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IN ZIARUL DE AZI:

• Așa cum acționează 
democrația cooperatistă, 
...așa sint valorificate și 
rezervele agriculturii so
cialiste • Promovarea fe
meilor în conducerea uni
tăților comerciale • Dimi
neața, cu ceasornicul pe un 
șantier de investiții • în 
confruntare : scrisori și răs
punsuri • Faptul divers
• Sport • De pretutindeni

ȚĂRANII 

ctitori de țară, eroi 
pentru cărțile noastre

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA COASTA DE FILDEȘ

Noi convorbiri și contacte pun în evidență un viu interes reciproc 
pentru extinderea colaborării româno-ivoriene, pentru diversificarea 
relațiilor economice, corespunzător cerințelor progresului celor două țări, 

statornicirii unei noi ordini economice și politice internaționale

în orașul Yamoussoukro
în 

treia 
nie 
Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, o face în Republica 
Coasta de Fildeș, înalții soli ai po
porului român au fost oaspeții orașu
lui Yamoussoukro, situat în departa
mentul Bouake, din zona centrală a 
țării.

împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au venit tovarășii Gheor- 
ghe Oprea. Ștefan Andrei. George 
Macovescu. Nicu Ceaușescu. celelalte 
persoane oficiale române care îl în
soțesc pe șeful statului nostru.

...Aeroportul din Yamoussoukro 
este împodobit ca pentru zilele de 
mare sărbătoare. Ca și la Abidjan — 
care a făcut inalților oaspeți români 
o primire deosebit de călduroasă la 
sosirea în Coasta de Fildeș — și la Ya- 
moussoukro._localitatea natală_a pre
ședintelui " '■ ' - •
domnește 
Aeroportul 
mii și mii 
gulețe românești și ivoriene, precum 
și de grupuri 
tume tradiționale, 
tul impresionante 
tinere dansatoare, 
de artiști zouli.
măști și costume din fibre vegetale 
policrome, aparținînd grupării etnice 
baoule, cea mai numeroasă în a- 
ceastă regiune. Multi dintre cetățeni 
poartă portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei

cursul zilei de marți, cea de-a 
zi a vizitei oficiale de priete- 
pe care președintele Nicolae 

împreună cu tovarășa

Felix Houphouet-Boigny, 
o atmosferă entuziastă, 
este complet încadrat de 
de cetățeni purtînd ste

folclorice în cos- 
Sînt de-a drep- 

formațiile de 
ca si grupurile 
gol.v. corcole. cu

Elena Ceaușescu. rostesc calde urări 
de bun sosit.

în întimpinarea inalților oaspeți 
români au venit special de la Abid
jan președintele Republicii Coasta de 
Fildeș. Felix Houphouet-Boigny. și 
soția sa. Marie Therese 
Boigny.

La scara aeronavei, cei 
stat se salută cordial. își 
nile cu căldură.

Fanfara intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Coasta de Fildeș. Cei doi 
președinți trec în revistă garda de 
onoare aliniată, pe aeroport, in timp 
ce salve de artilerie cinstesc sosirea 
inalților oaspeți români.

în întimpinarea distinșilor oaspeți 
români au venit membrii guvernu
lui ivorian. prezenți cu toții la Ya
moussoukro cu prilejul vizitei șefului 
statului român în acest oraș.

Pe aeroport se află, de ase
menea. conducătorii organizațiilor de 
partid, deputății și comandanții mi
litari ai regiunii, conducători ai dife
ritelor instituții administrative din 
Yamoussoukro, reprezentanți ai di
verselor grupuri etnice din regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se îndreap
tă apoi spre mulțimea aflată ne 
aeroport, care cîntă și dansează. Se 
scandează neîntrerupt : ..Trăiască 
România !“. ..Trăiască Coasta de 
Fildeș !“, „Trăiască prietenia ivoria- 
no—română !“. Sute de brațe se în-

Houphouet-
doi șefi de 
string mîi-

(Continuare in pag. a IlI-a)

întrevedere între președintele

Sint sigur câ Ion 
Oaie din Dănceu — 
Mehedinți nu știa 
franțuzește și deci 
chiar de i-ar fi căzut 
în mînă telegrama du
celui Nicolae către 
principele Carol n-ar 
fi putut să-i descifreze 
înțelesul. „Resbelulu 
Orientale Ilustratu" de 
Profes. Dr. A. P. A- 
lessi și Profes. Mas- 
simu Popu. apărut Ia 
Graz. 1878 (editur’a 
lui Paul Cieslar. Li- 
brariu) reproduce in 
original textul telegra
mei prin care armata 
română este chemată 
să participe la lupte.

După întrevederi și 
tratative între princi
pele român și marele 
duce rus. după ce po
dul peste Dunăre, la 
Corabia, a fost termi
nat (sub direcția căpi
tanului Vasiliu. șef la 
pontonieri) a venit și 
ziua destinată trecerii 
grosului armatei româ
ne......Diu’a destinata...
Acest’a di fu una ade- 
verata serbatore natiu- 
nale. una serbatâre ra
ră in analele istoriei 
României... Eră di de 
Sambata. Pre la 3 ore 
p.m. armat’a romane 
eră întrunită la capu- 
lu podulu. Capulu sta
tului insocițu de Jonu 
Brateanu si intreau 
statulu majora Gene
rale eră in capulu ar
matei".

Ion Stancu Oaie unde 
se găsea în acel timp ? 
Cînd a trecut el Du
nărea ? Oricum, pe fo
tografie scrie că a fă
cut parte din Regi
mentul I Dorobanți.

înainte de a da lupta 
decisivă de la Plevna 
și de a-1 zări pe 
Osman-pașa prizonier, 
pe unde a mai luptat ? 
în „Resbelulu..." îi în- 
tîlnim pe mehedințeni 
în armata lui Slăni- 
ceanu ce a primit în
sărcinarea de a lua Ra
hova. „Armata lui Slă-

niceanu era circa 3 200 
combatanți, tierani do
robanți si anume : 1
bat. de Mehedintieni 
dein 1-lea reaim. sub 
comanda maiorului 
Burileanu..." Si alte 
batalioane din Muscel, 
Ilfov. Rîmnicu Sărat. 
Neamț. Suceava... Cum 
îi urmăresc numai pe 
mehedințeni, o să-i în- 
tîlnesc lîngă satul Se- 
lanovița... „Una mare 
parte dein bat. de do
robanți Mehedințeni o 
tremele (Slănigeanu — 
n.n.) sub comanda ma
jorului Mateescu se in-

însemnări de
Dumitru Radu

POPESCU

taresca divisi’a de ca
valeria tăbăcită catra 
apusu"... Mai apoi, cind 
începe lupta si baterii
le noastre bombardea
ză „întăriturile tur- 
cesci". „bat, de Mehe- 
dinteni ascăpta ascun- 
su intr-o vală că se 
vena la rendulu de a- 
tacu". Turcii se retrag, 
sînt urmăriți. „Pre a- 
cest’a vreme o parte 
dein batal, de Mehe
dinți sub scutulu focu
lui de artileria esa 
dein ascundietur’a s’a 
in flanculu dreptu alu 
Turciloru. trece prein 
viile de lenau fortulu 
celu micu pentru a-lu 
ataca, dar' in acelu 
momentu comandante- 
le Mateescu cade răni- 
tu de unu olontiu. 
Acdst’a nenorocire 
făcu pre compania a 
se retrage in vii nea- 
vendu comandante".

Dorobanții din Mus
cel și Ilfov, din jude
țele înfrățite ale Mil- 
covului. Putnei și Rîm- 
nicului continuă lupta, 
iar „campaniele de 
dorobanți dein Mehe
dinți si Suceava le in-

lesnescu schimbările 
cu trupe de sprijinire". 
Rahova e cucerită. 
Marele duce Nicolae 
se adresează printr-o 
scrisoare domnitorului 
Carol. „Permite-ti-mi 
a Ve-repeti cu acesta 
ocasiune. că in totu- 
deauna am fostu feri- 
citu de a recunăasce 
bravur’a si solidele ca
lități militare ale ar
matei Romane... Isbin- 
da dela Rahova apar- 
tiene armeloru romane 
si in afara chiar’de 
interesulu generale ce 
ea oferă pentru ope
rațiunile nâstre. eu 
impartasiescu dein su- 
fletu multiumirea ce 
poteti resemti"...

Apoi Oaie Ion ajun
ge la Plevna. N-am 
să descriu toate eta
pele ce au dus la în
vingerea armatelor o- 
tomane. Am să arăt 
doar cum un ofițer 
turc superior a fost 
adus în fața colonelu
lui Cerchez, trimis de 
Osman-pașa, ce se 
afla rănit într-o casă 
din apropiere. „Colo- 
nelulu Cerchezu inso- 
citu de coloneii Arion, 
Berendeiu sî mai multi 
oficiri dein statulu 
majoru. merse la lo- 
culu indicatu, unde 
găsiră pre Osmanu — 
pasi’a ranitu, incon- 
giuratu de mai multi 
pași comandanți de 
divisii si de brigadi si 
de siefulu seu de sta
tu majoru, care-i de
clară că se considera 
de prisonieru împreu
na cu armat’a s’a...“.

Am scris această 
scurtă introducere la o 
fotografie primită re
cent de acasă ca o 
datorie față de me- I 
hedințenii ce-au luptat ! 
la Plevna. Pe foto
grafie, în stînga, 
scrie : „Certific că
(Continuare 
In pag. a IV-a)
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Nicolae Ceausescu
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și președintele
Felix Houphouet-Boigny

Marți după-amiază, la reședința 
particulară din orașul Yamoussouk
ro, a șefului statului ivorian, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Republicii Coasta de Fildeș. Felix 
Houphouet-Boigny.

In cadrul întrevederii, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc asu
pra activității pe care popoarele ro
mân și ivorian o desfășoară pentru 
dezvoltarea lor economică și socială, 
pentru făurirea unei vieți prospere, 
de bunăstare și fericire.

Președintele României și președin
tele Coastei de Fildeș au discutat, 
apoi pe larg problemele raporturilor 
bilaterale, evidențiind dorința ambe
lor țări de a dezvolta și diversifica 
relațiile politice, cooperarea econo
mică, tehnică, științifică și culturală, 
in interesul ambelor popoare. Tot
odată, cei doi președinți și-au expri
mat hotărirea de a întări conlucrarea

româno-ivoriană pe planul relațiilor 
internaționale, România și Coasta de 
Fildeș aducindu-și tot mai activ con
tribuția la instaurarea unei noi or
dini economice mondiale bazate pe 
dreptate și echitate. Au fost evidențiate 
rolul sporit al țărilor în curs de dez
voltare în soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane, ne
cesitatea întăririi unității lor. a tu
turor forțelor progresiste pentru asi
gurarea dreptului fiecărui popor de 
a-și alege singur, în mod indepen
dent. calea dezvoltării sale, de a trăi 
liber, pentru eradicarea deplină a 
colonialismului, a politicii de discri
minare rasială și de apartheid, pen
tru pace, securitate și înțelegere in
tre toate națiunile lumii.

întrevederea între cei doi pre
ședinți s-a desfășurat într-o atmo
sferă caldă, de sinceră prietenie și În
țelegere reciprocă ce caracterizează 
relațiile dintre cele două țări prie
tene.

Am vemt in Coasta de Fildeș cu dorința de a dezvolta 
dialogul, de a găsi împreună căile pentru o colaborare 
largă între popoarele noastre, pentru o conlucrare activă 
pe plan internațional, în vederea realizării unei lumi mai 
drepte și mai bune“.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la marea adunare populară din Yamoussoukro

ROLUL MAISTRULUI 
este decisiv pentru 

ridicarea calității produselor
Cum se exercită, în practică, acest rol? 
Cîteva constatări de la întreprinderea de 

autocamioane din Brașov

...Toți muncitorii, cadrele tehnice, specialiștii trebuie să facă din 
lupta pentru ridicarea calității produselor o înaltă datorie patriotică, 
socialistă, un titlu de cinste în efortul general pentru înfăptuirea obi
ectivelor cincinalului revoluției tehnico-științifice 1 Acest îndemn 
ferm, adresat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in șe
dința sa din 18 februarie a.c., evidențiază încă o dată necesitatea con
centrării eforturilor tuturor lucrătorilor — de la muncitor la ministru 
— in direcția îmbunătățirii substanțiale a calității produselor. înlătu
rării oricăror neajunsuri care se manifestă încă in acest domeniu, spo
ririi răspunderii muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor pentru res
pectarea disciplinei tehnologice, a normelor de calitate superioară în 
fiecare întreprindere și secție, la fiecare mașină. Este bine cunoscut 
faptul că. în ansamblul acestor factori umani, MAISTRUL REPRE
ZINTĂ PERSONALITATEA CENTRALA ÎN LUPTA PENTRU CALI
TATEA ÎNALTA A PRODUSELOR, PURTÎND CEA MAI MARE 
RESPONSABILITATE ÎN ACEASTA PRIVINȚA. Cum își îndeplinește 
el îndatoririle ? Constituie maistrul un catalizator ai unirii eforturilor 
tuturor muncitorilor din compartimentele pe care le conduce pentru

al RepubliciiDomnule 
Coasta de

Doamnă,
Domnilor
Domnule

Yamoussoukro,
Doamnelor și domnilor.
Aș dori, în primul rind, 

prim cele mai calde mulțumiri pen
tru primirea deosebit de călduroasă 
pe care ne-ați făcut-o dumnea
voastră șl locuitorii acestui oraș in 
plină dezvoltare, precum si pentru 
cuvintele de prietenie pe care le-ați 
rostit aici.

președinte 
Fildeș,

miniștri, 
primar al orașului

să vă ex-

In timpul întrevedem

Doresc, la rîndul meu, să vă adre
sez dumneavoastră, tuturor locuito
rilor din Yamoussoukro și întregului 
popor din Coasta de Fildeș salutul 
meu, al poporului român și urarea 
de bunăstare, fericire și de prietenie ! 
(Aplauze).

