și mai clar și cu mai 
mult folos orientat în op
țiunile sale.

Aici ajungem Insă la o 
altă problemă care, pentru 
tema discutată, ni se pare 
fundamentală — calitatea 
repertoriilor muzicale. Pen
tru ca acțiunea de care 
aminteam mai sus să fie 
completă, este necesar să 
se treacă la reconsiderarea 
mai susținută a unor lucrări

naționale reprezentative, la 
înnoirea repertoriilor tutu
ror genurilor muzicii. Este 
un lucru constatat că oricît 
de avizat, de atașat ar fi 
cineva 
omul renunță să 
pentru 
simfonie 
Brahms,

confruntată cu cea inter
națională. Este timpul să 
aflăm mal multe despre 
muzica lui Dimitrie Cuclin 
(instrumentală și de came
ră), despre cele 7 cvartete 
ale lui Constantin Dimi- 
trescu, despre Dixtuorul cu 
pian și Dixtuorul 
instrumente de

Împrospătarea 
REPERTORIILOR - 

o cerință actuală
a activității muzicale

ceeași rapsodie enesciană 
sau aceeași operă verdiană. 
în aceeași interpretare. Or, 
majoritatea programelor 
muzicale sint concepute 
tocmai în această obositoa
re viziune, deși este clar că 
nici repertoriul clasic uni
versal și nici cel național 
nu s-au epuizat, că există 
încă multe lucrări necintate 
sau foarte puțin cîntate.

Dar ne gîndim că este 
momentul reconsiderării, 
în primul rind, a unor 
pagini din istoria muzicii 
românești, prin cunoaște
rea cărora ne-am putea a- 
precia mai bine „barzii" 
artei noastre sonore, am 
putea descoperi că arta na
țională poate fi oricind

coarde și pian de Sabin 
Drăgoi, despre celelalte 5 
balete de Mihail Jora sau 
despre lucrările aceluiași, 
de muzică simfonică. Este, 
de asemenea, momentul 
să-l cunoaștem mai amă
nunțit pe compozitorul 
Dinu Lipatti, să realizăm 
și ipostazele de compozi
tori ale dirijorilor Ionel 
Perlea, Constantin Silvestri 
și chiar Theodor Rogalski, 
din a cărui creație se aud 
— uneori la interval de o 
săptămină — aceleași și a- 
celeași Trei dansuri româ
nești. De asemenea, Alfred 
Alessandrescu, care, pe 
lingă Amurg de toamnă, 
mai este și autorul poeme-

lor simfonice Acteon, dis
tins cu Premiul I „George 
Enescu" și Didona, distins 
cu Premiul II „George E- 
nescu". Ca să nu mai vor
bim de vastul repertoriu 
ce ne-a rămas de la cel 
pe care ne place să-I așe
zăm in rindul geniilor cul
turii -noastre — George 
Enescu — dar, din păcate, 
încă destul de 
zentat.

Astăzi, cind 
rea competiție 
a creației, Festivalul 
țional „Cîntarea Româ
niei", își cheamă fiii la o 
nemaiîntîlnit de mare în
trecere, ne-am putea a- 
minti și de Poemul nea
mului de Sabin Drăgoi, de 
Oratoriul „1907“ de A. 
Mendelsohn, de 
Patriei 
sau de 
coala" 
lucrări 
imaginea pe care compozi
torii contemporani o con
turează prin creații spe
ciale dedicate evenimente
lor istorice sărbătorite în 
acest an.

în sprijinul atragerii u- 
nui cit mai mare număr 
de noi adepți ai muzicii 
culte ar fi oportun — cre
dem — să se instituie ade
vărate „echipe" de specia
liști care, prin toate mij
loacele verbale și auditi
ve, cu dăruire față de fe
nomenul sonor, să lupte ca 
muzica să pătrundă în tot 
mai multe suflete, să devi
nă, în înțelesul cel mai ge
neros al cuvîntului, un bun 
al maselor.

Asemenea imagini, surprinse 
duminică pe meleagurile jude
țului Buzău de obiectivul apa
ratului de fotografiat, eviden
țiază ampla participare a locui
torilor de la sate la lucrările de 
desecări. La Glodeanu-Siliștea 
(fotografia din stingă), alături de 
mijloacele, mecanice de la O.I.F., 
lucrap sutd de oameni. Noul ca
nal colector 
urmează să 
o suprafață 
afectate de 
și băltiri în 
într-un alt
pe terenurile cooperativei agri
cole Cotorca (fotografia din 
dreapta), 400 de oameni adîn- 
ceau și taluzau canalul de eva
cuare a apei, împrăștiau pămîn- 
tul rezultat din săpături.

Care se deschide aci 
evacueze apa de pe 
de 14 000 hectare, 
exces de umiditate 
perioadele cu ploi, 
punct al județului.

Numai „paiul din ochiul altuia?"
La redacția noastră 

s-a primit un amplu 
memoriu, însumînd 
peste 25 de pagini, 
semnat de Ilie Gh. 
Băgescu, fost electri
cian la Combinatul de 
produse sodice Govo
ra, în prezent pensio
nat de boală, domici
liat în comuna Olanu, 
județul Vîlcea. în 
esență, el sesiza că co
operativa agricolă din 
comună nu se dezvoltă 
pe măsura posibilită
ților și a dorinței coo
peratorilor, din cauză 
că în conducerea aces
teia s-au strecurat 
cițiva oameni puși 
pe căpătuială, care co
mit sau tolerează a- 
buzuri pe seama ob- 

I știi și nu se intere
sează de bunul mers 
al treburilor unității.

Din răspunsul Co
mitetului județean Vîl
cea al P.C.R. aflăm că 
autorul 
împreună 
Tigmeanu.
în decursul vremii mai 
multe sesizări diferi
telor organe de partid 
și de stat, sesizări 
care au fost verificate 
determinînd unele mă
suri. De data aceasta, 
secretariatul comitetu
lui județean de partid a 
desemnat un colectiv 
de activiști de partid, 
de la U.J.C.A.P., Di
recția generală a agri
culturii și Banca agri
colă. care să cercete
ze încă o dată situația 
din C.A.P., precum și

memoriului, 
cu Victor 
a adresat

activitatea unor cadre 
de conducere ale co
operativei. în urma 
cercetărilor a rezultat 
că anul trecut, datorită 
unei mai bune orga
nizări a muncii, coo
perativa respectivă 
s-a situat printre pri
mele in campaniile de 
insămințări, întreține
re a culturilor și recol
tare, realizînd pro
ducții superioare față 
de 1975. Răspunsul 
precizează că. totuși, 
în activitatea coo
perativei s-au semna
lat numeroase lipsuri, 
abateri de la discipli
na muncii, precum și 
unele abuzuri ; secre
tariatul comitetului ju
dețean de partid a a- 
naiizat pe larg aceste 
abateri. Astfel. refe- 
rindu-se la secretarul 
comitetului comunal 
de partid. Ion Vasilică, 
în răspuns se subli
niază că el a sprijinit 
organizațiile de bază, 
a inițiat acțiuni politi- 
co-organizatorice pen
tru atragerea unui 
număr cit mai mare 
de cetățeni la înfru
musețarea și gospodă
rirea comunei, dar nu 
a dat dovadă de fer
mitate față de abate
rile cadrelor de con
ducere de la C.A.P. ; 
pentru acest fapt el a 
fost sancționat cu 
„mustrare". în legătu
ră cu munca desfășu
rată de Toma Ilie, 
președinte al C.A.P.,

ș-a constatat că el nu 
a militat consecvent 
pentru respectarea de
mocrației cooperatis
te, n-a combătut ati
tudinea înapoiată a 
unor membri coopera
tori și nu a luat mă
suri față de acei care 
au comis abateri de la 
disciplina muncii sau 
au 
din cooperativă. Pen
tru acestea, el a fost 
sancționat cu „vot de 
blam". în răspuns se 
acordă un spațiu larg 
activității inginerului 
șef al C.A.P., Gheorghe 
Căpățînă, arătîndu-se 
că in urma actelor sale 
a fost schimbat din 
funcție, mutat ca ingi
ner agronom la o altă 
cooperativă și sancțio
nat cu „vot de blam cu 
avertisment". Despre 
ing. Elena Ivan, căreia 
autorul sesizării îi lua 
apărarea (și nu dezin
teresat). se afirmă că 
„nu s-a ocupat in mod 
corespunzător și cu 
simț de răspundere de 
organizarea și condu
cerea fermei, a mani
festat 
plecind în 
te rînduri 
în timpul 
program
rezolva unele proble-

susțras produse

indisciplină, 
nenumăra- 
din C.A.P. 
orelor de 

pentru a-și

de
Oratoriul

de Marțian Negrea 
Simfonia I — „Răs- 
de Nicolae Julea, 

ce ar completa

Despina PETECEL

me personale. Datori
tă stilului de muncă 
defectuos, nu a repar
tizat corespunzător 
culturile pe oameni, 
din care cauză cele 
400 brațe de muncă 
din fermă nu au fost 
folosite corespunzător. 
A ținut in contul fer
mei 2 porci, pe care îi 
îngrijea Gheorghe 
Barbu fiind pontat cu 
52 de norme..." Ea a 
fost sancționată cu 
„vot de blam", înlo
cuită din funcție și 
mutată ca inginer a- 
gronom la o altă 
C.A.P.

în răspunsul Comi
tetului județean de 
partid Vilcea se fac și 
ample referiri la au
torul sesizării. Ilie Bă
gescu. Din cercetări a 
rezultat că „este păti
maș, face afirmații 
neîntemeiate la adre
sa unor cadre, a fost 
condamnat pentru fals 
și uz de fals, atribuie 
epitete jignitoare. în 
ceea ce-1 privește pe 
Victor 
autor 
sizări 
telor 
puns i 
membru al consiliului 
de conducere, mani
festă indisciplină in in-

■ Tigmeanu, și el 
a numeroase se- 
adresate diferi- 
foruri, în răs- 

se arată că, deși

partid, al consiliilor 
și nu-și încheie controlul : 
deficientele constatate nu 

înlăturate. în mod concret, a 
vorba de înlăturarea unor 
suri organizatorice, fixarea de 
rători, montarea de dispozitive 
protecție, remedieri la instalațiile e- 
lectrice, depozitarea necorespunză
toare a pieselor sau materialelor, ne- 
folosirea echipamentului de protec
ție și altele. Pentru acele situații în 
care remedierea imediată nu a fost 
posibilă, s-au indicat măsurile care 
trebuiau luate, termenele de rezol- 
vare„ persoanele care răspundeau de 
acest lucru.

în multe Întreprinderi, asemenea 
acțiuni s-au soldat cu rezultate bune. 
Astfel, la întreprinderea de rețele e- 
lectrice, unitățile Direcției regionale 
C.F.R., întreprinderea de antibiotice, 
Combinatul de fire sintetice, între
prinderea de piese auto, unitățile 
trustului S.M.A., unitățile întreprin
derii forestiere de exploatare și 
transport și alte unități, în anul 
1976 nu s-a înregistrat nici un acci
dent grav de muncă. De aici nu tre
buie trasă însă concluzia că totul a 
mers lin și ușor. Am fost nevoiți să

sindicatelor ' 
președinții, 
membrii comite
telor sindicatelor 
care se ocupă de 
problemele socia
le. cu inspectorii 
obștești de protec
ția muncii. Vom 
întări colaborarea 

cu celelalte inspecții specializate. O a- 
tentie deosebită vom acorda controlu
lui realizării obiectivelor noi. de la 
proiectare și pînă la intrarea în func
țiune. De asemenea, vom urmări ge
neralizarea experienței bune în do
meniul propagandei și instruirii pe 
problemele protecției muncii.

Am fost și sîntem conștient! că 
trebuie să sporească rolul lucrători
lor din compartimentele de pro
tecția muncii din unități. Vom 
acționa ca de aci încolo acești oa
meni să presteze o permanentă ac
tivitate de prevenire la locurile de 
muncă. I-am chemat periodic la in
struiri. i-am obligat să aibă planuri 
de muncă, planuri de controale, să 
participe la reciclări. Practicăm în- 
tîlniri periodice, lunare sau trimes
triale, ale inspectorilor noștri cu cei 
din compartimentele de protecția 
muncii. Se prezintă lecții, au loc 
simpozioane și în mod deosebit se 
acordă atenție prevenirii accidente
lor la activități auxiliare — trans
porturi intrauzinale, încărcări, des
cărcări etc. Vom acționa in conti
nuare ca aceste compartimente să fie 
încadrate numai cu buni cunoscători 
ai meseriilor din secții și ateliere, 
oameni cu vechime și experiență 
practică, cu putere de convingere, 
oameni cărora să le placă treaba pe 
care o fac. Cea mai mare parte a 
conducătorilor de unități a înțeles 
că noi nu tolerăm ca posturile din 
aceste compartimente să fie ocupate 
de oameni cu alte sarcini.

în același timp, trebuie să subli
niez atenția pe căre o acordă co
mitetul județean de partid protecției 
muncii. In 1974, biroul comitetului 
județean de partid, iar anul trecut 
secretariatul au analizat activitatea 
inspectoratului nostru. De asemenea, 
comitetul județean de partid a tra
sat sarcini concrete în acest sens 
organizațiilor de partid din între
prinderi.

Convorblre consemnată d»
Al. P1AIEȘU

înaltă responsabilitate pentru înaltă calitate
(Urmare din pag. I)

...Dorim să-i cunoaștem pe cițiva 
dintre acești „oameni harnici și 
pricepuți" și să aflăm preocupările 
acestei comisii pentru ridicarea cali
tății. Dialogurile pe care le prezen
tăm 
tiee.

în continuare sînt strict auten-
Tovarășă Maria Fernea, vă ru
să vă referiți la principalele ac- 

comisiei pentru calitate.
găm 
țiuni ale

— Nu știu nimic despre această co
misie. Nu mă ocup de ea. Eu sînt 
șefa biroului pentru controlul cali
tății.

— Secretarul comitetului de partid 
ne-a informat că dv. sînteți pre
ședinta comisiei muncitorești pentru 
problemele calității...

— Eu acum aflu prima dată acest 
lucru. Mi se pare că este o confuzie. 
Președinte cred că este tov. Lambing.

— Eu nu sint președinte, sînt nu
mai membru. în urmă cu doi ani am 
fost președintele comisiei, dar pe 
urmă am plecat la școală și o peri
oadă am fost bolnav. Eu cred că 
tov. Boțoc (n.a. — președintele con
siliului de control muncitoresc din 
întreprindere) este președintele co
misiei.

...Și, așa mai departe, continuăm 
acest dialog stupid, fără să lămurim 
lucrul cel mai elementar — cine este 
președintele comisiei muncitorești 
pentru problemele calității, învestit cu 
această sarcină încă în urmă cu un 
an de adunarea generală a oamenilor 
muncii. Pină la urmă, secretarul co-

deplinirea atribuțiilor 
de serviciu, urmărește 
să creeze un climat de 
teamă în adoptarea 
deciziilor ; a fost și el 
sancționat cu „mus
trare".

Firește, o asemenea

carte de vizită nu co
respunde nici pe de
parte cu' 
etică și 
care fac
sori cei doi autori, care 
au văzut numai paiul 
din ochiul altuia...

normele de 
echitate de 
caz în scri-

Pentru diminuarea zgo
motului produs de a- 
ceste suflante. urmea
ză a se lua legătura cu 
unitatea constructoare, 
singura în măsură să 
poată indica soluția de 
eliminare a zgomotu
lui".

Da. dar singurul In 
măsură să se îngri
jească de apărarea să
nătății oamenilor este

în primul rînd consi
liul popular orășenesc, 
care a lăsat să se per
petueze această situa
ție de atîta vreme. Iar 
precizarea că „urmea
ză a se lua legătura cu 
unitatea constructoa
re" nu este o dovadă 
de operativitate și nici 
un răspuns la sugestia 
autorului sesizării.

Eroare corectată

Curat, dar și nezgomotos
Cîmpu- 

scrisoare

cu 
în 
de

Sosită din 
lung-Argeș, o 
sesizează redacția că 
organele locale, acțio- 
nînd impotriva poluă
rii Riului Tîrgului, 
neglijează un alt gen 
de poluare — și a- 
nume cea sonoră.

în partea de sud a 
orașului — se subli
niază în scrisoare 
s-a dat in folosință, 
aproximativ doi ani 
urmă, o instalație
epurare a anelor pro
venite din canalizarea 
orașului. Scopul reali
zării acestei instalații 
este foarte bun. dar. 
in schimb, a apărut o 
sursă de poluare so
noră. produsă de niște 
suflante (compresoare) 
care funcționează con
tinuu. 24 de ore din 24. 
și produc un zgomot 
asurzitor. De efectele 
nocive ale acestei sur-

a-ee de poluare sînt _ 
fectați toți locuitorii de 
pe străzile aflate pe o 
rază de peste 1 km. 
Propunem să se anali
zeze această problemă, 
eventual să se închidă 
cu un zid antifonic a- 
ceste instalații. în scri
soare se arată că pro
blema a mai fost dis
cutată, în urmă cu un 
an, intr-o adunare 
populară, cu locuitorii 
din zonă, dar nu s-a 
luat nici o măsură.

în răspunsul său, 
Consiliul popular al 
orașului Cimpulung 
ne informează că, „din 
verificările făcute. a 
reieșit că suflantele 
de aer furnizate de 
întreprinderea „Hidro
mecanica" din Brașov 
au fost montate con
form documentației 
tehnice întocmite de 
I.S.L.G.C. — București.

Cititorul nostru, Con
stantin S. Chirculescu, 
din comuna Corcova, 
județul Mehedinți, a 
sesizat redacției că 
la impunerea efectua
tă in anul 1975 i s-a 
calculat eronat valoa
rea construcțiilor tre
cute in registrul agri
col. Drept urmare, s-a 
procedat la majorarea 
obligațiilor, atît la im
pozitul pe clădiri, cit 
și la ADAS.

Ministerul Finanțe
lor. căruia i-a fost re
misă scrisoarea spre 
soluționare, ne-a răs
puns : Din cercetările 
întreprinse a rezultat 
că in anul 1975. cind 
s-au efectuat lucrările 
de stabilire a impozi
tului agricol si de eva
luare a clădirilor, co
misia de impunere — 
din care făcea parte și 
inspectorul Constantin 
Ardeiu și agentul fis
cal Constantin Trăis- 
tescu —a majorat in 
mod eronat valoarea 
clădirilor deținute de

petiționar și mama sa. 
De erorile semnalate 
se face vinovată în
treaga comisie de im
punere, care a fost a- 
tentionată pentru ne- 
respectarea dispoziții
lor legale în vigoare și 
evitarea unor aseme
nea situații în viitor.

în urma remăsurării 
clădirilor și revizuirii 
impunerii, petiționarul 
a fost dat la scădere 
cu suma de 589 lei 
(reprezentînd impozit 
pe clădiri si prime 
ADAS) încasată în 
plus, diferență opera
tă și în evidentele fis
cale".

în încheierea răs
punsului se precizează 
că Administrația fi
nanciară a județului 
Mehedinți a luat mă
suri pentru eliminarea 
situațiilor de genul ce
lei semnalate si a pre
lucrat cazul cu toți in
spectorii și revizorii 
săi.

Neculai ROȘCA

mitetului de partid apelează la ar
hivă și......descoperă" că avea drep
tate. Președinte „de drept" al comi
siei este tovarășa Fernea. Dar pre
ședinte „de fapt" nu se știe cine 
este (17).

Fie și numai din aceste relatări se 
desprinde superficialitatea cu care 
este privită aici, la întreprinderea 
„Flacăra", aplicarea unei importante 
sarcini de partid — aceea referitoare 
la activitatea comisiei muncitorești 
pentru problemele calității. Este cu 
totul inexplicabilă o asemenea atitu
dine de ignorare a acestei comisii, 
mai ales dacă avem în vedere ca, în 
procesul de fabricație, la o serie de 
locuri de muncă, se înregistrează încă 
abateri de la disciplina tehnologică, 
încălcări ale normelor de calitate.

în fața unei asemenea situații, nu 
este de mirare că despre existența 
comisiei pentru calitate nu se cu
noaște nimic in secțiile de producție, 
în cel mai bun caz, activitatea co
misiei este confundată cu activitatea 
propriu-zisă a controlului tehnic de 
calitate din întreprindere. Ne-am no
tat citeva răspunsuri primite din 
partea unor lucrători. Maria Blenche 
(controlor de calitate) : „Știu că 
există un serviciu care se ocupă cu 
controlul calității. Poate că acesta să 
fie comisia despre care vorbiți". Pop 
C. Florica (muncitoare, membră in 
comisia pentru calitate) : 
parte din comisia 
preună cu încă 
Exact nu știu 
comisie, pentru 
tîlnit toți odată", 
citoare : „Eu știu 
pe linia controlului de calitate. De 
comisie nu am auzit".

Ce părere aveți, tovarăși din consi
liul oamenilor muncii de la întreprin
derea „Flacăra", despre asemenea... 
mărturisiri 7 Ce părere aveți tovarăși 
din comitetul de partid al întreprinde
rii despre superficialitatea cu care este 
abordată activitatea comisiei munci
torești pentru problemele calității 7

Am discutat despre neajunsurile 
existente la întreprinderea „Flacăra" 
cu tovarășul Racz Ernest, secretar al 
Comitetului municipal Cluj-Napoca 
al P.C.R. :

— Nu numai la „Flacăra", ci și în 
alte unități vom lua măsuri imediate 
pentru activizarea comisiilor munci
torești pentru problemele calității, ca 
și a celorlalte comisii pe probleme 
de pe lingă consiliile oamenilor mun
cii. In spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in cu- 
vîntarea rostită la Consfătuirea pe 
tară a unităților de control al oa
menilor muncii, va trebui să re
considerăm întreaga activitate a 
acestor comisii, ca și a consiliilor de 
control muncitoresc din întreprinderi, 
întrunit, la recentele adunări gene
rale ale oamenilor muncii, s-au ales 
noile comisii pe probleme din între
prinderi, vom trece în cel mai scurt 
timp la instruirea membrilor acestor 
comisii, pentru a-și aduce o contri
buție substanțială la bunul mers al 
activității economice.

„Eu, fac 
calitate îm-pentru

4 sau 5 tovarăși, 
citi 

că nu
Maria Tătar, mun- 
care sînt șefii mei

sîntem în 
ne-am în-
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Excelenței Sale Domnului MOHAMMAD DAUD
Președintele Republicii Afganistan

KABUL
îmi este plăcut a vă adresa sincere felicitări cu ocazia alegerii dumnea

voastră ca președinte al Republicii Afganistan și vă doresc deplin succes în 
activitatea dumneavoastră de inaltă răspundere.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța că relațiile de prie
tenie dintre România și Afganistan se vor dezvolta în continuare spre binele 
popoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului JAMES CALLAGHAN
Prim-ministru al Marii Britanii și Irlandei de Nord

LONDRA
Aflînd despre încetarea din viață a domnului Anthony Crosland, secretar 

de stat pentru afacerile externe, vă adresez dumneavoastră și guvernului 
britanic, din partea guvernului român și a mea personal. întreaga noastră 
compasiune, iar familiei îndoliate sincere condoleanțe.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Roman-foileton : Dombey șl fiul. 