Ne aflăm de trei zile in frumoasa 
dumneavoastră tară. în acest scurt 
timp am putut să cunoaștem unele 
din preocupările și realizările dum
neavoastră pe calea dezvoltării eco- 
nomieo-sociale, științei și culturii.

Am putut, de asemenea, cunoaște 
preocupările și eforturile ce se des
fășoară in Republica Coasta de Fil
deș. pe care le depune președin
tele țării dumneavoastră pentru dez
voltarea patriei, pentru ridicarea bu
năstării și fericirea întregului popor.

Toate acestea ne-au produs o de
osebită impresie. Dar trebuie să vă 
mărturisesc că. fiind in această loca
litate in plină dezvoltare, am rămas 
impresionați de eforturile ce se fac 
pentru a crea in această zonă un oraș 
nou. care să asigure întregii populații 
condiții de viață cît mai bune. Pen
tru toate acestea dorim, ca prieteni, 
să vă exprimăm felicitările noastre 
și urarea de a obține rezultate cit 
mai mari in această luptă pentru 
dezvoltare, pentru independentă, pen
tru bunăstare si fericire. (Aplauze).,

în tara mea, poporul a devenit pe 
deplin stăpin pe destinele sale și, de 
mai bine de 30 de ani, își făurește o 
viată nouă, in care muncitorii, țăra
nii. intelectualii, micii meseriași, În
treaga populație. întregul popor 
sint stăpinj pe toate bogățiile țării, 
pe tot ceea ce se produce. Si fac to 
tul pentru a ridica nivelul lor de 
viață, pentru a intări suveranitatea 
și independenta tării. (Aplauze).

Nu doresc să mă opresc Ia cifre, 
sper că tot mai multi cetățeni din 
Coasta de Fildeș vor vizita România, 
așa cum tot mai mu’ți cetățeni ai 
României vor vizita Coasta de Fil
deș și vor putea cunoaște reciproc 
ceea ce se realizează si ce mari po
sibilități există pentru 
vieți mai bune atunci 
este pe deplin stăpin 
sale, cind este liber și
prieteni, pretutindeni. (Aplauze).

Am venit in Coasta de Fildeș la 
invitația amabilă a președintelui 
Boigny. cu dorința de a dezvolta dia
logul. de a găsi impreună căile pen
tru o colaborare largă — economică, 
științifică, culturală — intre po-

international, in ve
linei lumi mai drepte 
pe planeta noastră.

in lume sint multe

poarele noastre, pentru o conlucrare 
activă pe plan 
derea realizării 
și mai bune
(Aplauze).

într-adevăr,
probleme complicate. Mai sint încă 
popoare asuprite de colonialiști. .Mai 
sint încă popoare care nu se bucură 
de deplină libertate și independență, 
în diferite zone mai sint conflicte, 
războaie, multe jertfe. Iată de ce este 
necesar să facem totul pentru ca toa
te națiunile lumii să devină pe de
plin libere și independente, pentru a 
pune capăt cu desăvirșire vechii po
litici de dominație colonialistă, pen
tru a asigura dreptul fiecărui popor 
la existentă liberă, de a-și făuri viața 
așa cum o dorește, fără nici un a- 
rnestec din afară. (Aplauze).

Cred că domnul președinte al Re
publicii Coasta de Fildeș va fi de a- 
cord cu mine dacă voi menționa câ 
sintem animați de dorința de a dez
volta nu numai o colaborare largă 
între popoarele noastre, dar și de a 
conlucra strins pe plan internațional. 
(Aplauze).

Desigur, trebuie să pornim de la 
realitatea că in lume există țări cu 
orinduiri sociale diferite, de la prin
cipiile coexistenței pașnice — și. res- 
pectind drumul ales de fiecare popor, 
să găsim căile pentru colaborare și 
înțelegere.

Este necesar. într-adevăr. să ne 
unim eforturile, pentru ca minunate
le cuceriri ale științei și culturii, tot 
ceea ce s-a realizat mai bun. ceea ce 
se creează mai valoros in fiecare țară 
și, în general, pe planeta noastră să 
servească popoarelor, oamenilor, bu
năstării. fericirii și înnobilării lor. 
Numai atunci vom spune că ne fa
cem intr-adevăr datoria de oameni 
Care dorim ca popoarele noastre să 
trăiască mai bine. Numai atunci vom 
realiza o pace trainică 
noastră. (Aplauze).

Avem convingerea că 
tră și convorbirile cu
Boigny vor servi deopotrivă intere
selor poporului român și poporului 
ivorian, cauzei păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze).

încă o dată, vă mulțumesc pentru 
primirea călduroasă ce ne-ați făcut-o 
și vă doresc tot ceea ce vă doriți mai 
bun dumneavoastră înșivă, ceea ce 
doresc și poporului meu — pace, bu
năstare, independență și fericire. (A- 
plauze prelungite, puternice).

pe planeta

făurirea unei 
cînd poporul 
pe destinele 

se bucură de

vizita noas- 
președintcle

asigurarea și garantarea, de la 
produselor ?

Organizatori 
ai proceselor tehnologica

La Comitetul municipal de partid 
Brașov sînt apreciate ca pozitive 
rezultatele obținute în ultimul timp 
de colectivul întreprinderii de auto
camioane pe linia ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al producției. Un 
.argument : numărul defecțiunilor 
s-a redus substanțial așa cum s-a re
dus și gradul de complexitate al a- 
cestora. Iar o contribuție de seamă la 
aceste rezultate a adus-o harnicul și 
numerosul detașament al maiștrilor, 
aceia care sint caracterizați, nu fără 
temei, ca organizatorii directi ai pro
ducției. ai proceselor tehnologice, și 
pe ai căror umeri apasă principalele 
probleme de organizare și coordonare 
a activității, la nivelul liniilor si ate
lierelor de fabricație.

...TURNATORIA DE FONTA nu 
este numai una din secțiile care dau 
„tonul" în desfășurarea producției pe 
întreaga întreprindere, dar aici se 
hotărăște: în bună măsură. si
CALITATEA AUTOCAMIOANELOR 
ROMANEȘTI.

— Adevărul este — ne spunea to
varășul Cristian Olteanu. inginer-șef 
la sectoarele calde — că. pînă nu de 
mult, această secție crea mari difi
cultăți întreprinderii, sub aspectul 
calității produselor. Astăzi, lucrurile 
merg pe un făgaș mai bun. Deși sec
ția se mai confruntă cu unele proble
me. revirimentul calitativ produs aici 
este pregnant.

Despre acest aspect discutăm și cu 
inginerul Coștică Lazăr, șef de sec
ție pe schimb, care ne-a spus :

bun început, a unei bune calități a

— în întreaga activitate de produc
ție. incepînil cu organizarea locu
rilor de muncă, aprovizionarea teh- 
nico-materială, asigurarea asistenței 
tehnice, controlul calității operațiilor 
și pină Ia livrarea produselor execu
tate, toate lucrurile trebuie să se 
desfășoare sub conducerea directă a 
maiștrilor. Maistrul nu este, așa cum 
se mai crede, doar un supraveghetor 
al procesului tehnologic stabilit, ci 
„creierul" organizării și coordonării 
producției pe linia de fabricație sau 
in atelierul de care răspunde.

, Un asemenea organizator și con
ducător al producției este maistrul 
NICOLAE PREDA, de la linia a Il-a. 
Cineva afirma că principala sa cali
tate o constituie capacitatea de gin- 
dire și de acțiune. Acordă o mare a- 
tenție calității producției, pe întrea
ga filieră a procesului tehnologic. Ni
colae Preda își începe activitatea cu 
verificarea calității materiilor prime 
și. în special, a amestecurilor de 
formare. In continuare, el urmărește 
ca toate operațiile tehnologice să se 
desfășoare corect, iar acolo unde este 
necesar le îmbunătățește. în privința 
controlului de calitate, acesta nu este 
lăsat numai pe seama C.T.C.-ului ; 
de calitatea controlului de... calitate 
se ocupă personal. Și încă un aspect : 
analizează zilnic calitatea pieselor 
turnate în decurs de 24 de ore. ceea 
ce-i permite să ia măsuri pentru 
înlăturarea cauzelor rebutului. în ul
timele patru luni, de cînd maistrul 
a fost repartizat să lucreze la linia 
a II-a de la turnătoria de fontă, pro
dusele de piese bune, de calitate, 
au crescut cu 17 la sută, nivelul 
rebuturilor s-a redus aproape la ju
mătate. iar producția de forme pa
(Continuare în pag. a V-a)
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Asa cuoi acționează democrația cooperatistă,
...asa sînt valorificam si

rezervele agricoltorii socialiste
mice și 
noastre 
țumesc. 
între o 
Ne-am 
sporim producția globală Ia 
oane lei, față de 70 milioane cît 
prevăzusem inițial in plan. Pentru 
îndeplinirea acestui angajament vom 
acționa în vederea organizării mai 
bune a muncii, pentru întărirea in 
continuare a spiritului de ordine și 
disciplină în toate sectoarele". To
varășul Nicolae Papuc, președintele 
cooperativei agricole din comuna 
Gohor, a arătat că, acționînd în di
recția îmbunătățirii organizării 
muncii, pentru instaurarea spiritului 
de ordine și disciplină, producțiile 
s-au dublat în ultimii ani: „Am acor-

financiare ale cooperativei 
sint bune, dar nu ne mul-. 
Există diferențe de 
formație de muncă 

angajat ca în acest
recoltă 

si alta, 
an să 

77 mili-

au aplicat corect erbicidele. ceea ce 
a făcut ca nădejdea recoltei să fie 
tot in sapă". Tovarășul Aurel Dinu- 
lescu. președintele consiliului inter- 
cooperatist și directorul S.M.A. Hanu 
Conachi, împărtășind din experiența 
unităților servite de stațiune in ce 
privește organizarea echipelor mixte 
de mecanizatori și cooperatori, a 
subliniat : „Avem păminturi bune și 
oameni harnici, astfel încît randa
mentul la hectar poate creste mult. 
Conducerea partidului ne cere să 
muncim mai productiv, mai econo
mic. Desigur, aceasta depinde în pri
mul rînd de noi. Dar și industria 
construcțiilor de mașini trebuie să 
producă asemenea utilaje care să 
folosească întreaga forță a tractoru
lui. Avem, totodată, nevoie de uti-

participanții la discu- 
fost stimulați să in- 

mult în problemele de 
activității de condu-

• Un schimb de experiență cu multe laturi pozitive - dar și cu 
unele lacune • Buna organizare, ordinea și disciplina - condiții 
hotărîtoare pentru creșterea producției ia nivelul dotării tehnico- 
materiale • Cu generalități și formule abstracte nu se asigură 
îmbunătățirea activității organelor de conducere colectivă din unități

Lucrările Conferinței Uniunii jude
țene Galați a cooperativelor agricole 
de producție au prilejuit un util 
schimb de experiență, evidențierea 
rezultatelor obținute în sporirea pro
ducției agricole, a transformărilor 
profunde petrecute la sate — care au 
dus la creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al țărănimii. Fără a 
ne propune, desigur, o redare amă
nunțită a lucrărilor conferinței, spi
cuim din lucrările ei unele probleme 
caracteristice pentru activitatea coo
perativelor agricole din acest județ.