(Episodul 1). Producție a studiou
rilor engleze

10.50 Publicitate
0,55 Cenaclul „Ateneul tineretului"

11.35 Documentar TV : Cibinium — 
Sibiu

11,55 Telex
12,00 închiderea programului
16,30 Telex
16.35 Curs de limba engleză
17,05 Teleșcoală
17.35 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.20 Bistrița-Năsăud — străveche vatră 

cu viitor de aur
18.50 Noi, femeile
19.20 1001 de seri

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ** nr. 4/1977
în deschidere, revista publică ma

terialele : „Controlul oamenilor mun
cii, expresie a democrației socialis
te", „Productivitatea muncii în con
dițiile reproducției socialiste lăr
gite", „Eficiența social-economlcă în 
centrul întregii activități", „Gindirea 
tehnologică inginerească în acțiune" 
și „Imperativul îndeplinirii consec
vente a tuturor prevederilor Actului 
final al Conferinței de la Helsinki". 
La rubrica 1907—1977 : „Țărănimea 
și progresul social" sînt publicate ar
ticolele „Consiliile intercooperatiste 
și perfecționarea relațiilor de pro
ducție in agricultură" și, „Un autor 
american despre 1907 : între adevăr

19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Prim-plan : Vasile Berbecel, pre

ședintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Smirna, ju
dețul Ialomița

20,25 Seară de teatru : „Antoniu și Cleo
patra" de W. Shakespeare. In in
terpretarea actorilor de la „Royal 
Shakespeare Company". In distri
buție : Richard Johnson, Janet 
Suzman, Corin Redgrave, Patrick 
Steward, Morgan Sheppard, Ray
mond Westwell, Rosemary McHale, 
Mavis, Taylor Blake. Regia TV : 
John Scoffield

22.15 Orizont tehnico-științifio
22.50 Telejurnal
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL II 
20,00 Viața economică a Capitalei
20,25 De la Bach la Enescu — o Istorie 

a capodoperelor muzicii de cameră 
21,05 Agenda culturală bucureșteană
21.30 Film serial : Columbo
22,50 închiderea programului

istoric și interpretare subiectivă". 
Rubrica „Consultații" cuprinde arti
colul „Ateismul marxist — teorie și 
metodă în educarea materialistă a 
maselor". La rubrica „Festivalul na
țional «Cîntarea României»" este in
serat articolul „O activitate artistică 
de largă cuprindere", iar la rubrica 
„Centenarul Independenței de stat a 
României" articolul „România și 
lupta de eliberare a popoarelor din 
Balcani (1875—1877)“. în continuare, 
revista conține rubricile : „Viața in
ternațională", „Curente și idei", 
„Cărți și semnificații", „Revista re- 
vistelot" și „Cuvîntul cititorilor".

Cuvîntul
(Urmare din pag. I) 
și depășirea obiectivelor stabilite de 
partid.. Aceasta este dovada cea mai 
grăitoare că politica marxist-Ieni- 
nistă profund științifică a partidu
lui nostru exprimă în modul cel mai 
fidel năzuințele și aspirațiile celor 
ce muncesc și totodată dovada 
coeziunii de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului și al 
celui mai iubit și stimat fiu al na
țiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sporind considerabil rolul de forță 
politică conducătoare al partidului în 
societate, participăm în prezent la o 
amplă și complexă preocupare de 
perfecționare a întregii activități eco- 
nomico-sociale, la asigurarea unei 
eficiente economice tot mai sporite în 
toate domeniile de activitate, la adîn- 
cirea democrației socialiste, la întro
narea fermă â principiilor eticii și 
echității socialiste, la dezvoltarea și 
înflorirea personalității umane.

Știm bine și sîntem bucuroși să 
remarcăm că toate aceste importante 
măsuri sînt de fapt componente als 
acelui proces amplu și dinamic im
primat în patria noastră după Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român întregii opere econo- 
mico-sociale și al cărui inițiator și 
genial promotor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

V-ați consacrat, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. întreaga 
viață de revoluționar consecvent, 
patriot înflăcărat, de comunist În
cercat și cutezător slujirii fără pre
get a intereselor supreme ale po-

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Alexandru Petrescu a fost numit în 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Spania.

★
Luni a părăsit Capitala Flaminio 

Piccoli, președintele Grupului parla
mentar democrat-creștin din Camera 
Deputaților a Italiei, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a 
fost salutat de Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, de alte persoane oficiale.

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

*
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis secreta
rului interimar pentru afacerile ex
terne al Marii Britanii, David Owen, 
o telegramă de condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viață a mi
nistrului de externe britanic, An
thony Crosland.

tovurușului Emil Bobu
porului român, ale patriei scumpe, 
ale națiunii noastre, a cărei istorie a 
fost atît de zbuciumată. Vă rog să 
primiți asigurări că exemplul dum
neavoastră strălucit a avut și va 
avea totdeauna o înriurire puterni
că în conștiința și inima mea.

Pentru fiecare dintre noi este im
presionantă ampla activitate pe care 
o desfășurați, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și pe arena in
ternațională, militînd cu o energie 
nesecată pentru a se institui un cli
mat de echitate și justiție, pentru 
așezarea în mod durabil a unor 
principii noi, superioare, la baza 
relațiilor dintre țările socialiste, 
între toate statele lumii, pentru secu
ritate și o largă cooperare, reciproc 
avantajoasă, pentru o pace trainică, 
pentru o lume mai bună și mai dreap
tă pe planeta noastră.

In aceste mărețe realizări ale noas
tre interne și internaționale iși gă
sește, firesc, izvorul marea opțiune a 
națiunii române exprimată plenar, 
că, avîndu-1 în fruntea partidului 
și statului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, avem garanția cea mai 
sigură a mersului nostru ferm înainte.

Stimați tovarăși, ca activist de 
partid și de stat mi s-au încredințat 
diferite munci de mare răspundere. 
Dar trebuie să remarc și cu acest 
prilej că am avut, ca și mulți al ft 
activiști, marele privilegiu ca acum 
23 de ani, cînd am fost promovat în 
aparatul C.C. al partidului, să fiu în
drumat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Strălucita sa personalitate 
mi-a fost totdeauna un exemplu 
măreț în viață și activitate.

Doresc să evoc cu multă satisfac

Conferință de presă
La Ambasada Uniunii Sovietice a 

avut loc, luni, o conferință de presă 
organizată cu prilejul împlinirii 
unui an de la Congresul al XXV-lea 
al P.C.U.S.

După ce a relevat semnificația e- 
venimentului aniversat în evoluția 
societății sovietice pe calea construi
rii comunismului, ambasadorul V. I. 
Drozdenko a făcut o amplă trecere 
în revistă a realizărilor dobîndite 
de oamenii sovietici în toate dome
niile de activitate, în perioada de 
timp ce a trecut de la congres, 
subliniind că ele constituie o ex
presie a hotăririi și abnegației 
cu care aceștia, sub conducerea 
partidului comunist, traduc în viață 
planurile adoptate, obiectivele ma
jore ale celui de-al X-lea plan 
cincinal, îndreptate spre ridicarea 
nivelului de viață material și cul
tural al poporului, pe baza dez
voltării dinamice și proporționale a 

Adunare festivă

ție că in toate împrejurările activi
tății de partid secretarul general al 
partidului nostru ne-a demonstrat 
grija deosebită, atenția conducăto
rului și față de problemele de fa
milie ale activiștilor și ale cadrelor 
de partid, fapt care demonstrează 
puternica înzestrare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu acele înalte 
trăsături care înnobilează pe comu
niști — profundul umanism, sensibi
litatea sufletească, marea genero
zitate.

După cum știți, mi s-a încredințat 
în Secretariatul Comitetului Central 
marea răspundere de a mă ocupa de 
problemele de cadre. Vă asigur, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
voi face totul pentru a-mi aduce în- 
.treaga contribuție la aplicarea in 
viață a prețioaselor dumneavoastră 
indicații privind formarea fondului 
nostru de cadre, a activului de 
partid, fiind convins că numai în 
felul acesta cadrele noastre își vor 
putea îndeplini cu cinste îndatoririle 
față de partid, patrie și popor.

Doresc. în încheiere, să mulțumesc 
încă o dată din toată inima Comi
tetului Politic Executiv, dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru aceste 
clipe solemne și de neuitat pentru 
mine și să vă asigur că în în
treaga mea viață și activitate nu 
voi precupeți nici un efort pen
tru a-mi dedica toată puterea și ca
pacitatea de muncă cauzei mărețe a 
partidului, aplicării hotărîrilor istori
ce adoptate de Congresul al XI-lea, 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. (Aplauze).

la Ambasada U.R.S.S.
economiei. In continuare, vorbitorul 
a relevat politica externă adoptată 
de congres pentru pace și colabora
re Internațională, pentru libertate 
și independența popoarelor.

Ambasadorul sovietic a subliniat 
dezvoltarea continuă pe care o în
registrează relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă 
România în multiple domenii ale 
activității politice, economice, știin
țifice și culturale. V. I. Drozdenko a 
relevat, în acest sens, că întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii Leonid 
Ilici Brejnev și Nicolae Ceaușescu, 
vizitele reciproce de prietenie efec
tuate de conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări au marcat 
un pas de o Excepțională însemnă
tate, au deschis noi orizonturi pe 
calea dezvoltării unei rodnice co
laborări dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre cele două țări, dintre poporul 
sovietic și poporul român.

(Agerpres)

R. P. BULGARIA:

Obiective energetice
De Ia complexul in

dustrial „Marița-Est", 
cel mai mare furnizor 
de lignit și energie e- 
lectrică al Bulgariei, 
parvin necontenit știri 
despre noi inițiative 
și succese in muncă. 
De aici, economia 
bulgară primește anual 
aproape 22 la sută din 
energia electrică, 56 
la sută din producția 
de cărbune și 100 la 
la sută din cea de 
brichete. Totodată, a- 
cest bazin energetic 
asigură cea mai iefti
nă producție de căr
bune și de energie e- 
lectrică a țării, exploa
tarea la suprafață a 
zăcămîntului permi- 
țînd mecanizarea am
plă a operațiilor și.

R. P D. COREEANĂ.

Program cuprinzător 
de transformare a naturii

Condițiile climatice 
nefavorabile — o peri
oadă de secetă de pes
te 60 zile, furtuni, în
gheț neașteptat, ploi 
îndelungate — au pus 
anul trecut sarcini 
complicate în fata ță
ranilor cooperatori din 
R.P.D. Coreeană. Re
marcabil este însă fap
tul că. în ciuda împre
jurărilor vitrege, au 
fost înregistrate recol
te bune. La cereale, 
recolta a atins opt mi
lioane de tone, cifră 
record pentru întreaga 
istorie a tării. In me
die, sporurile la hectar 
au reprezentat între 
7—10 chintale la orez 
și 6—12 chintale la po
rumb. nu numai în re
giunile fertile ale tă

ca urmare, costuri de 
producție reduse.

Istoria complexului 
a început odată cu 
anii ’50. De atunci 
s-au înălțat aici, pe 
malul drept al rîului 
Mai-ița, două termo
centrale de cîte 500 
MW fiecare. Cea de-a 
treia, al cărei coș de 
fum de 325 metri 
urcă spre cota finală, 
reprezintă unul din
tre cele mai mari o- 
biective în construcție 
ale economiei bulgare 
în perioada celui de-al 
șaptelea cincinal. E- 
chipată cu 4 blocuri 
energetice de cîte 210 
MW fiecare, din care 
cel dinții va produce 
primii kWh de energie 
electrică în cursul lunii 
septembrie, iar urmă

rii. ci și în zonele 
muntoase.

în general, ca urma
re a unui cuprinzător 
program de irigații, 
mecanizare, electrifi
care și chimizare a pro
ducției agrare și a a- 
plicării metodelor ști
ințifice de muncă, a 
fost asigurată aprovi
zionarea stabilă a țării 
cu principalele bunuri 
alimentare din surse 
proprii. De altfel. în 
decursul ultimilor 15 
ani producția de ce
reale în R.P.D. Co
reeană aproape s-a 
dublat.

De o însemnătate 
hotărîtoare pentru spo
rirea producției agri
cole este realizarea 
planului în cinci punc
te pentru transfor

toarele trei — în 
ultimii ani ai actua
lului cincinal, termo
centrala „Marița-Est 
3“ va atinge o capa
citate totală de 840 
MW, egală cu a celor 
două termocentrale 
care alimentează as
tăzi Sofia.

în anul 1980, cînd 
producția de energie 
electrică a Bulgariei 
va ajunge la circa 
38 miliarde kWh, cele 
trei termocentrale-su- 
rori ale bazinului e- 
nergetic vor asigura, 
împreună, economiei 
aproape de 15 ori mal 
multă energie electrică 
decît se obținea în în
treaga Bulgarie ' în 
anul 1944. (C. Ama- 
rițel).

marea naturii, elabo
rat de Partidul Muncii 
din Coreea. Planul 
prevede, printre altele, 
extinderea suprafețe
lor irigate cu încă 
400 000 de hectare, în
deosebi în zonele mun
toase. și efectuarea u- 
nor ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare.

La plenara din oc
tombrie anul trecut, 
C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea a sta
bilit că dezvoltarea cu 
succes a agriculturii 
socialiste oferă con
diții favorabile de a se 
realiza. într-un timp 
scurt, unul din obiec
tivele de perspectivă 
ale agriculturii tării — 
o producție anuală de 
cereale de 10 milioane 
tone. (C. Varvara).
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maritime militare sovietice

REVISTA COMPETIȚIILOR
Echipa de volei a clubului Di num o.u finâj, pentru „Cupa cupelor' 

București s-a clasat pe locul al doi- . ! J * ---- ——-*
lea la turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni", trofeul fiind cîști- 
gat pentru a șasea oară de Ț.S.K.A. 
Moscova. Rezultatul voleibaliștilor 
bucureșteni merită a fi subliniat ; 
poziția lor de vicecampioni ai celei 
de-a XVI-a ediții a cupei continen
tale depășește, credem, așteptările, 
inițiale ale amatorilor de volei. Să 
ne aducem aminte că sorții au pus 
succesiv în fața echipei bucureștene 
două formații redutabile, ele însele 
foste deținătoare ale trofeului cam
pionilor. Pas cu pas. Dinamo și-a în
trecut adversarele (în partidele de la 
București chiar la scoruri categorice), 
pas cu pas au renăscut și speranțele 
amatorilor de volei despre noi posi
bilități de performantă europeană ale 
echipei campioane a României. în 
meciurile de la București, echipa do
vedise propriilor susținători o valoa
re tehnică înaltă, calități ale unei for
mații de clasă internațională. Totuși, 
se pare că această valoare nu și-a 
găsit încă un suport psihic destul de 
robust, pe deplin corespunzător ca
lităților tehnice. De altfel. în primul 
-înd un asemenea neajuns a împie
dicat și echipa noastră națională să 
se reafirme cu prilejul marilor com
petiții din ultimii ani. Desigur, vo
leibaliștii bucureșteni. care s-au în
tors acasă abia ieri seara, vor ex
plica și vor analiza cum s-au petre
cut lucrurile la meciul Dinamo — 
Ț.S.K.A., meci decisiv pentru cuce
rirea recentei cupe a campionilor eu
ropeni. Două episoade sînt mai greu 
de înțeles pentru amatorii de volei : 
întîi. cum a fost posibil ca o echipă 
cum e astăzi Dinamo, care pe deasu
pra conducea cu 2—0 la seturi și cu 
10—8 în cel de-al treilea, să nu mai 
poată marca nici un punct în acest 
set și să-1 piardă la 10—15 ? în al 
doilea rînd, va trebui să se găseas
că o explicație mal puțin facilă și 
mai puțin unilaterală decit aceea a 
deficitului de rezistentă fizică, pen
tru a înțelege acel 15—3 din setul al 
cincilea — căderea totală în joc în
tr-un moment în care scorul meciu
lui era de 2—2.

Acum e de datoria clubului, teh
nicienilor. tuturor jucătorilor să tra
gă învățămintele cuvenite și să reia 
de la capăt, hotărît și cu încredere, 
cursa pentru „Cupa campionilor eu
ropeni". Acum s-a făcut proba va
labilă că voleibaliștii români pot as
pira la trofeu, îl pot cuceri la fel 
ca în anii 1966 sau 1967.

Observînd și alte rezultate bune ale 
mai tinerei formații Steaua în turneu]

—™ „____ -  remax-cincț că in campionatul național se 
află, pe locul secund o altă formație 
în creștere — Explorări Baia Mare — 
ajungem la părerea că voleiul nos
tru masculin se află într-o etapă fa
vorabilă. întărirea acestor trei e- 
chipe fruntașe, pregătirea lor din vre
me pentru competițiile internaționa
le — iată o preocupare de principiu 
pentru federația română de volei. în 
scopul asigurării unei baze solide 
pentru echipa reprezentativă.

Rămînind în domeniul voleiului, să 
consemnăm revanșa cu 3—0 a echi
pei feniinine Dinamo asupra Peni
cilinei Iași, fapt ce reașază aceste 
două formații la egalitate de puncte 
(16 meciuri — 31 p) în fruntea cla
samentului. Totuși, setaverajul con
tinuă să incline net în favoarea ie- 
șencelor (45—4 față de 45—17), ceea 
ce le permite să spere pe mai de
parte la titlul național. Alte fame 
notabile din campionatul feminin sint 
înfrîngerile oarecum surprinzătoare 
ale echipelor Rapid, 
versitatea Craiova 
respectivele victorii 
Farul. Știința Bacău 
Timișoara ; drept 
clasament de 12 echipe, nu mai pu
țin de cinci se află la cota 25—26 
puncte. Din păcate, dacă ținem cont 
de valoarea trecută a echipei Rapid, 
aceasta seamănă a nivelare la un 
grad de calitate mediocru. Să pre
supunem că noua conducere a cur
bului. Rapid se va ocupa nu numai 
de fotbal, ci va acționa pentru a reda 
strălucire echipelor sale de volei.

In campionatul de handbal. Steaua 
a „săpat" un șanț de cinci puncte in

I.E.F.S. și Uni- 
sau. dacă vreți, 
ale formațiilor 
și Universitatea 
urmare, într-un

fața urmăritoarei principale — Dina
mo București — și se va concentra 
asupra, pregătirii semifinalei „Cupei 
campionilor". împotriva echipei da
neze Fredericia. Tot în a doua ju
mătate a lunii martie se vor juca și 
meciurile celeilalte semifinale : Gum
mersbach — Ț.S K.A. Moscova.

Se pare că e necesară accelerarea 
operațiunii de pregătire și omogeni
zare a formației reprezentative de 
hochei. Cel puțin așa indică jocul și 
rezultatele din dublul meci contra e- 
chipel R.D. Germane. Hocheiștii ro
mâni vor participa săptămîna aceas
ta la turneul de la Budapesta. în 
compania echipelor R.D. Germane. 
Iugoslaviei și Ungariei, totuși, am 
dori să-i vedem confruntîndu-se. din 
timp și în mod repetat, măcar cu u- 
nele formații din grupa A a cam
pionatului mondial.

S-a încheiat și turneul pe care e- 
chipa reprezentativă de fotbal îl în
treprinde cam in fiecare iarnă, iar 
jucătorii s-au întors la cluburi. Du
minica viitoare începe sezonul ofi
cial de fotbal, cu meciuri pentru 
„Cupa României" ; Ia 6 martie va 
începe și campionatul, cu grijile lui. 
pentru cluburi, federație 
de fotbal.

Au trecut luni 
ciul final pentru 
va trece și iarna; 
de măsuri pentru 
stanțială a fotbalului n-a fost încă 
dat publicității. conform promisiu
nilor făcute încă din toamnă. Se aș
teaptă oare rezultatele altor meciuri 
internaționale ?

Luni seara, la Casa Centrală a Ar
matei a avut loc adunarea festivă 
consacrată celei de-a 59-a aniversări 
a armatei și flotei maritime mili
tare sovietice, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. în tara noastră, 
membri ai ambasadei.

vremea

și amatorii
de zile
„Cupa 

dar. iată că planul 
îmbunătățirea sub-

de la me- 
balcanică".

Valeriu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA
• La Minsk au luat sfirșit campio

natele unionale de atletism pe teren 
acoperit, competiție la care au par
ticipat ca invitați și sportivi din alte 
țări. In ultima zi. tînăra atletă ro
mâncă Gina Panait a stabilit un nou 
record național pe teren acoperit în 
proba de săritură în lungime : 6,57 
m. Vechiul record (6,56 m) aparținea 
din anul 1970 Vioricăi Viscopoleapu. 
In această probă, victoria a revenit 
sovieticei Tatiana Skaciko, cu 6.60 m.

• La Bogota. în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, Co
lumbia .— Brazilia 0—0.

• în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Sofia, jucătorul român Florin Niță 
l-a întrecut cu 6—1, 6—3 pe Kolev

A

RI RI
(Bulgaria) și-l va intîlni in semifi
nală pe Todorov (Bulgaria). învin
gător cu 6—2. 6—4 în partida cu
Bondar (Ungaria).

• La Quito. în prezența a peste 
50 000 de spectatori, meciul dintre 
echipele Ecuadorului și Perului, con- 
tind pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, s-a terminat 
cu scorul de 1—1 (0—1).

e „Cupa Cupelor" la volei feminin 
a fost cucerită de formația sovietică 
Iskra Voroșilovgrad, care a termi
nat neînvinsă turneul final al compe
tiției desfășurat în orașul belgian 
Roulers. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Dynamo Berlin. Ujpest 
Dozsa Budapesta și Ț.S.K.A. Sofia.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
23 și 25 februarie. în țară : Vremea va 
fi caldă, îndeosebi în sud-estul țării. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în Banat, Crișana. Transil
vania, Maramureș, nordul ^Moldovei, 
unde va ploua, îndeosebi în prima par
te a intervalului. In celelalte regiuni, 
ploile vor fi izolate. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată cu viteze între 40—50 km pe oră 
în vestul și nordul țării. Temperatura 
aerului va înregistra o ușoară scădere 
în a doua parte a intervalului în nor
dul țării. Minimele \Zor fi cuprinse în
tre zero și 8 grade, iar cele maxime 
între 6 și 16 grade, mai ridicate în sud- 
estul țării la început. în București : 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii în a doua parte a inter
valului. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Marin Nicolescu. adjunct 
al ministrului apărării naționale, care 
a rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit general-maior 
A. M. Kuciumov. atașat militar, aero 
și naval al U.R.S.S. la București.

Participanții la festivitate au vizio
nat apoi o expoziție de fotografii 
și un film înfățișînd aspecte din via
ta și activitatea militarilor sovietici.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al U.R.S.S, la București 
ș-a întilnit cu cadre și ofiteri-elevi 
din Academia militară, precum și cu 
cadre și elevi din Școala militară de 
ofițeri activi de artilerie antiaeriană 
și de radiolocație „Leontin Sălăjan".

Concursuri de admitere 
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționala 
organizează concursuri de admitere 
pentru anul Școlar 1977—1978, în 
următoarele instituții militare de 
învățămînt : Academia militară — 
facultățile tehnice ; Institutul de 
medicină și farmacie București — 
Facultatea de medicină militară ; 
Institutul de marină „Mircea cel 
Bătrin" — secțiile de marină mili
tară ; școlile militare de ofițeri 
activi ; școlile militare de maiștri 
și subofițeri ; liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una 
din aceste instituții militare de în- 
vătămînt vor depune cereri de în
scriere pînă la 20 aprilie 1977, ast

fel : cei din viața civilă, la centrele 
militare județene (de sector) pe 
raza cărora domiciliază ; militam 
în termen, la organele de cadre‘ale 
unităților militare din care fac 
parte. ’ '

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la con
curs, disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte deta
lii. cei interesați se pot adresa co
mandanților de garnizoane, coman
danților unităților militare ale 
Ministerului Apărării Naționale și 
centrelor militare județene (de 
sector) pe raza cărora locuiesc.

La 27 februarie 1977 
O NOUĂ TRAGERE 

„LOTO 2“
Administrația de Stat Loto 

Pronosport organizează la 27 
FEBRUARIE 1977 o nouă tra
gere „Loto 2".

Se acordă 6 categorii de pre
mii. Se pot obține premii și 
pentru 3 numere ciștigătoare 
din totalul celor 12 extrase sau 
pentru 2 numere ciștigătoare 
din cele 4 ale uneia din cele 
3 extrageri. Participarea la tra
gerile „LOTO 2“ se face numai 
pe bilete seria „R“, de 10 lei, 
completate astfel: una variantă 
simplă achitată 100 la sută, sau 
2 variante simple achitate fie
care în parte in valoare de 50 
la sută și 4 variante simple a- 
chitate fiecare în parte în va
loare de 25 la sută. Indiferent 
de cota jucată, toate biletele au 
drept de participare la toate 
cele 3 extrageri.