Rezultatele bune obținute în spo
rirea producției vegetale și animale, 
în creșterea veniturilor și dezvol
tarea avuției obștești. în anii care au 
țrecut de la precedenta conferință, 
au fost reliefate pe larg atît în da
rea de seamă, cît ______________
și în cuvîntu) 
multor partici
pant! la discuții. 
Analizînd aceste 
rezultate în lumi
na indicațiilor 
formulate de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru 
de la C.C. al 
P.C.R. din decem
brie anul trecut, conferința a 
apreciat că recoltele obținute în 1976 
nu au fost pe măsura potențialului 
agriculturii județului. Participanții la 
discuții au căutat să contureze îm
preună — pornind de la rezultatele 
obținute și de la neajunsurile care 
s-au manifestat — cele mai bune căi 
și mijloace pentru valorificarea mai 
intensă a resurselor de care dispun 
cooperativele agricole in vederea 
creșterii mai substanțiale a produc
ției agricole vegetale și animale.

Sporirea randamentului la hectar 
a fost analizată. în cadrul conferin
ței, sub aspectul folosirii mai judi
cioase a forței de muncă din coope
rativele agricole, a tractoarelor și 
mașinilor agricole puse la dispoziția 
acestor unități. în această privință 
s-a acumulat o bună experiență în 
diferite unități, dar, totodată, sînt 
încă destule deficiente. Merită să 
insistăm asupra rezultatelor coopera
tivei agricole din Pechea. așa cum » 
fost prezentată, în cadrul conferin
ței, de tovarășul Ion Negoită, pre
ședintele acestei unități. „Faptul că 
in 1976 valoarea producției globale a 
fost de 60 milioane lei, față de 45 mi
lioane în 1972, se datorește. în prin
cipal, participării active a oamenilor 
la muncă — spunea președintele 
cooperativei. Cooperatorii noștri au 
înțeles obligația pe care o au de a 
executa atunci cînd se cere și cores- 

: punzător normelor tehnice ; luerările 
ce le revin în cadrul formației din 
care fac parts, respectă . programul 
d« lucru «tabilit Rezultatele econo-

dat o mare atenție organizării mun
cii. aplicării corecte a acordului 
global — spunea președintele. Con
siliul de conducere a plecat de la 
convingerea că numai unind forțele 
membrilor cooperatori, asigurînd 
participarea lor la conducerea trebu
rilor cooperativei putem să sporim 
an de an producția, să gospodărim 
mal bine averea obștească, 
reușit. Cooperativa noastră a 
în rindul unităților consolidate 
punct de vedere economic".

în cadrul măsurilor luate de 
ducerea partidului avînd ca 
legarea mai strînsă a activității 
canizatorilor de cooperativa agricolă, 
a veniturilor acestora de recoltele 
obținute pe terenurile lucrate de ei, 
participanții la conferință au anali
zat în ce măsură formațiile de me
canizatori și cooperatori au conlu
crat în vederea executării lucrărilor 
la timp și la un înalt nivel calitativ. 
„Am obținut recolte bune — 2 900 kg 
grîu, 5 400 kg porumb. 46 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar — care se. datoresc 
și muncii mecanizatorilor, arăta to
varășa Tudora Dorosin, vicepre
ședinte al C.A.P. Cosmești. Dar în 
cooperativa noastră, unde forța 
muncă este constituită în cea 
mare parte din femei, se cere ca 
țiunea să asigure atît extinderea 
canizării, cit și creșterea răspunderii 
mecanizatorilor pentru calitatea lu- 
dhărilbr executate. Or, Uri-ii mecani
zatori au efectuat pregătirea terenu
lui și însămințările cu îrttirziere.. nu

economisirea de

acest fel, 
ții ar fi 
tre mai 
fond ale 
cere a cooperativelor agricole. Nici 
in darea de seamă și nici in dis
cuții nu s-a făcut o analiză aprofun
dată a activității consiliilor de con
ducere din cooperative, a stilului de 
muncă al biroului uniunii, spre a se 
desprinde scăderile și concluziile ne
cesare pentru perfecționarea activi
tății de conducere și îndrumare a 
unităților agricole. Totodată, prea pu
țin accent s-a pus pe analiza unor 
cauze care determină neajunsuri în 
organizarea producției și a muncii, 
în loc să folosească acest cadru pen
tru a contura cu’claritate principalele 
direcții de acțiune, darea de seamă 

întocmită într-o 
concepție sim
plistă s-a limitat 
Ia fraze genera
le : „să luăm mă
suri operative și 
energice pentru 
eliminarea grab
nică a neajunsu
rilor amintite" ; 
„se cer din partea 
noastră eforturi 
considerabile pen- 

deficiențelor care

Si am 
trecut 

din

con- 
scop 
me-

de 
mai 
sta- 
me-

laje care să permită 
combustibil".

Cu toate acestea, 
conferinței, deși toți __________
fost unanimi în a reliefa existența 
a numeroase rezerve de sporire a 
producției agricole, nu s-a arătat, 
totuși, că unul din instrumentele 
hotărîtoare pentru punerea lor in
tensă în valoare îl constituie întă
rirea democrației cooperatiste, adică 
atragerea mai activă, mai dinamică, 
mai responsabilă a tuturor coopera
torilor la stabilirea celor mai bune 
măsuri și la aplicarea lor în vederea 
creșterii continue a producției agri
cole. Este un adevăr demonstrat de 
experiența multor cooperative că. așa 
cum funcționează democrația coope
ratistă. așa sint valorificate rezervele 
agriculturii socialiste. De aceea, era 
de așteptat ca în cadrul conferinței 
uniunii județene a cooperative
lor agricole să se discute mai 
pe larg despre problemele legate de 
îndrumarea activității consiliilor in- 
tercooperatiste, a consiliilor de con
ducere din cooperative, despre Întă
rirea democrației cooperatiste șl 
creșterea rolului adunărilor generale 
in viața cooperativelor. Din păcate, 
darea de seamă s-a ocupat prea 
mult de problemele de specialitate 
ale producției agricole — sarcină care 
revine direcției agricole. Se cerea 
insistat — in lumina indicațiilor 
conducerii partidului — asupra mo
dului in care uniunea a asigurat 
funcționarea normală a organelor de 
conducere colectivă din uiUtătl. In

In desfășurarea 
vorbitorii au

tru eliminarea 
s-au semnalat". Participanții la con
ferință au cerut uniunii județene 
să-și îmbunătățească activitatea, ast
fel încît să devină un organ care să 
asigure desfășurarea corespunzătoare 
a întregii activități organizatorice și 
politice legate de mobilizarea țără
nimii pentru realizarea planurilor de 
producție în cooperativele agricole.

Hotărirea conferinței, îmbunătățită 
prin propunerile judicioase făcute de 
cei care au luat cuvîntul, constituie 
un program de acțiune menit să ducă 
la creșterea substanțială a producției 
vegetale și animale în acest an. la 
înflorirea agriculturii județului. De
osebit de importante sint măsurile 
stabilite pentru a se trece încă de pe 
acum la desfășurarea unor ample lu
crări de îmbunătățiri funciare, pen
tru a se întări ordinea, disciplina și 
răspunderea în folosirea integrală și 
eficientă a pămîntului, a bazei teh- 
nico-materiale și a forței de muncă 
în unități, pentru a se asigura exe
cutarea la un Înalt nivel calitativ a 
lucrărilor agricole de primăvară.

Ion HERȚEG 
Dan PLAEȘU

Cooperatorul Dumitru 
Leon. în vîrstă de 63 de 
ani, din comuna Ceacu (Ia
lomița), s-a pomenit deu
năzi cu președintele coope
rativei, care i-a spus:,.Nea 
Dumitre, uite biletul pen
tru tratament în stațiunea 
Sărata-Monteoru. din Bu
zău. îți faci bagajele și te 
duci să-ți vezi de reuma
tism și să te întorci voinic 
acasă...". De bilet avea ne
voie. dar ca să se îngri
jească președintele, așa, 
direct de sănătatea lui. nu 
se aștepta. Că de cînd se 
știe, țăranii virstnici și-au 
văzut Singuri 
după puterile 
că e mai bine 
bolnăvești : 
era un lux pe 
nu și-l putea

Iată-1 acum 
mitru și pe alți 199 de ță
rani cooperatori stînd la 
taifas, zilele trecute, în fața 
pavilionului balnear al 
cooperatorilor din stațiu
nea Sărata-Monteoru. Nu 
discutau nici despre vre
me. nici despre fotbal, ci 
despre cura balneară. Un 
bărbat in puterea vîrstei 
povestea: „Acu vreo 12 
ani ajunsesem într-un. hal 
de necrezut. Abia mă ți
neam pe picioare. Ce să 
tac 1 Am venit in stațiu
nea asta. De pavilioane, 
nici vorbă ; iar băile — 
niște barăci de lemn. M-a 
găzduit un sătean de 
pe-aici. în ’75 aud că primi
ră bilete la cooperativă. Mi 
s-a dat și mie unul pentru 
Sărata-Monteoru. Cînd am 
ajuns aici și am văzut fru
musețea asta de clădire, 
am crezut că am greșit a- 
dresa. Mă 
mă uit în 
ma și 
cred... 
venit, 
și zic 
te gindești că, atunci cînd 
era de vîrSta mea. tata s-a 
prăpădit cu zile. Era prin 
’47. Degeaba s-a operat 
ulcer, dacă nu a putut 
meargă prin stațiuni 
izvoare tămăduitoare, 
unde parale ? Acum, de la 
noi de la Fîntînele au ple
cat multi la tratament".

Așa povestea Ion Ma- 
tache, cooperator din Fin- 
tinele, județul Prahova. 
Printre cei cu care stătea 
la taifas s-a aflat și Jar.il 
Slabu. președintele C.A.P. 
Foltești din județul Galați, 
„în ultimii 5 ani, spunea 
dînsul, aproape 200 de coo
peratori din Foltești au 
beneficiat de trimiteri — 
cu preț redus sau gratuit 

stațiunile balneare 
recăpătîndu-și 
capacitatea de

pregetă 
mulțumirile și 
lor și în re- 
aprecieri și 
sanatoriului.

de sănătate, 
lor. gindind 
să nu te îm- 

tratamentul 
care țăranul 
îngădui.
pe nea Du

uit in dreapta, 
stingă, văd fir- 
nu-mi vine să 

atunci am tot
tot

De 
acum e a treia oară, 
că-s flăcău ! Și cînd

— in 
din țară, 
sănătatea și 
muncă".

Pe lingă

de 
să 
cu 
De

impresiile im-

părtășite prin 
cooperatorii 
să-și înscrie 
recunoștința 
gistrul de 
sugestii al
„M-am bucurat foarte mult 
cînd am primit biletul pen
tru băi. eu. care n-am mal 
fost umblată prin sta
țiuni. Sînt din adîncul su
fletului recunoscătoare și 
mulțumesc conducerii parti
dului pentru condițiile de 
odihnă și tratament create 
și cooperatorilor", scrie coo- 
peratoarea Bozoki Elisa- 
beta, din C.A.P. Turnu, ju
dețul Arad. Slovele stin- 
gace scrise de miinl de-

două paturi și grup sani
tar propriu De la data 
inaugurării și pînă în luna 
februarie 1977 au benefi
ciat de găzduire și trata
ment aici 5 400 de coopera
tori, din toate județele 
tării.

Dialoguri asemănătoare 
cu țăranii cooperatori aflati, 
în aceste zile, la tratament 
în sanatoriile balneare pro
prii. construite din fondu
rile alocate de adunările 
generale ale cooperativelor, 
am fi putut angaja și 
Olănești sau la Amara, 
Buziaș, la Covasna sau 
Nicolina-Iași. Impresiile 
fi dat glas aceluiași senti-

la 
la 
la 
ar

„Care sănătate 
v-o dorim și dv. “

însemnări din stațiuni balneare
și complexele sanatoriale proprii

ale țăranilor cooperatori

prinse mai mult cu sapa 
dau expresie sinceră mul
țumirii pentru că truda pe 
ogor se bucură de prețuire 
și grijă. „Grija față de om 
este o realitate, nu un vis, 
scrie cooperatoarea Măn- 
dica Orcula, din C.A.P. 
Crucea, județul Constanța. 
Nici măcar nu au visat 
vreodată țăranii, părinții 
sau bunicii lor să-și pe
treacă concediul la trata
ment și odihnă în stațiuni 
în care, altădată, doar cei 
bogați se puteau duce. 
Timp de 18 zile mi-am 
tratat reumatismul și plec 
de aici cu multă voie 
bună".

— Facem tot ce ne stă in 
putință pentru ca oaspeții 
noștri să se simtă cit mai 
bine și să-și recapete for
țele — ne spunea Ion Ion, 
directorul sanatoriului. Con
strucția — dată în folo
sință în august 1975 și rea
lizată din fondurile proprii 
ale cooperativelor — oferă 
condiții optime de trata
ment : un pavilion modern 
de băi, bine dotat, în care 
un medic și 5 cadre cu 
pregătire medie asigură 
asistenta medicală ; masa 
este servită Intr-o nouă 
sală, spațioasă și elegantă ; 
pavilionul de 
pune de

cazare dis- 
camere cu cile

ment de mulțumire și re
cunoștință pentru condițiile 
bune de tratament ce le 
sint oferite. Toate aceste 
edificii au fost concepute 
și realizate în conformitate 
cu cerințele celor mai mo
derne instituții de îngri
jire a sănătății oamenilor.