• BOTOȘANI. „Flăminzt — un 
nume în istorie", este genericul 
simpozionului organizat de Qonsi- 
liul județean de educație politică 
și cultură socialistă Botoșani, in lo
calitatea din care au izbucnit flă
cările răscoalei din 1907. în holul 
cinematografului „Unirea" a fost 
deschisă expoziția documentară 
„Poporul român în războiul pentru 
independentă 1877—1878. Contribu
ția județului Botoșani". • VILCEA. 
Școala populară de artă din muni
cipiul Rm. Vilcea a instruit și re
partizat în întreprinderi, instituții, 
pe șantiere și în localitățile rurale 
peste 120 de instructori pentru a 
ajuta formațiile artistice de amatori 
angajate în competițiile Festivalu
lui național „Cîntarea României". 
Asistență de specialitate a fost 
acordată și ansamblului de operetă 
al Casei municipale de cultură la 
punerea în scenă a operetei „Crai 
nou" de Ciprian Porumbeșcu. Sub 
îndrumarea profesorilor și absol
venților cercului de artă coregrafică, 
la liceele energetic, sanitar și de 
construcții din Rm. Vilcea. precum 
și la așezămintele culturale din 
Drăgășani, Bălcesti. Jiblea si Ho
rezu au fost organizate formații de 
dans tematic. • MURES. Artistul 
amator Gheorghe Plajaș. din Tg. 
Mureș, se află la a 50-a expoziție 
personală. El alcătuiește cu multă 
migală, din mii și mii de eșantioane 
textile, compoziții, portrete, naturi 
moarte, peisaje, lucrări inspirate 
din realitățile zilelor noastre. Mem
brii cenaclului artiștilor plastici 
amatori de la Combinatul „Azomu- 
reș" din Tg. Mureș au deschis pri
ma lor expoziție de artă plastică,

în sălile Casei de cultură a sindi
catelor din localitate. Cei peste 20 
de muncitori expun aproape 100 
lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și metaloplastie. • CONSTAN
ȚA. Etapa județeană a Festivalu
lui „Cîntarea României" pentru 
pionieri și școlari, care a avut loc 
la Constanța, a întrunit pe scenele 
Teatrului de stat și Teatrului de pă
puși peste 120 de formații de dan
suri, teatru, coruri, orchestre și 
fanfare, selectate în faza de masă. 
Tot cu acest prilej a avut loc ver

nisajul unei expoziții cu lucrări de 
artă plastică executate de pionierii 
școlilor din județ intitulată „Cen
tenar glorios". • VASLUI. Cenaclul 
literar „Alexandru Vlahuță" din 
Birlad, care reunește muncitori, 
intelectuali, elevi, a prezentat 
spectacolul de muzică și poe
zie „Românie, țară de baladă". 
în foaierul teatrului „Victor 
Ion Popa" din Birlad a fost 
deschisă expoziția „Omagiu cente
narului Independenței" cu lucrări 
reprezentative ale artistului ama
tor loan Vinău. • MEHEDINȚI. 
La căminele culturale din 12 co
mune ale județului s-au organizat 
simpozioane cu tema „Lupta po
porului român pentru afirmarea 
ființei naționale, neatîrnare. liber
tate și progres social", urmate de 
filme documentare. „Etica relațiilor 
de familie, rolul funcțiilor educa

tive ale familiei in societatea noas
tră" — s-a intitulat dezbaterea care 
a avut Ioc la Casa municipală de 
cultură din Drobeta-Turnu Severin. 
• CARAS-SEVE RIN. Casa de 
cultură a sindicatelor din Reșița 
găzduiește. în această perioadă, ex
poziția de grafică și pictură a Mar
garetei Meschini-Babău, profesoară 
la Școala generală de muzică și 
arte plastice din Otelul Roșu. La 
Oțelul Roșu, Moldova Nouă, Băile 
Herculane și în comuna Bozoviti 
a fost inaugurată faza pe consiliile 
Intercooperatiste a Festivalului na
țional „Cîntarea României". • SA- 
LAJ. Zalăul a găzduit recent 
faza județeană a Festivalului na
tional „Cîntarea României", la care 
au participat formațiile pionierești 
din Sălaj, ciștigătoare ale concursu
lui din fazele anterioare. în total 
peste 3 000 de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, membri ai forma
țiilor corale, teatrale, coregrafice șl 
muzicale, ai brigăzilor artistice de 
agitație și montajelor literar-muzi- 
cale. • IALOMIȚA. Din seria 
de manifestări consacrate anului 
1907 a făcut parte simpozionul „Ma
rea răscoală din 1907 oglindită in 
creația literară, arta plastică și 
film", organizat la Casa de cultură 
a sindicatelor din Slobozia, cu care 
prilej au fost amenajate în toate 
unitățile industriale din oraș expo
ziții de carte și întîlniri cu autori 
și editori. Sub genericul „Omagiu 
eroilor căzuți in lupta pentru drep
tate și libertate socială" au avut 
loc în toate localitățile județului 
expuneri urmate de spectacole.

Corespondenții „Scintell*

• MOBILA DIN 
STICLĂ DURĂ. Un «eam 
gros de numai trei milimetri, 
dar de opt ori mai rezistent 
decît sticla de cinci milimetri 
produsă pînă acum, a fost reali
zat de fabrica de sticlă din 
Sandomierz (Polonia). Rezisten
ta, incasabilitatea și elasticita
tea sînt obținute printr-o tra
tare termică într-un cuptor au
tomat. Calitățile remarcabile 
ale acestei sticle o recomandă 
și industriei de mobilă. Spre 
deosebire de lemn, după cum 
se știe, sticla este lavabilă, nu 
ia foc și nu poate fi atacată 
de acizi. Pe de altă parte, are 
un aspect plăcut și poate fi 
combinată, după dorință, cu 
lemn sau metale prețioase.

• LA POLII SCĂRII 
SOCIALE. ”In Canada’ b°- 
gații devin din ce în ce mai 
bogați, iar săracii, din ce în 
ce mal săraci" este concluzia 
la care a ajuns, în sinteza sa

anuală, Consiliul economic ca
nadian. Potrivit datelor acestui 
organism, dacă în 1965 venitul 
mediu anual al familiilor ca
nadiene celor mai avute era de 
8 ori mai mare decit al celor 
mai sărace familii, în 1975 a- 
ceastă diferență a crescut pînă 
la de 11 ori. Cele mai mari 
greutăți Ie întîmpină familiile 
abia întemeiate, precum și 
bătrînii.

•MUZEU AL 
TRANSPORTURI
LOR în orașul ceho
slovac Brno se află in curs de 
organizare un inedit muzeu al 
transporturilor. Aici vor fi ex
puse mijloace de transport în 
comun incepînd cu tramvaiul 
cu cai din secolul trecut și pînă 
la ultimele modele de trenuri 
de metro. In prezent, în muzeu 
se află circa 30 de exponate, 
toate în stare de funcționare, 
urmind ca numărul lor să 
crească pînă la 100. Brno n-a 
fost ales întîmplător pentru

amplasarea acestui așezămînt. 
Exact acum o sută de ani, pe 
străzile orașului și-a făcut a- 
pariția primul mijloc de trans
port urban în comun — tram
vaiul cu cai.

• „ADONIS" SE A- 
PROPIE DE TERRA. ° 
„veche cunoștință" — asteroidul 
„Adonis" — se apropie de Pă- 
mînt. Potrivit calculelor unor 
astronomi americani, el se 
va afla, în cursul acestei 
luni, la o distanță de 2—4 
milioane km de Terra. Ul
tima dată cînd „Adonis" s-a 
aflat la o distanță relativ 
mică de planeta noastră a fost 
în 1936, cînd s-a apropiat de 
Terra pînă la 2,4 milioane km. 
Experții au declarat că apro
pierea asteroidului nu repre
zintă nici o primejdie pentru 
Pămînt, ci constituie doar un 
prilej favorabil pentru studie
rea acestuia.

• ODGOANE DIN 
NAILON. O firmă britanică 
fabrică odgoane din nailon cu 
un diametru de 160 mm, care 
rezistă la tracțiuni de 410 tone. 
Cablul, denumit „Multiplait", va 
fi folosit pentru ancorarea su- 
perpetrolierelor de peste 300 000 
tone.

• CEL MAI SCUMP 
ORAȘ DIN LUME. Ha^ 
capitala Olandei, este orașul 
unde costul vieții este cel 
mai ridicat din lume — in
formează o ultimă statistică a 
O.N.U.. întocmită in raport cu 
situația din New York. Se men
ționează. astfel, că pentru per
sonalul O.N.U. din Haga costul 
vieții este cu 133 la sută mai 
mare ca cel din New York. Alte 
orașe „scumpe" sînt Tokio, Ge

neva, Bruxelles, Copenhaga, 
Viena. In schimb, la Ciudad de 
Mexico se înregistrează cel mai 
redus nivel al costului vieții (58 
la sută din cel înregistrat la 
New York). Urmează, in ordine, 
Colombo, Khartum și La Val
letta.

• ENERGIA SOLARA 
IN ANGLIA. In ciuda ce ții 
proverbiale de care e adesea 
învăluită, Marea Britanie inten
ționează să intensifice experien
țele privind utilizarea energiei 
solare, tn acest sens, guvernul 
Callaghan a hotărit să aloce 
suma de 2,4 milioane lire ster
line pentru următorii patru ani 
în domeniul cercetărilor privind 
folosirea acestei surse. Un ra
port oficial dat publicității Ia 
Londra precizează astfel că e- 
nergia solară ar putea acoperi, 
ce] puțin din punct de vedere

teoretic, de 80 de ori consumul 
actual de energie al țârii. Mi
nisterul Energiei a prevăzut că 
în următorii 25 de ani Soarele 
ar trebui să asigure țării 2 ia 
sută din cantitatea de energie 
necesară și că pe termen lung 
„contribuția" lui ar trebui să a- 
jungă la 20 la sută.

• TRANSPORT PRIN 
CONDUCTE. O fabrică de 
hîrtie din Suedia a construit o 
conductă lungă de 8,5 km pen
tru transportul fibrelor lemnoa
se. Aproximativ 110 000 de tone 
de fibre lemnoase urmează să 
(ie transportate anual prin 
conductă — ceea ce corespunde 
încărcăturii a 12 500 autocamioa
ne. Conducta are un diametru 
de 500 milimetri, iar viteza de 
transport, la o temperatură de 
40—50 grade, este de peste doi 
metri pe secundă.

• CÎT 100 DE PER
SOANE. Institutul de cer
cetări științifice in domeniul

pomiculturii din orașul bulgar 
Plovdiv a elaborat și construit 
un nou model de mașină pen
tru culesul fructelor — prune, 
cireșe, vișine, caise, piersici — 
destinate conservării. Mașina, 
„Balkan-3“, este deservită de 
trei persoane — doi tractoriști 
și un muncitor necalificat. In
tr-un minut ea culege fructele 
dintr-un prun, iar în decurs de 
8 ore strînge o cantitate de 20 
tone de fructe. Mașina este 
prevăzută cu faruri ca să poată 
lucra și in timpul nopții. Ținind 
seamă că norma de culegere 
manuală în 8 ore este de 200 kg, 
mașina înlocuiește munca a 
o sută de culegători.

• FRUCTE SINTETI
CE. Din zahăr, gelatină, pec- 
tină. substanțe aromatice, colo- 
ranți, vitamine și alte substanțe 
hrănitoare, cercetătorii Institu
tului tehnologic din Massachu
setts (S.U.A.) intenționează să 
obțină ananas, banane, mere și 
vișine sintetice. Ei asigură că

gustul fructelor sintetice nu se 
va deosebi cu nimic de cel al 
fructelor naturale. De altfel, 
un „ananas sintetic" a fost mai 
de mult produs experimental, 
fiind destinat consumului cos- 
monauților americani.

• ELUCIDAREA MIS
TERULUI BORMANN ? 
Un cercetător american, dr. 
Reidar Sognnaes, de la U- 
niversitatea din Los Ange
les, a anunțat că a identificat 
craniul fostului colaborator al 
lui Hitler, Martin Bormann, dis
părut în 1945. într-un raport 
prezentat Academiei americane 
de medicină legală, el precizea
ză că a examinat in cele mal 
mici detalii un craniu uman 
descoperit de muncitori vest- 
berlinezi și că a ajuns la con
cluzia că este vorba de cel al 
fostului conducător nazist. în
seamnă că „misterul Bormann", 
care dăinuie de peste trei 
decenii, a fost, în fine, elu
cidat?
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în cadrul discuțiilor privind problematica activității

Consiliului de Securitate, România se pronunță

Pentru întărirea rolului Națiunilor Unite 
in apărarea și consolidarea păcii

agențiile de presă transmit:

NAȚIUNILE UNITE.’ — Comitetul 
pentru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației continuă exami
narea problematicii activității Con
siliului de Securitate. în acest con
text, sînt analizate prevederile cu 
caracter militar înscrise în Carta 
O.N.U. Referindu-se la aceste preve
deri, reprezentantul român a subli
niat faptul că pînă în prezent nu au 
fost elaborate, pe baza lor, reguli și 
principii clare privind constituirea și 
funcționarea forțelor militare ale 
O.N.U. Pentru fiecare situație în 
parte, statutul forțelor militare a 
fost determinat de Consiliul de 
Securitate, fără a exista criterii pre
cise adoptate de către forul plenar 
— Adunarea Generală.

Reprezentantul român a arătat că 
Imperativul întăririi rolului O.N.U. 
în viața internațională presupune 
adoptarea unor măsuri și în acest 
domeniu, în scopul îndeplinirii 
eficace de către organizația mondia
lă a sarcinilor ce îi revin în apă
rarea și consolidarea păcii și secu

ORIENTUL MIJLOCIU
® Convorbiri siriono-americane • Conferința de presa a 
președintelui Hafez Al-Assad • Declarația președintelui

Comitetului Executiv al O.E.P.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad, l-a primit, dumi
nică, la Damasc, pe secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance, eu care 
a examinat „Ansamblul situației din 
Orientul Apropiat, precum și posi
bilitățile de depășire a tuturor di
ficultăților ce împiedică instaurarea 
unei păci juste" în zonă — au a- 
nunțat surse oficiale siriene.

în cursul convorbirilor, președin
tele Assad i-a prezentat interlocu
torului său cele trei principii pe 
care le pune Siria la baza unei re
glementări a situației în Orientul 
Apropiat: retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate din 
1967, recunoașterea drepturilor po
porului palestinean și încetarea stă
rii de beligerantă.

Cyrus Vance a exprimat „angaja
mentul Statelor Unite de a acționa 
pentru a se ajunge la o soluție 
globală care să concilieze punctele 
de vedere ale părților", subliniind, 
totodată, „necesitatea instaurării 
unei păci juste și durabile în O- 
rientul Apropiat". v <

Secretarul de stat american i-a 
remis șefului statului sirian un me
saj din partea președintelui Jimmy 
Carter și invitația de a face o vi
zită în S.U.A.
1.

Referindu-se, în cadrul unei confe
rințe de presă, la convorbirile avute 
cu secretarul de stat al S.U.A., pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, le-a 
calificat drept utile și fructuoase. 
Siria, a spus el, va continua efortu
rile pentru reglementarea situației 
din Orientul Apropiat, fiind hotărită 
să nu cedeze nici un petic de pă- 
mînt din teritoriile ocupate de 
Israel în urma războiului din 1967.

în ce privește reconvocarea Con
ferinței de la Geneva privind Orien
tul Apropiat, președintele Assad a 
opinat că, in. lumina numeroaselor 
contacte desfășurate în acest scop, se 
întrevede reluarea tratativelor de 
pace în. cea de-a doua parte a anului.

KUWEIT. — într-o declarație 
făcută în Kuweit și reluată de a- 
genția „Qatar News", Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a afirmat că Intre Iorda

Se poate aprecia că sistemul colonial se află în ajunul lichidării to
tale, în locul fostelor colonii constituindu-se și afirmîndu-se cu putere na
țiuni libere, hotărîte să-și creeze o viață nouă, să participe cu drepturi 
egale la întreaga viață internațională. Ținînd seama de faptul că mai 
dăinuie reziduuri ale colonialismului și mai persistă politica rasistă, 
România va acționa și în viitor, cu toată energia și perseverența, pentru 
lichidarea deplină și definitivă a oricăror rămășițe de colonialism, a neo- 
colonialismului, a oricăror practici rasiste și de apartheid.

NICOLAE CEAUȘESCU
Așa cum este cunoscut, o trăsătură 

constantă a politicii și activității in
ternaționale a României socialiste o 
constituie solidaritatea militantă cu 
cauza libertății și independentei po
poarelor de pretutindeni, in lupta 
împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, a orică
ror forme de dominație și oprimare.

în zilele noastre, o simplă privire 
asupra hărții politice a globului, în 
comparație cu cea de acum citeva 
decenii, este suficientă pentru a pune 
în evidentă uriașele transformări in
tervenite in perioada postbelică ; ca 
urmare a profundelor deplasări în 
raportul mondial de forțe, creșterii 
impetuoase a forțelor socialismului, 
păcii și progresului, afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor de a 
deveni stăpîne' pe soarta proprie, ru
șinosul sistem colonial a primit lovi
turi decisive; odată cu eliberarea fos
telor colonii portugheze a dispărut șt 
ultimul imperiu colonial, sistemul de
zagregat al robiei colonialiste fiind in 
ajunul lichidării sale totale. Astăzi, 
pe ruinele fostelor imperii coloniale 
și-au făcut apariția peste 80 de noi 
state, care au pășit hotărît pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare ; 
populații de sute și sute de milioane 
de oameni, suprafețe vaste ale glo
bului. cu imense resurse și bogății, 
eu încetat de a mai fi rezerve ale 
imperialismului. Redeșteptate la via
ță. după lunga noapte a epocii colo
niale, noile state se afirmă ca o for
ță de bază a marelui front antiim- 
perialist al popoarelor, ca o prezență 
activă pe arena mondială, în lupta 
pentru făurirea unei lumi a dreptă
ții sociale și naționale, pentru afir
marea idealurilor păcii, securității și 
progresului pe întreg globul. Sînt tot 
atîtea temeiuri care îndreptățesc pe 
deplin aprecierea partidului nostru 
că intensificarea mișcării de elibera
re națională, lichidarea sistemului 
colonial, făurirea noilor state inde
pendente și suverane constituie unul 
din cele mai importante fenomene 
progresiste, revoluționare ale dez
voltării contemporane, se înscrie ca 

rității internaționale. în acest sens, 
el a dezvoltat propunerile formulate 
de România vizind următoarele as
pecte : accelerarea elaborării de că
tre Comitetul O.N.U. pentru forțele 
de menținere a păcii a unor reguli 
cu privire la modul de constituire, 
atribuțiile și cadrul juridic de func
ționare a acestor forțe, consacrarea 
dreptului ca, potrivit principiului 
rotației, toate statele membre ale 
O.N.U. să poată participa la alcătui
rea forțelor militare ale organizației, 
recunoașterea dreptului Adunării 
Generale de a da indicații în legă
tură cu folosirea forțelor militare 
aliate sub egida O.N.U., includerea 
In Carta O.N.U. a unor prevederi 
privind necesitatea acordului preala
bil al statelor implicate într-un con
flict în ce privește compoziția națio
nală a forțelor O.N.U. în încheiere, 
reprezentantul român a reliefat fap
tul că adoptarea unor măsuri eficace 
în acest domeniu ar contribui la 
creșterea capacității de acțiune a 
O.N.U. în viața internațională.

nia și viitorul stat palestinean in
dependent va exista o legătură spe
cială. Aceasta — a subliniat el — 
se bazează pa vecinătate și pe 
faptul că în Iordania trăiesc pa- 
lestineni.

Pe de altă parte, Yasser Arafat a 
arătat că problema palestineană 
„trece prinitr-o fază foarte impor
tantă și delicată", dar s-a declarat 
optimist, întrucît se înregistrează 
progrese „datorită sprijinului acor
dat de țările frățești arabe".

CAIRO. — Vicepremierul și minis
trul afacerilor externe al R.A. Egipt, 
Ismail Fahmi. a avut, convorbiri cu 
o delegație a Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, condusă de Fa- 
ruk Kaddumi. președintele Departa
mentului Politic al O.E.P. Au fost 
discutate probleme privind eforturile 
actuale în vederea reconvocării Con
ferinței de la Geneva asupra Orien
tului Apropiat.

Miting electoral 
în orașul Lahore
Discursul primului ministru 

pakistanez
în cadrul campaniei electorale care 

se desfășoară in Pakistan țin vederea 
alegerilor generale din luna martie), 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
a participat la un miting în orașul 
Lahore.

Premierul a trecut în revistă reali
zările obținute in cei cinci ani de 
guvernare, pe calea prefacerilor eco
nomice și a dezvoltării țării. Prin
tre altele, el a amintit că guvernul 
Partidului Poporului a naționalizat 13 
ramuri industriale de bază, mergînd 
de la industria siderurgică și con
strucțiile de mașini, pînă la construc
țiile navale și bănci.

Primul ministru a arătat că. în ca
zul în care partidul său va ciștiga 
din nou alegerile, va continua poli
tica de dezvoltare economică și va 
adopta măsuri energice în vederea 
controlării creșterii prețurilor.

un proces istorie fundamental si o 
cerință legică a mersului înainte al 
întregii societăți omenești.

Cu atît mai anacronică apare men
ținerea în diferite zone ale globului 

lichidarea ultimelor vestigii ale coloniaiismalui 
impune si eradicarea mentalităților de tip colonial

a unor vestigii ale sistemului împi
lării coloniale, cum sînt, de pildă, 
enclavele rasismului și apartheidului 
din Africa australă. Eradicarea a- 
ccstor „pete negre" de pe harta mon
dială este pusă astăzi la ordinea de 
zi ca o problemă a cărei soluționare 
nu mai poate suferi aminare. Pretu
tindeni, fie în țări întinse, cum sint 
Republica Sud-Africană, Namibia, 
Zimbabwe, dar și în micile teritorii 
insulare pierdute in imensitatea o- 
ceanelor, capătă tot mai mult am
ploare lupta popoarelor pentru drep
tul inalienabil la viață liberă, la au
todeterminare ți independență. Nici 
un popor, orieît de mic, nu se îm
pacă și nu mai admite astăzi per
petuarea asupririi străine.- Parti
dul și statul nostru, care au ur
mărit cu profundă simpatie lupta 
mișcărilor de eliberare naționa
lă, acordîndu-le întregul sprijin, 
sub cele mai diferite forme — mo
ral, politic, material, diplomatic — 
recunoscind imediat fiecare nou stat 
independent și dezvoltind cu toate 
aceste state ample relații de priete
nie și colaborare, se pronunță, in 
modul cel mai hotărit, pentru înlătu
rarea ultimelor reziduuri ale colonia
lismului.

Această poziție consecventă a fost

„Relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare româno-iugoslave 

se dezvoltă favorabil in toate domeniile" 
Declarația președintelui interimar al Consiliului Executiv 

Federal al R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD. — La înapoierea la 

Belgrad, Dobrosav Ciulafici, pre
ședintele interimar al Consiliului 
Executiv Federal, a declarat că con
vorbirile pe care le-a avut în cursul 
vizitei în România au confirmat încă 
o dată hotărîrea și orientarea reci
procă în direcția dezvoltării continua 
și consolidării colaborării iugoslavo- 
române în toate domeniile. El a re
levat că o mare contribuție și 
stimulent pentru prietenia dintre cele 
două țări le constituie întîlnirile 
frecvente dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, precum 
și celelalte întîlniri pe linie de stat 
și de partid.