— Construcția sanatorii- 
lor balneare proprii ale 
cooperatorilor — ne spune 
tovarășul Ștefan Popa, vi
cepreședinte al Casei de 
pensii din cadrul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție — se 
înscrie lntr-un complex de 
măsuri, inițiate ca urmare 
a hotăririi Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1971, cu 
privire la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale 
cooperatorilor. începînd cu 
acea dată, țăranii coopera
tori beneficiază de asis
tență medicală gratuită, de 
ajutoare pentru incapaci
tate de muncă, iar tărăn
cile cooperatoare au drep
tul la " ’
tate 
copii 
nare, _____  _____ „„„
în parte. între aceste im
portante măsuri se nu
mără și dreptul cooperato
rilor de a se bucura de bi
lete de tratament. Costul

concediu de materni- 
plătit ; familiile cu 
primesc ajutoare lu- 
pentru fiecare copil

biletelor este suportat. în 
proporție de 70 la sută, de 
Casa de pensii ; în unele 
cazuri, restul de 30 la sută 
este achitat de cooperativa 
agricolă respectivă. în fe
lul acesta, pentru 18 zile 
de tratament, masă și casă, 
cooperatorii plătesc doar 
250—300 de lei sau chiar 
nimic. în 1971 au fost tri
miși la tratament 17 200 de 
persoane, cifră care a spo
rit, an de an, ajungînd, în 
1976, la 55 000. Tot din 1971 
a început și construirea de 
complexe sanatoriale pro
prii, din contribuția bă
nească hotărită de către 
adunările generale ale coo
perativelor agricole. Pri
mul a fost cel de la Olă
nești, dat in folosință la 
1 ianuarie 1975. Au urmat 
apoi altele care au ajuns, 
anul trecut, să găzduiască 
peste 15 000 de țărani 
cooperatori. Acțiunea este 
în plină desfășurare.

Aflăm că, zilele acestea, 
la Geoagiu se dă în folo
sință un sanatoriu balnear 
cu 250 de locuri, că edifi
cii asemănătoare se află în 
diferite stadii de construc
ție 
de 
cu 
La

la 1 Mai (Bihor) cu 250 
locuri. Bala (Mehedinți) 
200 de locuri, și altele, 
sfirșitul acestui an, ță

ranii cooperatori vor avea
la dispoziție 11 unități pro
prii de tratament, la care 
se adaugă, .firește, locurile 
acordate in complexele sa
natoriale de care benefi
ciază toți oamenii muncii. 
Aceste construcții se în
scriu lntr-un program ce 
cuprinde toată durata cin
cinalului : în 1980 capaci
tatea complexelor sanato
riale proprii va ajunge la 
3 100 de locuri, ceea ce va 
însemna că circa 60 000 de 
cooperatori își vor putea 
îngriji sănătatea în aceste 
edificii. Unele dintre aces
tea vor fi începute chiar 
în acest an : un nou sa
natoriu la Olănești, altul 
la Moneasa (Arad) ; în anii 
următori sînt prevăzute a 
se construi complexe bal
neare la Herculane, Pu
cioasa, Slănic-Prahova. Te- 
chirghiol, Călacea (Timiș), 
Vatra Dornei și Covasna.

Sînt stațiuni renumite 
care odinioară nu cunoș
teau decit forfota proti
pendadei, grijulie să-și tra
teze bolile rezultate din 
prea mult hțizur. Astăzi, 
din aceste stațiuni pornesc 
mii și mii de cărți poștale 
ilustrate aducînd la cunoș
tința celor rămași acasă în 
sate că „sint bine sănătos, 
care sănătate v-o doresc și 
vouă !".

Rodlca ȘERBAN
Mihai BAZU

Cum sînt respectate relațiile socialiste 
de muncă ?

Fiecare afirmație din 
scrisoarea trimisă redac
ției de către minerul Du
mitru Talpozan este pă
trunsă de un puternic 
spirit muncitoresc, de in
satisfacția că rezultatele 
muncii nu sint pe măsura 
posibilităților, afectînd 
interesele societății și re- 
percutindu-se asupra rea
lizării planului. „Lucrez 
de 4 ani în subteran la 
Exploatarea minieră Ruș
chița. secția mină, relata 
el la începutul scrisorii. 
La angajarea mea aici 
am găsit ca șefi de mină 
oameni eu care iți era 
mai mare dragul să lu
crezi, iar atunci cind se 
ivea o problemă a unui 
om era rezolvată cu spi
rit tovărășesc. Dar lucru
rile s-au schimbat de cînd 
este la conducerea minei 
ing. Traian Boran. El are 
o comportare neoorespun- 
zătoare față de angajații 
cu care lucrează, prote- 
jind pe unii in posturi 

plătindu-i cu 
din buzunarul 
fiind consăteni 
cu el. Dacă un 
are o problemă

calde și 
bani grei 
statului, 
sau pude 
muncitor 
de rezolvat, mai bine nu 
ar intra în birou la el ; 
chiar dacă cererea munci
torului este legală, rămî- 
ne tot nerezolvată. La lo
cul de muncă nu foloseș
te cuvinte de încurajare, 
ci cuvinte jignitoare, din 
care cauză fluctuația de 
personal la mină este 
mare. Premiază muncito
rii după bunul lui plac, 
multe locuri de muncă 
nu sînt bine puse la 
punct în subteran. în 
rest, toți tovarășii din 
conducerea exploatării 
sint oameni de omenie 
care-i interesează și se 
ocupă- deopotrivă de bucu-

riile și necazurile oame
nilor.

Redacția a trimis scri
soarea Comitetului jude
țean Caraș-Severin al 
P.C.R. în răspunsul sosit 
zilele trecute se sublinia
ză că din discuțiile avute 
cu conducerea unității, cu 
comitetul de partid și cu 
o serie de membri de 
partid de la secția mină, 
care lucrează direct cu 
ing. Traian Boran, a re
ieșit că acesta nu se com
portă Întotdeauna cuviin
cios cu muncitorii, folo
sește cuvinte jignitoare, 
schimbă în mod nejustifi
cat muncitorii de la o 
brigadă la alta sau de la 
un schimb la celălalt. Din 
cercetările efectuate a 
mai reieșit că ing. T. B. 
l-a considerat in mod ne- 
just, pe 29 decembrie 
1976, absent nemotivat pe 
autorul sesizării, fapt pen
tru care 1 s-au reținut 
peste 500 lei. In urma ho- 
tărîrii comisiei de jude
cată din unitate, i s-a res
tituit minerului suma 
ținută. Față de cele 
mai sus, s-a hotârit 
tov. Traian Boran să
pus în discuția comitetu
lui de partid din cadrul 
E.M. Rușchița.

Firește, comitetul 
partid va analiza cu te
meinicie implicațiile, pe 
toate planurile, ale unei 
asemenea comportări și 
va lua măsuri corespun
zătoare, de natură să 
creeze un climat de mun
că potrivit relațiilor noas
tre socialiste. De aceea, 
redacția rămine. in con
tinuare, în așteptarea 
unui răspuns detaliat — 
pe care îl vom publica de 
îndată ce ne va fi trans
mis de comitetul jude
țean de partid.

alte întreprinderi situata 
in vestul municipiului că
lătoreau, ca să folosim 
expresia dintr-o scrisoa
re sosită la redacție, ome
nește, cu autobuzele. De 
la un timp însă, ei tre
buie să plece de acasă cu 
mult înainte de începerea 
programului. Altminteri, 
riscă să întirzie de la ser
viciu, ori să ajungă la lu
cru cu hainele și nasturii 
rupți. Autorul scrisorii 
arăta că este vorba și de 
o proastă programare a 
autobuzelor. Astfel, deși 
programul se termină la 
ora 16, autobuzele sosesc 
la capătul traseului la 
15,30, încarcă puținii pa
sageri pe care-i găsesc și 
pleacă, întorcindu-se după 
o oră, o oră și jumătate. 
Comitetul municipal de 
partid Drobeta Turnu- 
Severin ne-a comunicat 
că din cercetările între
prinse a rezultat temeini
cia sesizării, luindu-se

următoarele măsuri : s-a 
suplimentat numărul au
tobuzelor planificate,. în
deosebi in orele de vîrf, 
pentru a servi traseele ce 
duc spre șantierul naval 
și celelalte unități din 
partea de sud-vest a mu
nicipiului ; s-a asigurat 
dirijarea autobuzelor la 
cap de linie, pentru a se 
realiza un curs fluid al 
autobuzelor pe aceste tra
see ; a fost înlocuit din 
funcție șeful secției trans
port în comun și s-a în
credințat această sarcină 
unui alt tovarăș, compe
tent.

Prin măsurile luate, se 
precizează in încheierea 
răspunsului, situația s-a 
îmbunătățit. Urmează să 
se acționeze in continuare 
pentru desfășurarea trans
portului în 
mod cit mal 
tor cerințelor

■ și locuitorilor 
cipiu.

comun in 
corespunză- 
angajațiior 
din muni-

re
de 
ca 
fie

de

Transportul în comun — în condiții 
cît mai civilizata

Pînă în urmă cu citva 
timp, cei ce muncesc la

șantierul naval din Dro- 
beta Turnu-Severin și in

tîrnăveni : Producție
Colectivul de oameni ai muncii 

de la întreprinderea de geamuri 
din Tîrnăveni este în permanentă 
preocupat să utilizeze la un nivel 
Cit mai înalt capacitățile tuturor 
instalațiilor și utilajelor în vede
rea sporirii pe această cale a volu
mului producției 
explicabil, intrucit 
pe piața internă și 
cial la geam tras, 
promptă a tuturor

Directorul întreprinderii.
șui Irimie Iosif, ne-a informat că

realizate. Este 
solicitările mari 
externă, in sne- 
impun onorarea 
contractelor.

tovară-

Pentru intensificarea activității 
culturale la sate

Răspunzînd la o scri
soare in care se relata că 
in satul Cătunu din jude
țul Dîmbovița munca cul- 
tural-educativă de masă 
nu se desfășoară în con
cordanță cu cerințele spi
rituale ale sătenilor, co
mitetul pentru cultură șl 
educație socialistă al ju
dețului ne-a făcut cunos
cute următoarele : 
discuțiile purtate cu 
tori de conducere ai 
munei Cornești, cu
cetățeni a rezultat că de 
la 4 decembrie, cînd s-a 
desfășurat faza comunală 
a Festivalului „Cintarea 
României" (formații pio
nierești), la căminul cul
tural din localitate au 
avut Ioc foarte puține ac
tivități, acestea rezumîn- 
du-se la... citeva baluri și 
repetiții ale formațiilor 
înscrise în concurs. în

din 
fac- 
co- 
alți

vederea lichidării acestor 
carențe, împreună cu fac
torii de răspundere de la 
nivelul comunei, s-a ho- 
tărît : reorganizarea co
lectivului de conducere 
al căminului cultural și 
urmărirea atentă a grafi
cului lunar de manifes
tări ; organizarea unei 
stagiuni permanente a 
tuturor formațiilor artis
tice înscrise in concurs ; 
numirea unui nou opera
tor la cinematograful din 
localitate ; diversificarea 
activității și organizarea 
de manifestări care să 
răspundă în mai mare 
măsură cerințelor spiri
tuale reale și specifice 
diverselor categorii de 
oameni ai muncii din lo
calitate.

Neculai ROȘCA

ritmica,
cei mai rodnic inanul 1976 a fost 

realizări din istoria întreprinderii. 
Rezultatele ce se vor obține in 
acest an vor fi superioare. De bun 
augur s-a dovedit încheierea repa
rațiilor capitale la cuptorul 3 de to
pit sticlă cu 12 zile mai devreme 
fată de prevederile din normative. 
Tot cu atitea zile s-a redus terme
nul de reparație si la cuptorul 2 de 
topit sticlă.

— Noi am reușit să prelungim 
viața cuptoarelor intre două repa
rații de la 3 la 4 ani și vrem să

de calitate
ajungem la 5 ani — spunea inter
locutorul. Cîștigul de timp la re
parații a rezultat din buna organi
zare a muncii. Strinsa colaborare 
între constructorii cuptorului și be
neficiarii, respectiv sticlarii, s-a 
dovedit a fi extrem de utilă în 
realizarea unor cuptoare durabile 
și cu înalți parametri de funcționa
re, In aceste condiții. îndeplinirea 
sarcinilor de plan se desfășoară 
ritmic, producția finită menținîn- 
du-și in permanentă calitățile recu
noscute. (Cornel Pogăceanu).
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Ilustrate din stațiunea Sârata-Monteoru: pavilionul de cazare și tratament pentru țâranii cooperatori (stingă); cîțiva membri ai C.A.P. Fîntînele 
(Prahova) la odihnd în stațiune

Am citit o listă care cu
prindea 93 de rețete culi
nare cu un destin ciudat. 
Ele au format „repertoriul" 
unei demonstrații publice 
organizate la restaurantul 
„Delta" din Capitală de că
tre... gospodine. Inițiator: 
comitetul municipal al fe
meilor. Juriu: reprezen
tanți ai alimentației publi
ce. Scop: diversificarea sor
timentelor unităților de tip 
„Gospodina", in special cu 
preparate ieftine. Data ac
țiunii; acum patru anotim
puri. Promisiuni: bogate. 
Rezultate.: ?