S-a constatat cu satisfacție, a spus 
Ciulafici, că relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborarea de bună ve
cinătate se dezvoltă favorabil în toate

Numărul șomerilor din țările capitaliste 
a depășit nivelul din anii marii crize economice

Concluziile unui studiu al Biroului Internațional al Muncii

Un studiu publicat la Geneva de 
Biroul International al Muncii 
(B.I.T.) informează că in anul 1976 
numărul șomerilor, pe ansamblul 
lumii capitaliste, a depășit cifra re
cord înregistrată în anii ’30. Studiul 
relevă că in Franța și Marea Bri- 
tanie numărul cererilor de serviciu 
nerezolvate, in noiembrie trecut, 
depășea cifra de un milion pentru 
fiecare țară. Situația este gravă și în 
ce privește unele țări in curs de 
dezvoltare. In Porto Rica, de pildă, 
numărul șomerilor a întrecut, pen
tru prima oară, procentajul de 20 la 
siltă din totalul populației active.

Numărul șomerilor este deosebit

Demonstrație de mosâ la Londra pentru opdrarea locurilor de muncd

„saliut-5": Două săptâmîni în Cosmos
MOSCOVA. — Cosmonauții Vik

tor Gorbatko și Iuri Glazkov au 
încheiat cea de-a doua săptămină 
de zbor la bordul stației științifice 
orbitale „Saliut-5". în ultimele 
două zile, membrii echipajului au 
continuat experimentarea sistemu
lui de dirijare în regimuri diferite 
de activitate, precum și a sistemu
lui de regenerare a apei de con
densate. Totodată, cosmonauții au 
continuat fotografierea suprafeței 
Pămintului și a formațiunilor at

reafirmată limpede de la tribuna 
Congresului al XI-lea al P.C.R., ca 
și in alte documente ale partidului 
nostru. Ea și-a găsit o puternică ex
presie in timpul istoricelor itinerare

ale secretarului general al partidu
lui, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Africa și Ame
rica Latină. în țări arabe și asiatice, 
ca și în cursul multiplelor întîlniri 
avute la București sau peste hotare 
cu lideri ai unor mișcări de elibe
rare din teritoriile aflate încă sub 
stăpinire străină.

România socialistă militează ener
gic pentru aplicarea pînă la capăt a 
Declarației O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor coloniale, docu
ment printre ai cărui coautori se nu
mără; nu există, de altfel, rezoluție 
a Națiunilor Unite referitoare la de
colonizare și apartheid in dreptul 
căreia numele României să nu figu
reze ca inițiatoare sau coautoare. în 
același sens, în cunoscutul document 
de poziție al țării noastre cu privire 
la îmbunătățirea și democratizarea ac
tivității O.N.U. se subliniază impe
rativul unor „acțiuni hotărîte în ve
derea lichidării totale, intr-un timp 
cit mai scurt, a colonialismului, a- 
cest anacronism rușinos, în cea mai 
flagrantă contradicție cu etica și 
principiile internaționale, unanim 
proclamate azi de popoarele lumii".

Trebuie subliniat, totodată, că. in 
concepția partidului nostru, lichida

domeniile și se află într-o creștere 
continuă, atît ca volum, cît și ca in
tensitate. Acest lucru este, în. primul 
rind, rezultatul interesului celor două 
părți față de colaborarea întemeiată 
pe identitatea punctelor de vedere 
într-o serie de probleme internațio
nale și pe baza egalității depline în 
drepturi și a înțelegerii.

Președintele interimar al guvernu
lui iugoslav a subliniat că cel mai 
important rezultat al vizitei l-a con
stituit semnarea acordului privind 
construirea hidrocentralei ..Porțile de 
Fier II“. Aceasta, a spus el. repre
zintă un mare pas în direcția folosi
rii potențialului hidroenergetic al 
Dunării, care are nu numai o impor
tantă economică, ci și politică, fiind 
o punte de legătură intre cele două 
țări socialiste vecine.

de ridicat în rîndul tinerilor șl al 
femeilor. In multe state industriali
zate, cum ar fi Canada. S.U.A., 
Franța și 'Suedia, peste o treime 
din numărul șomerilor sint tineri 
sub 25 de ani. Pe de altă parte, 
chiar și in statele unde in general 
numărul șomerilor a scăzut, cel al 
femeilor fără slujbă a crescut. Ast
fel, în S.U.A., din iulie 1975 pină 
în iulie 1976 numărul șomerilor a 
scăzut cu 452 000, in timp ce acel al 
femeilor-șomer a crescut cu 79 000. 
Peste o jumătate din totalul șome
rilor din Austria, Belgia, Franța și 
Suedia in octombrie 1976 erau 
femei.

mosferice in interesele științei șl 
ale economiei naționale.

După cum transmite agenția 
T.A.S.S., luni după-amiază echipa
jul a verificat funcționarea siste
mului combinat multifuncțional, 
utilizat pentru prima oară în prac
tica zborurilor cosmice pilotate și 
care asigură la nevoie schimbarea 
totală sau parțială a atmosferei 
din interiorul stației. Experimen
tarea acestui sistem s-a desfășurat 
cu succes.

rea colonialismului reprezintă un o- 
biectiv complex, cu multiple laturi. 
Lichidarea colonialismului nu se 
poate reduce sau limita la dispariția 
structurilor politice de subordonare 
față de vechile metropole, ci impune 
și relații interstatale de tip nou, ba
zate pe respectarea strictă a princi
piilor independenței și egalității, ra
porturi economice de tip nou, cit și 
dispariția vechiului mod de gîndire 
de tip colonialist, a mentalităților de 
dominație și dictat.

Realitățile arată că cercurile Im
perialiste, monopoliste, pierzind — sub 
presiunea irezistibilă a mișcării de eli
berare, a curentului larg de opinie in
ternațională împotriva vechilor rin- 
duieli coloniale — pirghiile contro
lului politic în noile state, nu au 
renunțat la politica de spoliere a 
avuțiilor naționale ale acestor ștate, 

au încercat și încearcă permanent 
să-și redobîndească sau să-și men
țină vechile poziții. în acest scop, 
ele recurg la cele mai diferite forme 
și mijloace, fățișe sau mascate, de la 
acțiuni agresive cu ajutorul merce
narilor — cum a fost cazul recent 
în Benin — pînă la mecanismele sub
tile ale „foarfecelui prețurilor", imix
tiuni ale corporațiilor transnaționale, 
încercări de a racola forță de mun
că intelectuală ieftină (așa-numi- 
tul „exod al creierelor"), la care 
se adaugă diferite restricții, discri
minări și obstacole de ordin e- 
conomic și comercial. Acestea au ca 
rezultat pierderi uriașe pentru tine
rele state, duc la adincirea decalaje
lor economice.

în esența lor. mentalitățile de tip 
colonial au exprimat, întotdeauna, 
tendințe de a „Iegitimiza" politica de 
inegalitate, tezele „superiorității" u- 
nei rase față de altele — cu corola
rul acestora, respectiv practicile po
liticii de foită, in virtutea cărora im
periile coloniale au încetățenit prac-. 
tici discriminatorii, interveneau brutal 
în treburile interne ale popoarelor 
înrobite. Or. este evident că prăbu
șirea imperiilor coloniale nu a în
semnat și eradicarea automată a a- 
cestor mentalități. Firește, ele nu au

Grup parlamentar de 
prietenie Costa Rica - 
România. cadrul Adunării le
gislative a Republicii Costa Rica s-a 
constituit un grup parlamentar de 
prietenie între Costa Rica și Româ
nia, al cărui președinte a fost ales 
deputatul Alfonso Carro Zuniga, pre
ședintele adunării. Grupul își pro
pune dezvoltarea și stringerea rela
țiilor dintre popoarele român și 
costarican.

Președintele Zombiel,Ken_ 
neth Kaunda, a primit pe Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, aflat într-o vizită oficială de 
patru zile la Lusaka. în cursul con
vorbirilor au fost abordate cu precă
dere aspecte ale situației din sudul 
Africii.

Succes al candidaților 
P.C.J. în alegerile pentru 
organele locale.In Adunarea 
legislativă a orașului japonez Oița, 
centrul administrativ al prefecturii 
cu același nume, au fost aleși trei 
deputați din partea Partidului Co
munist din Japonia. în acest an, în 
cadrul alegerilor pentru organele lo
cale. din partea P.C.J. au fost aleși 
34 deputați comuniști.

Congresul Partidului Pro
gramului Socialist Birma- 
neZ și~a *ncePut lucrările la Ran
goon, capitala Birmaniei. Pe ordinea 
de zi sînt înscrise examinarea ra
portului politic al Comitetului Central 
al partidului, directivele celui de-al 
treilea plan cvadrienal de dezvoltare 
a economiei naționale, probleme ale 
vieții interne de partid și alegerea 
organelor de conducere ale parti
dului. Raportul politic a fost pre
zentat de San Yu, secretar general 
al C.C. al Partidului Programului So
cialist Birmanez.

Un seminar cu tema ”Lupta 
pentru eliminarea politicii de apart
heid în sudul Africii", a avut loc la 
Lome, capitala Republicii Togo. Au 
participat reprezentanți ai sindicate
lor din Mauritania, Volta Superioară, 
Mali. Niger și Togo.

„Se impune schimbarea 

actualei ordini 
economice internaționale" 
— declară comisarul pentru 

afaceri externe al Nigeriei
LAGOS. — „Vechiul model colo

nial, bazat pe exploatare, al comer
țului internațional, prin care țările 
industrializate impun toate condițiile 
de schimb, trebuie eliminat cit mai 
eurind" — a declarat comisarul 
pentru afaceri externe al Nigeriei, 
Joseph Garba. în cadrul unui mițing 
organizat la Universitatea din Ibadan. 
El a arătat că actualul sistem eco
nomic internațional acționează in 
detrimentul statelor în curs de dez
voltare.

Africa este un continent foarte 
bogat, dar africanii continuă să fie 
cei mai săraci de pe pămint. a afir
mat Joseph Garba, atrăgînd atenția 
că trebuie schimbată vechea ordine 
economică care face ca țările în curs 
de dezvoltare, care posedă peste 60 
la suta din. resursele naturale cunos
cute din întreaga lume, să nu pro
ducă decît șapte la sută din. produc
ția industrială globală.

Î11 încheiere, vorbitorul a subliniat 
că problema reclamă o soluție inter
națională, iar în acest scop trebuie 
întărită solidaritatea țărilor în curs 
de dezvoltare.

rămas și nu rămîn simple „concep
te teoretice", „abstracțiuni ideologi
ce". ci își găsesc, sau tind să-și gă
sească, aplicare practică, reprezen- 
tînd prin aceasta permanente surse 
de încordare și tensiune internațio
nală.

în ce își găsește expresia. în mod 
deosebit, persistenta unor asemenea 
mentalități ? Desigur, întruchiparea 
lor cea mai directă o constituie men
ținerea regimurilor rasiste din Afri
ca de Sud. Namibia. Zimbabwe ; toc
mai de aceea, lupta popoarelor din 
aceste țări — deși ele nu aparțin 
adminisirativ-politic vreunei metro
pole din afară — are un conținut și 
caracter anticolonialist.

în același timp, vechile mentalități 
se manifestă prin recidivarea sau 
perpetuarea practicilor de dictat și 
imixtiuni, prin refuzul de a admite 

principiile noi de relații între state, 
prin încălcarea acestora ori de cite 
ori și oriunde este posibil. Se poate 
afirma, ca o axiomă, că încălcările 
aduse noilor principii de relații in
terstatale sint invariabil legate de 
materializarea unor mentalități de 
tip colonialist. In ansamblul relații
lor politice se degajă tendința fos
telor imperii coloniale de a escamo
ta sau ciunti independenta noilor 
state, de a le considera ca va
sale ale lor și de a-și aroga în con
tinuare atribute ale „suzeranității" ; 
in acest scop, suveranitatea politică 
este subminată prin tentative de în
tărire a dependenței economice, prin 
încercări de atragere a noilor state 
in orbita lor. cu ajutorul sistemelor 
de alianțe militare sau prin antre
narea in cursa înarmărilor, de a țese 
multiple alte forme, directe sau camu
flate. de subordonare. S-ar putea spu
ne că mentalitățile (le tip colonialist 
formează însuși simburele tuturor 
concepțiilor și practicilor imperialis
te. lichidarea lor impunîndu-se ca 
un comandament de prim ordin 
al întregii dezvoltări contemporane.

Iată de ce, România socialistă con
sideră că, pentru a fi dus pînă la ca
păt, procesul lichidării colonialismu
lui trebuie însotit de eradicarea men-

în cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării cen
tenarului Independenței de 
stat a României,13 universita- 
tea din orașul portughez Coimbra a 
avut loc vernisajul expoziției de foto
grafii „Restaurarea monumentelor is
torice in România". Au luat parte 
primarul orașului Coimbra, rectorul 
universității, reprezentanți ai autori
tăților locale, oameni de cultură și 
artă, studenți, ziariști.

Sub egida „Asociației japoneze 
de enciclopedie cinematogra
fică", la Tokio a avut loc o ma
nifestare intitulată „Societatea 
și cultura românească". Cu acest 
prilej, prof. Mamaguchi de la 
Universitatea Waseda a vorbit 
despre valorile materiale și spi
rituale ale poporului român, 
subliniind bogăția și originalita
tea acestora. Au fost prezentate 
filme documentare românești 
despre dezvoltarea economică și 
culturală a țării noastre.

Ministrul angolez de ex
terne, PaLdo J°rSe, a arătat, într-o 
declarație făcută presei la Luanda, că 
R.P. Angola acordă prioritate relațiilor 
sale cu țările african^ urmărind, tot
odată. stringerea raporturilor cu ță
rile socialiste. Șeful diplomației an
goleze a amintit. în context, de a- 
jutorul acordat de țările socialiste 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.). „Relațiile țării 
noastre cu statele socialiste — a spus 
Paulo Jorge — sînt foarte bune și 
tind să fie și mai strinse, în conti
nuare".

Firma nigeriană „Conti
nental Pharmaceutical", ln- 
stituită cu opt ani în urmă, a pre
luat controlul asupra activităților fir
mei britanice „Barclay".

Business cu... „gerul secolului" 
Criza combustibilului și consecințele tragice 

ale speculei marilor monopoluri
După cum s-a mai anunțat, S.U.A. au cunoscut cea mai friguroasă 

iarnă din ultimul secol. In însorita Floridă, „Coasta de Azur a Ame
rica". au căzut zăpezi abundente ; la Chicago s-au înregistrat tem
peraturi de minus 30 de grade, in Minnesota de minus 43 de grade, iar 
cascada Niagara a înghețat. Zeci de persoane au pierit de frig, in timp 
ce. din cauza închiderii temporare a numeroase uzine, numărul șome
rilor a crescut brusc cu citeva milioane. Marile societăți producătoare 
de petrol și gaze caută să speculeze această situație, încercind să ob
țină profituri cit mai mari de pe urma actualelor calamități. Iată ce 
scrie în legătură cu aceasta corespondentul din S.U.A. al ziarului 

■ vest-german „Frankfurter Rundschau" I
Pe Margaret ShQtter și pe fratele 

ei Walter vecinii i-au văzut, pentru 
ultima oară, in urmă cu două săp- 
tămini, făcind cumpărături. Cînd, 
acum citeva zile, o rudă s-a dus în 
vizită la acești doi oameni în vîrstă, 
care locuiesc în cartierul newyorkez 
Brooklyn, a găsit ușa de la intrare 
blocată de gheață și zăpadă. Printr-o 
altă intrare, pe unde a reușit să pă
trundă în bucătărie, și-a găsit mă
tușa. Ea zăcea moartă pe podea în
tr-un veritabil sicriu de gheață. Pe
reții bucătăriei erau acoperiți. de sus 
pină jos, cu gheață. Fereastra era și 
ea un sloi compact de gheață. într-o 
altă încăpere se afla fratele ei dege
rat in pat.

După trei ierni deosebit de căl
duroase, regiuni întinse din Statele 
Unite au fost, literalmente. îngro
pate sub gheată si zăpadă. Ele tră
iesc cel mai acerb val de frig de 
citeva decenii și, legat de aceasta, o 
nouă criză de energie. Ca urmare a 
acestei situații, pînă acum două 

talitătilor colonialiste, ca o condiție 
de bază a instaurării unei noi ordini 
economice și politice mondiale.

Tara noastră militează cu fermi
tate și consecventă în acest sens nu 
numai pe plan ideologic, juridic și 
moral, dcmascînd conținutul retro
grad al mentalităților de tip colo
nial, ci și, în mod deosebit, prin ac
țiunile practice, o însemnătate hotă- 
ritoare avind în acest sens efortu
rile partidului și statului nostru pen
tru afirmarea, statornicirea și gene
ralizarea raporturilor internaționale 
întemeiate pe principiile independen
tei și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc. 
Tocmai aceste principii le așază 
România socialistă la temelia colabo
rării sale cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare 
— ca și cu toate țările lumii — a- 
firmarea lor în declarații solemne și 
comunicate comune, în alte docu
mente similare, dincolo de însemnă
tatea pe plan bilateral, avind o va
loare de exemplu cu largă semni
ficație pentru toate popoarele anga
jate in lupta pentru consolidarea in
dependenței. In același timp, larga 
colaborare pe plan economic șl teh- 
nico-științific cu aceste state, accen
tul pus pe formele noi. moderne, de 
cooperare, inclusiv construirea in co
mun a unor importante obiective in
dustriale. vizează sprijinirea efortu
rilor țărilor respective spre valorifi
carea superioară a resurselor lor na
turale. spre făurirea și dezvoltarea 
unei industrii proprii și. implicit, spre 
întărirea independenței lor naționale, 
constituind un model de relații noi, 
de conlucrare cu adevărat rodnică și 
eficientă, de avantaj reciproc și în
trajutorare in lupta comună pentru 
accelerarea progresului fiecărei na
țiuni.

Asemenea relații corespund întru 
totul cerințelor fundamentale ale în
tăririi cursului nou in viața inter
națională. menit să asigure elimi
narea definitivă a vechii politici, pre- 
cum și a vechilor practici și men
talități imperialiste, colonialiste șl 
neocolonialiste, dezvoltarea liberă, 
independentă a tuturor popoarelor, 
inclusiv a celor ce se mai află încă 
sub jugul dominației străine, respec
tarea dreptului fiecărui popor de 0 
fi stăpîn pe bogățiile naționale și a 
decide în mod suveran asupra folo
sirii lor, lichidarea împărțirii ome
nirii in bogați și săraci, crearea con
dițiilor ca fiecare națiune să benefi
cieze plenar de binefacerile civiliza
ției, într-o lume nouă, mai bună și 
mai dreaptă.

Romulus CAPLESCU

0 conferință națională 
în problemele activității din sectorul 
transporturilor feroviare, organizată 
de Consiliul de Stat al R.P. Chineze, 
a avut loc la Pekin. Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P. C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, îm
preună cu alți conducători de par
tid și de stat, i-a primit pe partici
pant! la conferință.

Secretarul general al 
Partidului Avangarda Popu
lară (comunist) din Costa 
RICO, ^anue’ More Valverde, a a- 
firmat că în țară este necesară con
stituirea urgentă a unui front poli
tic național democratic șl antiimpe
rialist. Partidul Avangarda Populară 
își exprimă dorința de a participa, 
alături de Partidul Socialist din Cos
ta Rica și Mișcarea Revoluționară a 
Poporului, la alegerile prezidențiale 
din 1978.

Organizatorii Conferinței 
afro-arabe la nivel înalt, 
ale cărei lucrări vor avea loc la 7 
martie, la Cairo, au adresat invita
ții de participare tuturor mișcărilor 
de eliberare națională din regiune. 
Urmează a fi reprezentate, între al
tele, Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei și mișcările de eliberare 
din Zimbabwe, Namibia și Republica 
Sud-Africană.

Oficialitățile mauritaniene 
au hotărît instalarea unei rețele de 
televiziune în țară, precum și pune
rea în funcțiune a unei a doua re
țele de radio.

Un nou atac agresiv at 
trupelor regimului rasist de la Sa
lisbury împotriva Botswanei a fost 
anunțat de postul de radio Gabero
nes. Un comunicat oficial al guver
nului precizează că așa-numitele 
trupe de securitate rhodesiene au a- 
tacat unele localități populate, situa
te la 13 kilometri în interiorul țării.

milioane de oameni țl-au pierdui 
locurile de muncă. Din cauza frigu
lui, fabrici, birouri, restaurante și 
scoli au fost nevoite să-și închidă 
porțile. Orașe întregi din nord-estul 
S.U.A. par pustiu Pentru a face eco
nomie de energie, în numeroase loca
lități magazinele alimentare ci far
maciile sint deschise doar citeva 
ore pe zi.

Disperată, jumătate de națiune își 
îndreaptă privirile spre sud-vest, 
spre statele Texas, Louisiana și 
Oklahoma, unde se află cele mai 
mari zăcăminte de gaze naturale din 
S.U.A.

Teritoriile din estul țării așteaptă 
însă în zadar să fie aprovizionate cu 
gaze. „în actuala situație de criză, 
societățile petroliere și de gaze n-uu 
nici un interes să sară in ajutor" — 
a declarat, in fața unei co
misii a Camerei reprezentanților ditl 
Washington. James F. Flug. El re
prezintă grupul „Energy Action 
Committee", care se ocupă de plani
ficarea energiei și elaborarea de mă
suri pentru economisirea ei. „Cu cit 
mai mulți oameni suferă de frig si 
devin șomeri, cu cit se închid mai 
multe școli și fabrici, cu atit mai 
ușor este de a impune preturi mai 
mari" — a adăugat el.

James Flug și colaboratorii săi sint 
de părere că milioane de americani 
suferă de frig nu numai pentru că 
această iarnă este aspră. Locuințele 
lor sînt neîncălzite pentru că marile 
societăți vor să obțină, prin speculă, 
profituri și mai mari.

Acuzațiile lui Flug nu sint neînte
meiate. Aceleași intreprinderi. care în 
timpul „crizei petrolului" din 1973 
și-au golit sau umplut rezervoarele 
în funcție de jocul prețurilor benzi
nei, pot închide și deschide și robi
netele de scurgere a gazelor. Con
cerne multinaționale, cum sint 
Exxon, Mobil, Shell, Gulf și altele, 
extrag și comercializează în S.U.A. 
și gazele naturale. De cînd sursele 
ușor accesibile au fost epuizate și s-a 
trecut la forajele adinei, precum $1 
Ia extracția submarină, concernele 
au cerut o sporire a preturilor la 
gaze, ceea ce nu li s-a aprobat. 
Acum ele cred că situația le este fa
vorabilă. Este larg răspindită părere* 
că aceste concerne, avide de pro
fituri, au așteptat o iarnă aspră 
pentru a-și impune revendicările, re- 
ținind cu bună știință rezervele.

„Gazele naturale vor fi îndreptat» 
acolo unde se plătesc preturile cele 
mai bune" — au .declarat cu cinism 
unii oameni de afaceri din Texas.

Milioane de victime ale acestei 
ierni aspre așteaptă cu nerăbdare 
ajutor. Pentru multi, orice alutor va 
sosi însă prea tîrziu. Ca la New 
York, unde Margaret și Walter 
Shotter au degerat, și în alte părți 
unde oameni în virstă șl bolnavi s» 
chinuiesc neputincioși în casele lor.

Calamitate 
naturală

BELGRAD. .— Două sate iugoslav» 
— Iovaț și Ctetrovița — situate în 
regiunea Vladicin Han din sudul 
R. S. Serbia — au fost înghițite de 
pămint ca urmare a alunecării unei 
coline. Agenția Taniug informează că 
nu există victime, deoarece popu
lația a avut timpul necesar să pă
răsească locul catastrofei naturale, 
provocate de topirea bruscă a zăpe
zii. precum și a ploilor ce s-au abă
tut asupra regiunii în ultimele zile. 
250 locuitori au rămas fără adăpost, 
iar alți 800 au fost evacuați. în re
giunea Vladicin Han a fost declarată 
stare de alertă, la fața locului au 
sosit echipe de salvare, luîndu-ss 
măsuri pentru ajutorarea populației 
sinistrate.
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