Nu e o greșeală de punc
tuație. Am pus după două 
puncte, în loc de răspuns, 
semnul întrebării, pentru 
că la aproape un an după 
entuziasmul degustării, 
ne-a mai vorbit și despre 
preluarea unor rețete tot cu 
entuziasm, o singură per
soană. Să reținem deocam
dată că e vorba de direc
torul comercial de la 
I.A.P.L. „Segareea".

Test la indemîna oricui, 
făcut vineri, 25 februarie, la 
magazinul „Unirea". O sim
plă vizită. Am privit nu 
standurile, ci personalul. 
Fiecare nivel e condus de 
cite un „șef de etaj". 
Marea majoritate a vin- 
zătorilor sint... vinzătoare. 
Marea majoritate a șefilor 
de etaj sint bărbați: 12 din 
16. De conducerea centrală 
ce să mai vorbim: toți cei 
trei directori sînt... direc
tori (nici o directoare).

Am fi nedrepți să lăsăm 
impresia că situația de la 
„Unirea" e de excepție. Nu. 
Ea corespunde unor pro
porții generale pe munici
piu. Spicuim: doar doi din
tre cei 16 directori ai între
prinderilor comerciale „Ali
mentara" sint... două, adi
că femei. Doar unul din cei 
16 directori ai întreprinde
rilor de alimentație publi
că este femeie. Toți cei pa
tru directori generali ad- 
juncți ai direcției comer
ciale municipale sînt băr
bați. Nu contestăm nici 
competența, nici experien
ța și nici abnegația cu care 
muncesc. Dar o observație 
se impune: majoritatea an- 
gajaților care slujesc co
merțul, inclusiv bucu- 
reștean, sînt femei. în pro
cent general : 54,5 la sută, 
în alimentația publică — 
aproape 65 la sută, în în
treprinderi de tip „Alimen
tara" — 71 la sută. Deri 
sîntem in drept să ne în
trebăm : pentru ce. în co
merț. femeile sînt bune să

care lăzi, frapiere, să ser
vească, să întrețină, să ges
tioneze, dar „nu sint bune" 
să și conducă?

Citeva justificări :
— Pur și simplu, nu vor. 

Ne preocupă în mod spe
cial să atragem femei în 
munca de conducere, discu
tăm mult cu cele apte, dar 
refuză. (Mircea Cernitu. șef 
serviciu personal la direc
ția comercială).

— Femei director în ali
mentația publică ? Ce, asta-1 
muncă de femeie! (directo-

contestăm nici argumentul 
că virtualele candidate sînt 
mal greu de lămurit. Dar 
de unde să recrutezi cadre 
pentru răspunderile mai 
importante dacă pepiniera 
lor — nivelul cadrelor cu 
răspunderi mijlocii — e 
foarte subțire ? Din aproxi
mativ 300 de posturi de șef 
de magazin (colective 
peste 15 ■ angajați), 
29 sint ocupate de 
în medie: două-trei 
tor; în sectoarele 3 
nici una. în schimb

cu 
numai 
femei, 

pe sec- 
și 7 - 
in sec-

vede în expoziții și alta în 
magazine ?

Discutam cu tovarășa Va
leria Cotorobaî. în calitatea 
dumisale de director tehnic 
al unei centrale industriale 
se mira de inceata promo
vare a femeilor în comerț, 
comparativ cu rapida lor 
afirmare in industrie. în 
calitate de persoană ce 
poartă răspunderea gospo
dăriei, mi-a făcut o analiză 
foarte exigentă a noutăților 
reale și pretinse din lista 
noilor articole menite să

mai multă atenție 
pentru gogoși, 

probabil imaginea 
cu untdelemn in-

Date și fapte care pledează pentru

PROMOVAREA FEMEILOR 
IN CONDUCEREA

UNITĂȚILOR COMERCIALE
Este greu cu radiera și ușor cu frapiera?

rii I.A.P.L.-urilor 1 și 8, 
într-un glas; au intervenit 
spontan în discuția pe care 
o purtam cu tovarășul Mi
hai Comaroni).

— Mai e ceva (M. Coma
roni, director general ad
junct al direcției comer
ciale) : nu prea întrunesc 
condiții de vechime, studii...

Am mai intilnit și alte 
„argumente". Pentru unul 
regret că am promis opi- 
nentului să păstrez discre
ție asupra numelui său. 
Părerea a fost, nici mai 

nici mai puțin, 
aceea că... femeile 
mai puțin gospo- 
L-am întrebat pe

mult, 
decit 
sînt 
dare ! 
respectivul cu ce iși ajută 
soția la treburile casnice 
și a răspuns ritos : „Doar 
n-o să 
să ajut ? 
minerală.

Nimeni 
munca in alimentația 
blică e ușoară. Dar de 
ar putea o femeie să 
frunte 
pătară 
și nu 
unitate

spăl 
Duc 
asta 
nu

vasele 
acasă 

fac", 
susține

! Ce 
apă

că 
pu

ce 
in- 
os-dlficultățile ca

— de exemplu 
poate ca șefă de 

sau mai mult ? Nu

M 
să 
in 
ca 
nu

torul 4 sint 10. Acest ade
vărat record iși are expli
cația lui: este singurul 
sector în care o femeie a 
spart gheața și a „acceptat" 
să fie director (comercial).

Este exact directoarea 
amintită la începutul arti
colului că a luat în serios 
cele 93 de sugestii culese 
din „folclorul" inepuizabilei 
arte culinare. Nu e o in- 
timplare. Prezența femei
lor in munci de răspun
dere in comerț 
de a antrena 
spiritul lor 
și perfecta 
operativă, a 
doleanțelor

Cel mai

e o măsură 
priceperea, 

gospodăresc 
cunoaștere, 

cerințelor și 
cumpărători

lor. Cel mai doct doc
tor în comerț e mai slab, 
ca spirit practic, în fața 
tejghelei decît cea mai mo
destă cumpărătoare. întrea
ga activitate comercială, în- 
cepind cu contractarea și 
aprovizionarea, depinde de 
factorii conducători. La o 
structură necorespunzătoare 
și pe sexe și pe vîrste, să 
ne mai mirăm de veșnica 
dilemă: pentru ce una se

înlesnească muncile casni
ce. Iar in calitate de res
ponsabilă a comisiei de co
merț, cooperație și ușura
rea muncii casnice din or
ganizația municipală a fe
meilor mi-a enumerat o 
listă de inițiative față de 
care — iertată ne fie com
parația — cele provenind 
din comerț sînt palide și 
foșnesc a hirtie uscată.

Ancheta de fată nu și-a 
propus, și nici nu putea 
să-și propună, afirmarea 
ideii că, pe un plan general, 
ori intr-o unitate sau alta, 
trebuie să conducă o fe
meie și nu un bărbat. Am 
folosit procentele și cifrele 
absolute doar pentru a 
schița cadrul discuției. 
Esența problemei rămine 
aceasta : există sectoare de 
activitate, iar comerțul e 
unul dintre ele, în care nu 
numai structura angajați lor 
pe sexe, ci și specificul ac
tivității determină ca — în 
principiu 
coordonare, 
control să capete 
tă eficiență cînd 
plinite de femei.

muncile de 
îndrumare, 

mai mul- 
sînt inde-

Faptele mărunte confir
mă datele și deducțiile ge
nerale. Iată un exemplu : 
O comisie majoritar mas
culină examina, cu toată 
solicitudinea. lista unor 
obiecte propuse a fi fabri
cate in scopul ușurării 
muncii casnice. Printre 
multe articole figurau o 
lingură de scos gogoși și 
un cuțit de curătat pește. 
Majoritatea specialiștilor a 
acordat 
lingurii 
avînd 
vasului
cins, ori gindindu-se la ac
cesibilitatea preparatului 
atare. A fost de ajuns 
intervină o femeie 
„dezbatere" ca să arate 
lingura e nouă dar
schimbă nimic, pe cind cu
țitul. prin colectorul lui 
special, înlătură un mare 
năduf al gospodinelor : im- 
prăștierea solzilor.

Există multe exemple 
de inițiative mai largi. 
Unele privesc timpul cum
părătorilor (initiative ca 
vinzarea rechizitelor șco
lare în seturi pe clase de 
studiu, prin comandă prea
labilă, sau desfacerea uni
formelor pentru elevi, pio
nieri etc. și în compleuri, 
ca să nu se mai aler
ge de la un magazin la 
altul), altele vizează calita
tea serviciilor și forme 
moderne de comerț (linii 
cu autoservire la „gospo
dina", semipreparate culi
nare pentru copii), altele 
au în vedere condițiile de 
muncă ale lucrătoarelor din 
comerț (spre exemplu re
tragerea ambalajelor grele, 
înlocuirea sacilor mari și 
grei din sistemul de apro
vizionare cu unele produse 
a unităților de alimentație 
publică) etc.

Sigur că. și In 
promovarea 
activități de 
să respecte 
rale de pregătire și merit. 
Adevărul că sint mai pu
ține „candidate" la aseme
nea răspunderi nu trebuie 
să conducă la o resemnare 
fatalistă ci. dimpotrivă, să 
Îndemne către o preocupare 
serioasă, perseverentă, pen
tru atragerea și selectiona
rea din timp a celor mai 
harnice și mai oricepute 
lucrătoare. Sarcinile tot 
mai numeroase ale co
merțului și serviciilor, exi
gența tot mai sporită a oa
menilor o impun.

comerț, 
femeilor in 

decizie trebuie 
criteriile gene-

Sergiu ANDON
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA COASTA UE FILDES
„In întreaga lume există un mare interes

față de Romania
condusă de președintele Nicolae Ceaușescu"
Marea adunare populară din orașul Yamoussoukro

La sosirea in Yamoussoukro

Noi domenii și forme de cooperare, 
noi căi de intensificare

Întîinirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu reprezentanți ai cercurilor economice ivoriene

(Urmare din pag. I)
tind prietenește spre președintele 
României.

La intrarea în Yamoussoukro, după 
un drum de 15 kilometri prin savana 
africană. înalții oaspeți români sint 
salutați cu urale. li se face o caldă 
manifestare de prietenie de către o 
coloană de tineri in uniforme alb-al- 
bastre, alcătuită din elevii liceului 
.de băieți din localitate. De aici pînă 
in centrul orașului, străzile sint arhi
pline. Atmosfera sărbătorească și en
tuziasmul mulțimii sint puternic 
marcate și de virtuozitatea și ritmul 
formațiilor de cîntece și dans, de 
coloritul măștilor și costumelor tra
diționale.

Coloana oficială trece pe sub o 
mare arcadă pe care stă scris ; „Ora
șul Yamoussoukro urează bun venit 
președintelui Ceaușescu !“ ; „Pace și 
prosperitate valorosului popor ro
mân

Coloana oficială se oprește încon
jurată de o mare mulțime de oa
meni. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Felix Houphouet-Boigny sint 
rugați să ia parte la o mare a- 
dunare populară organizată în cinstea 
prezenței lor la Yamoussoukro. Aici, 
cei doi șefi de stat sint salutați de 
șefii grupurilor etnice din regiune, 
care poartă Însemnele specifice con
ducătorilor locali.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Felix Houphouet-Boigny. tovarășa

Dejun in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

Marți, la reședința prezidențială din 
Yamoussoukro, președintele Republi
cii Coasta de Fildeș, Felix Hou
phouet-Boigny. și doamna Marie 
Therese Houphouet-Boigny au oferit 
un dejun in onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dejun, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă și sinceră priete

Pretutindeni, călduroase manifestări de dragoste și respect

Elena Ceaușescu și doamna Marie 
Therese Houphouet-Boigny, persoa
nele oficiale române, ca și membrii 
guvernului ivorian sint invitați în 
tribuna special amenajată.

Salutînd, in numele locuitorilor din 
Yamoussoukro, pe înalții oaspeți, de
putatul KOUADIO KOUAKOU MAR
TIN a spus: „Dacă sint momente in 
care țara noastră, pămint al priete
niei. cunoaște o bucurie mai mare, 
mai legitimă, pentru opțiunile sale, ei' 
bine, cu siguranță, unul dintre aces
te momente este acela pe care îl 
trăim in prezent, cînd avem onoa
rea de a vă primi pe dumneavoastră, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și de a vă spune, dumnea
voastră și soției dumneavoastră, bine 
ați venit pe pămint ivorian". Arătînd 
apoi că prietenia care leagă poporul 
român și poporul ivorian este un 
element esențial în lupta pentru 
colaborare și înțelegere între po
poare. vorbitorul a spus : „Ceea ce 
vrem este o prietenie fără ba
riere, o prietenie indestructibilă, o 
prietenie in adevăratul înțeles al cu- 
vîntulul. iar Coasta de Fildes este 
oricînd deschisă acestui deziderat al 
omenirii întregi. Pentru noi. ivorie- 
nii, România, condusă de președintele 

este o tară des- 
modernă. care 
forțele sale la 
între oameni.

Nicolae Ceaușescu 
chisă lumii, o țară 
contribuie cu toate 
instaurarea păcii 
Prietenia dintre România și Coasta
de Fildeș este reală și puternică, iar 

nie, au participat, din partea română, 
tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicu Ceaușescu, 
Vasile Pungan, șeful grupului de con
silieri ai președintelui republicii, și 
Ion Dumitru, ambasadorul României 
în Republica Coasta de Fildeș.

Din partea ivoriană au participat : 
Philippe Yace, secretar general al 
Partidului Democratic din Coasta de 

viitorul deschide noi perspective 
pentru o cooperare fructuoasă, rod
nică, plină de succese. Coasta de Fil
deș se felicită de a vă număra astăzi, 
domnule președinte, printre prietenii 
săi, iar o dovadă în acest sens este 
entuziasmul populației de față, care 
vă aclamă și cîntă în întimpinarea 
dumneavoastră".

Evocind, In continuare, personali
tatea și prestigiul, internațional al 
președintelui Nicolae Ceaușescu, -.gri
ja sa deosebită pentru prosperitatea 
poporului român și a tuturor popoa
relor lumii, vorbitorul a spus : 
„România, sub conducerea dumnea
voastră, progresează, intr-adevăr, cu 
pași mari. Sectoarele de producție se 
diversifică continuu și se lărgesc. In
dustria cunoaște un progres și o vi
goare fără precedent. Știința medi
cală, de renume mondial, cuprinde 
cercetări din toate domeniile de acti
vitate. Dacă aș adăuga la acest nu
măr, deja impresionant, al realiză
rilor dumneavoastră potențialul tu
ristic și ospitalitatea harnicilor lo
cuitori români, se înțelege marele 
nostru interes, interesul de astăzi al 
lumii întregi față de România con

dusă de președintele Nicolae Ceaușescu. 
Noi sîntem convinși că și în viitor 
România va prospera și mai mult".

în încheiere, deputatul Kouadio 
Kouakou Martin a spus : „Domnule 
președinte al Republicii Socialists 
România, permiteți-mi, în numele 
tuturor celor care vă înconjoară in

Fildeș, președintele Adunării Națio
nale, Mamadou Coulibaly, președin
tele Consiliului Economic și Social, 
Arsene Usher Assouan, ministrul, a- 
facerilor externe, cu soțiile, Jeanne 
Gervais, președinta Asociației ivo
riene a femeilor, ministru pentru 
condiția femeii, Alphonse Boni, pre
ședintele Curții Supreme, Loua Dia- 
mandi și M’Bahia Ble, miniștri de 
etat. 

această fericită ocazie și al locui
torilor din Yamoussoukro, să vă 
mulțumim din inimă pentru marea 
onoare pe care ne-o faceți de a fi, 
în aceste zile, oaspetele nostru. Vă 
asigurăm, domnule președinte, 'ă 
sint clipe dintre cele mai fericite 
pentru populația noastră, pe care 
niciodată nu le vom uita. Nu le 
vom uita, pentru că Republica So
cialistă România și Coasta de Fildeș 
își dau astăzi mina pentru pace, pen
tru înțelegfe-b; "• pentru întrajutorare, 
pentru fericirea întregii omeniri !“.

în aplauzele mulțimii, a luat 
apoi cuvintul președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Cuvintarea se publică 
in pag. I a ziarului)

De la locul unde s-a desfășurat a- 
dunarea populară pînă la reședința 
rezervată inalților oaspeți în această 
localitate, drumul este parcurs pe 
jos. Oaspeții sint însoțiți de un nu
meros grup de tinere ivoriene, in 
costume tradiționale.

De-a lungul străzilor acestui oraș, 
cetățenii fac înalților oaspeți o pri
mire plină de căldură. Aplauze înde
lungi. urări însuflețite exprimă și aici, 
ca si la Abidjan, gîndurile prietenești, 
sentimentele de înaltă considerație pe 
care poporul ivorian le nutrește față 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
față de poporul român.

întilniri
Tovarășii Gheorghe Oprea, vîce- 

prim-ministru al guvernului român, 
și George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, s-au întîlnit luni, la 
Abidjan, cu Arsene Usher Assouan, 
ministrul afacerilor externe, Maurice 
Seri Gnoleba, ministrul comerțului, 
Mohamed T. Diawara, ministrul 
planului, Paul Gui Dibo, ministrul 
minelor, Theodore Koffi Atfobra, 
ministrul apelor și pădurilor, E- 
tienne Ahin, ministrul tineretului, 
educației populare și sporturilor, 
Laurent Dona Fologo, ministrul in
formațiilor din Coasta de Fildeș.

Au fost discutate probleme ale 
dezvoltării relațiilor reciproce in do
meniile minier, al industriei fores
tiere, agriculturii și zootehniei, cul
turii și științei, dezvoltării schimbu
rilor comerciale.

„Vă salutăm 
ca prieteni 

de nădejde" 
Revista presei ivoriene
Vizita oficială de prietenie a tova

rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Republica 
Coasta de Fildeș continuă să fie in 
atenția întregii prese ivoriene. Și 
astăzi, principalul cotidian național 
„FRATERNITE MATIN" consacră 
acestui „eveniment istoric" — curn 
este numit aici — patru pagini, oglin
dind manifestările prilejuite de vi
zitele întreprinse în cursul zilei de 
luni de către solii poporului român 
în zona industrială a Abidjanului și 
în port. Reportajele sint însoțite de 
numeroase fotografii.

Sub titlul „Astăzi, la Yamoussou
kro", ziarul informează pe cititori că 
populația acestei importante regiuni 
din zona centrală a Coastei de Fil
deș s-a pregătit cu o săptămînă îna
inte pentru a intimpina cu cele mai 
înalte onoruri pe înalții oaspeți ro
mâni — prieteni de nădejde ai Coas
tei de Fildeș in lupta pentru prospe
ritatea tării lor și pentru înțelegere 
internațională.

La rîndul lor. posturile de radio 
și televiziune au difuzat, în tot tim
pul zilei de marți, informații și co
mentarii privind primirea deosebit 
de călduroasă de care s-au bucurat, 
din primele momente ale sosirii la 
Yamoussoukro. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Postul de radio Abidjan 
a transmis în direct de la Yamous
soukro sosirea înalților oaspeți in 
această localitate, precum și întîinirea 
solilor poporului român cu cetățenii 
orașului in cadrul adunării populare.

Luni a avut loc la Palatul pre
zidențial din Abidjan întîinirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu reprezentanți ai Came
rei de comerț. Camerei de industrie, 
ai Camerei de agricultură și ai cercu
rilor de afaceri ivoriene.

La întilnire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea. Ștefan Andrei, 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe. Vasile Pungan. șeful 
grupului de consilieri ai președintelui 
Republicii Socialiste România. Ion 
Dumitru, ambasadorul României la 
Abidjan, alte persoane oficiale ro
mâne. .

Deschisă de Maurice Seri Gnoleba, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Democratic din Coasta de Fil
deș, ministrul comerțului. întîinirea 
s-a bucurat de o participare repre
zentativă a oamenilor de afaceri din 
comerț, industrie, agricultură și din 
alte domenii ale economiei ivoriene.

Au fost prezenți : Pierre de Bru- 
chard, directorul general al Societă
ții de stat Distripae. N’Guessan 
Koffi. directorul general al Societă
ții Sicofrel, Dje Bi Dje, directorul 
general al Societății Perisac, Franțois 
Ghinerry, directorul Companiei ivo
riene de comerț. Franc Paletta, di
rectorul firmei Asia-Auto Parts.

Konan Lambert, membru al Birou
lui Politic al Partidului Democratic, 
președintele Camerei de industrie și 
director general al Societății de 
energie electrică, care a vizitat 
țara noastră, a prezentat date 
revelatoare privind extinderea, in 
ultimii ani, a relațiilor economice 
dintre România și Coasta de Fildeș. 
La rîndul său. Francis Masseye, pre
ședintele Camerei de comerț, direc
torul general ai firmei Saci, a subli
niat liniile directoare ale politicii 
românești în domeniul economic, 
marile realizări obținute de poporul 
român în dezvoltarea economico-so- 
cială, evidențiind rolul deosebit al 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
edificarea României moderne. Vor
bitorul a exprimat, totodată, intere
sul guvernului și al cercurilor de 
afaceri ivoriene pentru extinderea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice cu tara noastră, por
nind de la faptul că. prin progresul ei 

in timpul vizitei de luni, în portul Abidjan

economico-social, România prezintă 
multiple garanții pentru dezvoltarea 
acestor relații.

Luînd cuvintul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o prezentare a 
stadiului de dezvoltare a economiei 
românești, evidențiind perspectivele 
de creștere și diversificare a aces
teia. în continuare, a expus pe larg 
politica României de dezvoltare a 
colaborării internaționale in diferite 
domenii de activitate și, în acest ca
dru, s-a referit la posibilitățile am
plificării schimburilor economice, a 
colaborării și cooperării între Româ
nia și Coasta de Fildeș în diferite 
domenii.

Subliniind că . România întreține 
relații economice cu aproape 140 de 
state, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat, că, aceste raporturi îmbracă 
forme din cele mai diverse, înce- 
pînd cu schimburi simple de mărfuri, 
pină la acorduri pe termen lung in 
domeniul comerțului. In ultimii 
ani, a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu, am dezvoltat puternic 
sistemul de cooperare în producție 
sub formă de societăți mixte sau pe 
bază de asistență tehnică. Avem 
multe asemenea societăți mixte rea
lizate de România în colaborare cu 
un șir de firme din diferite țări, și, 
de asemenea, am creat astfel de so
cietăți într-o serie de state, îndeo
sebi în țări în curs de dezvol
tare. Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că un mare nu
măr de specialiști români lucrează 
în diferite țări în curs de dezvoltare, 
acordîndu-le asistentă tehnică în va
lorificarea bogățiilor naționale. De a- 
semenea, peste 10 000 de tineri, în
deosebi dp țările în curs de dezvol
tare, se pregătesc în România pen
tru a deveni specialiști în diferita 
domenii de activitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că, în actualul plan cincinal, 
România va cunoaște în continuare 
ritmuri înalte de dezvoltare, ceea ce 
creează condiții ca. in această peri
oadă, și volumul comerțului exterior 
aproape să se dubleze. în acest con
text, au fost relevate marile posibi
lități de intensificare și diversificare 
a raporturilor economice cu Repu
blica Coasta de Fildeș. In continuare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 

că în cadrul discuțiilor care au avut 
loc în timpul vizitei între reprezentan
ții guvernelor celor două țări au fost 
stabilite o serie de domenii și de 
forme de cooperare, îndeosebi în ce 
privește prospectarea petrolieră, geo
logică, mineritul, economia forestie
ră, agricultura și alte sectoare de ac
tivitate. De asemenea, au fost iden
tificate noi căi de extindere a schim
burilor comerciale. Sîntem, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
o cooperare în forme diverse, care 
corespund interesului reciproc și 
sint acceptate de diferite țări sau de 
diferiți oameni de afaceri In legă
tură cu posibilitățile de dezvoltare 
a eooperăriirin producție și a schim
burilor economice și comerciale cu 
Coasta de Fildeș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat dorința ca oa
menii de afaceri din diverse domenii 
din Republica Coasta de Fildeș să 
facă vizite în România pentru a 
constata nemijlocit aceste posibilități 
și a stabili împreună cu întreprinde
rile de comerț exterior românești 
căile concrete de cooperare și co
laborare. De asemenea, diferiți 
reprezentanți ai întreprinderilor de 
comerț exterior din România să vi
ziteze, în același scop, Republica 
Coasta de Fildeș.

Mulțumind pentru interesul mani
festat de participanții la această în- 
tîlnire, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a manifestat convingerea că, in 
spiritul înțelegerilor la care se va 
ajunge în cadrul vizitei, relațiile 
economice, tehnico-științifice și co
merciale vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai puternică. în interesul reci
proc al celor două popoare, al cau
zei păcii și colaborării internationals.

Manifestînd un interes deosebit pen
tru dezvoltarea relațiilor economi
ce cu România, participanții au sub
liniat cu puternice aplauze expu
nerea președintelui României. Prin 
întrebările adresate, ca și prin apre
cierile pe care le-au făcut cu pri
vire la dezvoltarea și diversifi
carea activității industriale, agrare, 
științifice din România, reprezentan
ții economiei ivoriene au exprimat 
interesul lor de a trece, într-un timp 
cît mai scurt, la aprofundarea căilor 
concrete de cooperare cu întreprin
deri din România.
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Fără îndoială, pentru întregul nos
tru popor, evenimentul dominant al 
lunii — o lună deosebit de bogată in 
fapte și evoluții pe plan intern și 
internațional — îl constituie NOUA 
CĂLĂTORIE PE CARE SECRETA
RUL GENERAL AL PARTIDULUI, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
o Întreprinde, împreuna cu 
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
ÎNTR-UN ȘIR DE ȚĂRI ALE AFRI
CII DE VEST.

Deși încă în plină desfășurare, 
se poate aprecia, cu deplin temei, că 
prin amploarea, semnificațiile și e- 
coul său, noul itinerar, succedind vi
zitei istorice întreprinse cu cinci ani 
in urmă pe același continent, se în
scrie ca un strălucit succes al poli
ticii externe a României socialiste, 
punind în evidentă consecventa cu 
care este tradusă in viată una din 
orientările fundamentale ale Congre
sului al XI-lea al partidului pe pla
nul vieții internaționale : extinderea 
și adincirea legăturilor de prietenie 
și solidaritate militantă cu tinerele 
state ale Africii, cu țările in curs de 
dezvoltare, cu toate statele care au 
pășit pe calea afirmării de sine stă
tătoare.

Amplele reportaje publicate In pa
ginile presei, relatările transmise de 
posturile de radio și televiziune au 
permis opiniei noastre publice să ur
mărească, pas cu pas, cu sentimente 
de profundă satisfacție și mindrie pa
triotică. desfășurarea vizitei, mani
festările de înaltă stimă și căldură 
prietenească cu care au fost pretu
tindeni înconjurați solii poporului 
român, punind încă o dată în evi
dență marele prestigiu de care 
se bucură în rîndul popoarelor afri
cane, ca și in rindul tuturor popoare
lor lumii, activitatea internațională a 
României socialiste. președintele 
republicii, cunoscut pretutindeni ca 
luptător dîrz împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, a oricăror forme de dominație 
și asuprire, ca promotor neobosit al 
idealurilor nobile ale libertății, in
dependentei și progresului popoare
lor.

Comentariile distincte publicate Ia 
capătul fiecăreia din etapele de pînă 
acum au subliniat, de altfel, rezul
tatele deosebit de bogate înregistrate 
în cursul actualului itinerar ; docu
mentele semnate, acordurile și în
țelegerile concrete încheiate ja
lonează momente de însemnătate 
hotăritoare în dezvoltarea conti
nuă a raporturilor bilaterale pe 
tărim politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural ; ele se înscriu, tot
odată. ca acte de deosebită În
semnătate pe planul general al vie
ții internaționale, marcind contribu
ții de preț la afirmarea noilor prin
cipii de egalitate, justiție și echitate 
In relațiile dintre state, a dreptului 
fiecărui popor de a decide de sine 
stătător asupra soartei și bogățiilor 
sale, la lichidarea subdezvoltării, la 
eradicarea ultimelor vestigii colonia
liste și a mentalităților de tip colo
nialist și neocolonialist. Ia întărirea 
marelui front antiimperialist. Ia fău
rirea unei lumi noi. mai bune și mai 
drepte.

★
Luna februarie a debutat, pe pla

nul vieții politice interne, sub sem
nul bilanțului cuprins în COMUNI
CATUL CU PRIVIRE LA REALI
ZAREA PLANULUI NAȚIONAL 
UNIC DE DEZVOLTARE ECONO- 
MICO-SOCIALA A ȚĂRII PE ANUL 
1976. Spre marea satisfacție a între
gului nostru popor, acest document 
a înfățișat tabloul unor remarcabile 
succese, unor importante și bogate 
realizări în toate sferele vieții socia
le. Astfel. în ce privește dezvoltarea 
economiei se impun pe prim plan 
creșterea în ritmuri înalte a produc
ției materiale și a venitului național, 
adîncirea procesului de modernizare 
a structurii producției, îmbunătățirea 
repartiției teritoriale a forțelor de 
producție, utilizarea mai eficientă a 
resurselor materiale și umane ale so
cietății, lărgirea schimburilor econo
mice și tehnioo-științifice ale țării 
noastre cu alte state.

O dată mai mult a apărut deosebit 
de evident în fata întregului popor 
că rezultatele obținute în dezvoltarea 
economică a țării se răsfrîng nemij
locit asupra creșterii nivelului de trai 
ai întregului popor. Primul an al ac
tualului cincinal s-a remarcat, din a- 
cest punct de vedere, atit prin crea
rea a sute de mii de noi locuri de 
muncă — în împrejurările cînd șo
majul face ravagii într-o bună parte 

a lumii — cit și prin creșterea simți
toare a veniturilor tuturor oamenilor 
muncii, în condițiile unei depline 
stabilități a prețurilor, prin sporirea 
fondului locativ, dezvoltarea rețelei 
de ocrotire a sănătății și de învăță- 
mint, îmbunătățirea condițiilor edi- 
litar-gospodărești ale orașelor și sa
telor patriei. Succesele obținute în 
toate domeniile vieții economico-so- 
ciale pun in lumină în mod pregnant 
justețea și realismul politicii parti
dului și totodată profundul umanism 
al societății noastre, in care tot ceea 
ce se înfăptuiește slujește omului, 
făuririi unei vieți tot mal bune a 
poporului.

Realizările remarcabile cu care s-a 
încheiat anul 1976 creează premise 
puternice și deschid o perspectivă 
deosebit de favorabilă pentru în
făptuirea tuturor obiectivelor actua
lului pian cincinal. Tocmai pentru 
fructificarea optimă a acestor con
diții și în vederea unei și mai in
tense valorificări a marilor rezerve 
interne ale economiei noastre, 
SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI A CONTINUAT SI 
ÎN LUNA FEBRUARIE SERIA VI
ZITELOR DE LUCRU IN MARI 
UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI LA 
COMPLEXUL EXPOZIȚIONAL DIN 
PIAȚA SCÎNTEII, urmărind în

CRONICA LUNII FEBRUARIE

deaproape modul în care se înde
plinesc măsurile stabilite de Plenara 
Comitetului Central din 2—3 no
iembrie și Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din decembrie anul 
trecut. Ideea dominantă, majoră a 
acestor vizite constă în preocuparea 
pentru aplicarea concretă — efectivă 
și imediată — a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice.

Astfel, multiplele aspecte privind 
reproiectarea și înnoirea produselor, 
reducerea consumului de materii pri
me și materiale, folosirea pe scară 
largă a înlocuitorilor, atragerea în 
circuitul productiv a tuturor mate
rialelor secundare, aplicarea tehno
logiilor și procedeelor moderne de 
fabricație au format sistematic o- 
biectul analizelor detaliate, al dez
baterilor cu specialiștii și muncito
rii, cu cadre de conducere din a- 
paratul de partid și de stat. Este o 
nouă dovadă a preocupărilor stărui
toare ale conducerii partidului pen
tru ca acțiunea de creștere rapidă a 
eficienței economice, de afirmare 
largă a cuceririlor revoluției știin
țifice și tehnice contemporane să 
cuprindă in egală măsură toate ra
murile economiei, cii și toate veri
gile ciclului productiv, incepind de 
la materiile prime și terminind cu 
ambalajul in care este expediat pro
dusul finit. Problema care se 
pune cu acuitate în momentul 
de față, asupra căreia secretarul 
general al partidului a stăruit cu pri
lejul fiecărei vizite, este aceea de a 
generaliza pe scară largă aceste reali
zări de virf, asigurind ca drumul pro
duselor noi — de la faza de prototip 
pînă la producția de serie — să fie 
Cit mai scurt, fără ocolișuri sau 
stagnări.

Aceste vizite au cristalizat totodată 
concluzia de largă valabilitate pen
tru toate sectoarele economiei națio
nale că folosirea într-adevăr supe
rioară la parametri mereu mai inalți, 
a materiilor prime și materialelor, 
combustibililor și energiei, a tuturor 
capacităților productive presupu
ne stimularea puternică a creativi
tății maselor, angajarea tuturor oa
menilor muncii în acțiunea de pro
movare a noului. De aici datoria or
ganelor și organizațiilor de partid de 
a crea cele mai bune condiții pen
tru afirmarea ideilor novatoare, a a- 
sigura depășirea oricăror manifestări 
de rutină sau opacitate în fata nou
lui. de a înlătura toate obstacolele de 
natură să împiedice valorificarea 

imensului potential de inventivitate 
al oamenilor muncii.

Sub semnul acelorași preocupări 
susținute pentru sporirea eficienței e- 
conomice. în spiritul exigentelor re
voluției științifico-tehnice s-a înscris 
și ȘEDINȚA COMITETULUI POLI
TIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
din 18 februarie, care a pus în cen
trul atenției oamenilor muncii un șir 
de probleme privind asigurarea cali
tății produselor și serviciilor. Deși în 
ultimii ani au fost înregistrate pro
grese însemnate pe linia creșterii ca
litative a unui mare număr de pro
duse, continuă încă să persiste se
rioase neajunsuri în acest domeniu. 
Tocmai aceasta evidențiază impor
tanța deosebită a indicațiilor Comi
tetului Politic Executiv în ce priveș
te elaborarea de către centrale și în
treprinderi a unor programe concre
te pe fiecare produs și la fiecare loc 
de muncă, în vederea respectării dis
ciplinei tehnologice și normelor teh
nice. îmbunătățirii asistentei tehnice, 
perfecționării controlului de calitate 
pe întregul flux de producție. For
mele organizate, instituționalizate ale 
controlului de calitate în întreprin
deri, controlul muncitoresc de stat, 
controlul oamenilor muncii — au in 
această privință un rol deosebit de 
important ; concomitent se impun, 

ea o pirghie esențială pentru îmbu
nătățirea calității, autocontrolul pro
ducătorilor inșiși. controlul exercitat 
de fiecare colectiv asupra propriei 
activități, incit să se împiedice ieși
rea din fabrică a oricărui produs ne
corespunzător calitativ.

Perioada care face obiectul croni
cii de față s-a impus atenției deopo
trivă prin efortul susținut al oameni
lor muncii pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan la toți indicatorii, cit și 
pentru recuperarea — acolo unde a 
fost cazul — a restanțelor, precum 
și pentru accelerarea ritmului de lu
cru pe șantierele de investiții.

Un larg teren de afirmare a con
științei muncitorești, în general a 
responsabilității civice, îl constituie 
acțiunea de reducere a consumu
lui de combustibil și energie e- 
lectrică. în condițiile în care ce
rințele de energie ale economi
ei sporesc simțitor, iar lumea în 
ansamblu este confruntată cu se
rioase probleme în asigurarea surse
lor energetice, nu poate fi admisă 
nici un fel de pierdere, de irosire a 
acestei avuții de mare preț. Desigur, 
problema vizează în primul rînd 
marii consumatori din economie, dar 
la economisirea combustibililor si e- 
nerglei electrice fiecare dintre noi 
ne putem aduce contribuția — la lo
cul de muncă, precum și în propria 
gospodărie. Picătură cu picătură, 
gram cu gram, se pot economisi, la 
nivelul economiei, sute de mii de 
tone de combustibil.

Așa cum este cunoscut. ,o caracte
ristică esențială a realităților noas
tre este democratismul consecvent 
al întregii vieți sociale, care și-a gă
sit în această perioadă elocvente ex
presii prin desfășurarea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii din 
unitățile economice, a adunărilor 
generale ale cooperatorilor, precum 
și a adunărilor generale de dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor de 
partid. în cadrul acestor adunări, 
sute de mii de comuniști, precum și 
ajți oameni ai muncii — muncitori, 
țărani, intelectuali — au participat la 
dezbateri cu spirit de răspundere, de 
pe poziția unor autentici conducători 
ai vieții sociale și de stat, au întreprins 
analize aprofundate, au formulat pro
puneri și observații critice privind 
probleme esențiale pentru dezvolta
rea unităților economice. Dezbaterile 
asupra muncii de partid au determi
nat manifestarea puternică a spiri
tului partinic, a criticii și autocriti

cii. in scopul creșterii rolului con
ducător al organelor și organizațiilor 
de partid — pirghia principală in 
desfășurarea cu succes a întregii ope
re de construcție socialistă.

în același cadru democratic se în
scrie și desfășurarea consfătuirii pe 
țară a unităților de control al oame
nilor muncii, moment de mare impor
tanță în șirul măsurilor și acțiunilor 
întreprinse sistematic de partid — 
îndeosebi după cel de-al IX-lea Con
gres — pentru perfecționarea orga
nizării vieții sociale, pentru antrena
rea directă a maselor la conducerea 
societății. Concepția partidului des
pre rolul controlului în sistemul de
mocrației noastre socialiste a fost 
amplu și temeinic expusă în CUVÎN- 
TAREA ROSTITA LA DESCHIDE
REA CONSFĂTUIRII DE TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU — do
cument de excepțională importanță 
teoretică și practică, pentru înțe
legerea mai profundă a importanței 
acestei funcții sociale, a caracterului 
său democratic, cit și a căilor de 
antrenare mai puternică a celor ce 
muncesc la exercitarea controlului.

Luna februarie s-a evidențiat tot
odată printr-o susținută activitate în 
ce privește desfășurarea Festivalului 
național „Cintarea României". Larga 
participare pe care au prilejuit-o ma

nifestările din această perioadă ilu«- 
trează capacitatea creatoare a po
porului nostru — deopotrivă pe planul 
vieții materiale, cit și spirituale ; 
după încheierea fazei de masă a fes
tivalului este necesar ca în toate for
mațiile cultural-artistice să se men
țină. ca un bun cîștigat, nivelul a- 
tins, să se dezvolte în continuare 
participarea tuturor oamenilor mun
cii la manifestările cultural-educa
tive.

Ca de fiecare dată, retrospectiva 
lunii este bogată în fapte care con
firmă preocuparea neabătută a par
tidului și statului nostru pentru 
DEZVOLTAREA PRIETENIEI, ALI
ANȚEI, COLABORĂRII STRÎNSE 
CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE. 
Ca un eveniment de o deosebită 
semnificație în acest context s-au 
înscris convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
ai P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, cu prilejul 
vizitei pe care acesta a întreprins-o 
la începutul lunii in țara noastră. 
Noua întîlnire la nivel inalt, rezul
tatele cu care ea s-a soldat mar
chează, In mod cert, un nou moment 
de o deosebită însemnătate în evo
luția mereu ascendentă a relațiilor 
de conlucrare prietenească dintre 
cele două partide, țări și popoare, în 
spiritul Tratatului de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală, semnat 
în 1972 la București, evidențiază 
voința comună de a extinde și mai 
mult aceste relații, spre binele re
ciproc. în folosul cauzei generale a 
socialismului Și păcii.

Pe aceeași linie s-a înscris și vi
zita în tara noastră a președintelui 
interimar al Consiliului Executiv Fe
deral al R. S. F. Iugoslavia. Dobro- 
sav Ciulafici — care a succedat la 
scurtă vreme sesiunii de la Belgrad 
a Comisiei mixte româno-iugoșlave 
de colaborare economică. în spiritul 
orientărilor de principiu stabilite în 
timpul întîlnirtlor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu si Iosip Broz Tito, 
vizita s-a concretizat prin semnarea 
unor importante documente privind 
extinderea colaborării în scopul uti
lizării potențialului hidroenergetic al 
Dunării, inclusiv contractul referitor 
la realizarea și exploatarea sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II — nouă expresie 
a hotărîrii ce animă popoarele noas
tre de a fructifica din plin avantajele 

pe care le oferă vecinătatea geogra
fică, în interesul dezvoltării con
strucției socialiste în cele două țări, 
pentru înflorirea și propășirea lor 
continuă. Vizita delegației Seimului 
R. P. Polone. încheierea unor docu
mente de cooperare cu un șir de țări 
socialiste întregesc principalele re
pere ale lunii în privința adîncirii 
continue a colaborării cu toate țările 
alături de care zidim noua orinduire.

Atenția deosebită pe care partidul 
și statul nostru o acordă EXTINDE
RII RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE ȘI. ÎN 
acest cadru, cu țările și 
POPOARELE ARABE și-a găsit o 
concludentă reflectare în noua vi
zită la București a secretarului ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, convorbirile 
cu tovarășul Nicolae Ceausescu pu
nind în evidentă satisfacția comună 
pentru evoluția fericită a colaborării 
româno-siriene, voința de a acționa 
consecvent pentru a conferi acestei 
colaborări un conținut tot mai bogat.

Desfășurate într-un moment cînd 
pe plan internațional are loc o in
tensă activitate politico-diplomatică 
pe marginea situației atit de com
plexe din ORIENTUL MIJLOCIU, 
aceste convorbiri, ca și convorbirile 

anterioare avute cu prilejul primirii 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a delegației Consiliului Național Pa- 
lestinean și a Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. au permis, totodată, un 
schimb aprofundat de idei asupra 
căilor și mijloacelor celor mai Indi
cate in vederea unei reglementări 
durabile a acestei probleme care îm
povărează de atîta vreme relațiile 
mondiale. Reafirmindu-și poziția 
bine cunoscută, potrivit căreia re
glementarea conflictului reclamă re
tragerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate în timpul răz
boiului din 1967, recunoașterea drep
turilor poporului palestinean — in
clusiv formarea unui stat propriu, 
independent și democratic — asigu
rarea independentei și suveranității 
tuturor statelor din zonă. România 
consideră, așa cum sublinia șeful 
statului român în cursul acestor in- 
tîlniri. că trebuie făcut totul pentru 
fructificarea condițiilor favorabile 
existente in prezent, astfel ca 1977 
să fie anul unei cotituri radicale pe 
calea instaurării unei păci trainice 
și juste. în acest sens, paralel cu 
eforturile pentru reluarea Conferin
ței de la Geneva, potrivit părerii 
țării noastre, se impun creșterea ro
lului O.N.U., intensificarea acțiuni
lor unite ale tuturor statelor șl. po
poarelor pentru lichidarea definitivă 
a acestui focar de încordare și con
flict, în concordantă cu interesele 
supreme ale păcii in lume.

Și în luna care a trecut și-a găsit 
elocvente expresii preocuparea P.C.R. 
pentru DEZVOLTAREA LEGĂTU
RILOR CU PARTIDELE COMU
NISTE ȘI MUNCITOREȘTI. CU 
PARTIDELE SOCIALISTE ȘI 80- 
CIAL-DEMOCRATE. CU PARTI
DELE DE GUVERNĂMÎNT DIN TI
NERELE STATE. CU TOATE FOR
ȚELE ÎNAINTATE ALE CONTEM
PORANEITĂȚII. Pe acest plan, con
semnăm prezenta la București a to
varășului Aii Yata, secretar general 
al Partidului Progresului și Socia
lismului din Maroc, a delegației Par
tidului Socialist Belgian, ca și parti
ciparea reprezentanților partidului 
nostru la evenimente importante din 
viața partidelor de guvernămint din 
Mozambic (congresul FRELIMO, 
care a stabilit transformarea acestei 
formații politice într-un partid 
marxist-leninist) și Tanzania (crea
rea Partidului Revoluționar al Re
publicii Unite Tanzania) — prilejuri 

de informare reciprocă și schimburi 
de vederi in problemele majore ale 
dezvoltării contemporane, de întărire 
a solidarității pentru înfăptuirea nă
zuințelor generale de pace și progres.

Corespunzător cerințelor coexisten
tei pașnice, intereselor cooperării 
internaționale, partidul și statul 
nostru promovează totodată o poli
tică de EXTINDERE A RAPORTU
RILOR CU TOATE STATELE, IN
DIFERENT DE ORÎNDUIREA SO
CIALA, in acest cadru înscriindu-se 
schimbul de mesaje între președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, cu prilejul 
primirii la Casa Albă a șefului 
grupului de consilieri ai președintelui 
României, exprimarea dorinței reci
proce de dezvoltare în continuare a 
relațiilor româno-americane. a dia
logului la nivel înalt ; in același sens, 
pot fi consemnate vizita în Româ
nia a președintelui grupului parla
mentar democrat-creștin din Came
ra deputaților a Italiei, ca si vizita 
în Grecia a unei delegații a Marii 
Adunări Naționale.

Profund atașată cauzei edificării 
securității europene. ROMANIA AC
ȚIONEAZĂ IN MOD CONSECVENT 
ÎN SPIRITUL ACTULUI FINAL AL 
CONFERINȚEI DE LA HELSINKI. 
Tara noastră, care a adus o contri

buție substanțială la elaborarea do
cumentelor concluzive ale Conferin
ței general-europene. consideră, pe 
bună dreptate, că angajamentele asu
mate prin aceste documente consti
tuie un ansamblu Închegat, un tot 
organic și trebuie aplicate ca atare. 
Înfăptuirea consecventă în viață a 
principiilor noi de relații între state ; 
adoptarea unor măsuri imediate de 
dezangajare militară și dezarmare ; 
desfășurarea unei largi colaborări 
economice și tehnico-științifice. li
bere de orice Îngrădiri și restricții ; 
intensificarea relațiilor pe plan cul- 
tural-umanitar pentru mai buna cu
noaștere și apropiere între popoare, 
lupta împotriva unor fenomene no
cive — șomajul, drogurile, violența, 
poluarea morală — care afectează 
grav condiția umană, situația unor 
mari mase de oameni — iată tot 
atîtea -direcții spre care, potrivit în
suși Actului de la Helsinki, trebuie 
concentrată concomitent atenția In 
vederea realizării obiectivelor secu
rității și cooperării pe continent. în 
perspectiva apropiatei reuniuni de 
la Belgrad — chemată să adopte mă
suri efective pentru traducerea in via
ță a ansamblului prevederilor Actului 
final — se pot consemna cu satis
facție pozițiile constructive care și-au 
găsit expresia la un șir de reuniuni 
internaționale (de pildă, întilnirea 
reprezentanților celor nouă țări neutre 
și nealiniate din Europa) sau în decla
rațiile a diverse personalități politice 
și exponenți ai opiniei publice. Totoda
tă. apar ca regretabile încercările unor 
cercuri din Occident de a denatura 
spiritul documentelor de la Helsinki, 
de a reduce prevederile Actului fi
nal, din toată complexitatea lor. doar 
la unele aspecte unilaterale, con
comitent cu ingerințe în proble
me interne ale statelor, cu sco
pul de a submina realizarea obiec
tivelor stabilite la Helsinki, cursul 
încă fracil al destinderii și colaboră
rii. întărirea acestui curs impune, 
de aceea, așa cum susține cu toată 
tăria țara noastră, intensificarea 
eforturilor tuturor statelor, forțelor 
politieo-sociale celor mai largi, în ve
derea unei abordări constructive a 
problemelor ce decurg din documen
tele de la Helsinki, România fiind 
hotărîtă. In ce o privește, de a-și 
aduce și pe mai departe contribuția 
In acest sens.

în tot cursul lunii, EVENIMENTE
LE DIN SPANIA au continuat să po

larizeze atenția opiniei publice inter
naționale, inclusiv a tuturor cercu
rilor interesate in consolidarea pro
cesului de edificare a securității pa 
continent. în acest cadru, s-au înre
gistrat cu interes unele rezultate po
zitive pe linia democratizării vieții 
politice, inclusiv dezvoltarea colabo
rării dintre guvern și forțele opoziției 
democratice pentru a dejuca complo
tul reacțiunil, a bara calea elemente
lor teroriste și a asigura astfel con
tinuarea proceselor noi din ultima 
vreme. Cu atît mai regretabilă apare 
hotărîrea autorităților spaniole de a 
nu aproba cererea de legalizare a 
Partidului Comunist din Spania și a 
deferi această problemă Tribunalu
lui suprem, care urmează să se pro
nunțe în termen de 30 de zile. 
Considerînd asemenea acțiuni ca 
„discriminatorii și injuste" și totodată 
ca dovezi ale „ezitărilor guvernului 
în fața cerințelor dezvoltării politice 
a țării", P.C. din Spania și-a reafir
mat intenția fermă de a continua 
să-și desfășoare deschis activitățile. 
Nu încape îndoială că dezvoltarea po 
mai departe a procesului democratic 
impune ca o condiție fundamentală 
legalizarea neîntîrziată a P.C. din 
Spania, forță politică de bază a țării, 
aceasta răspunzînd intereselor și as
pirațiilor vitale ale poporului spa
niol, cerințelor de înțelegere și co
laborare pe continentul nostru.

Cronica lunii a mai consemnat noua 
Intilnire dintre președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, și liderul ci- 
prioților turci, Rauf Denktaș. ca o ex
presie a AFIRMĂRII IDEII NEGO
CIERILOR DIRECTE, menite să 
ducă, in cazul de față, la o rezolvare 
pe cale politică a problemei cipriote ; 
In același sens al tratativelor ca mij
loc de reglementare a tuturor ches
tiunilor deschise se înscrie noua run
dă a consultărilor dintre reprezen
tanții Greciei și ai Turciei avînd ca 
scop reglementarea litigiului privind 
platoul continental al Mării Egee.

De un larg ecou a continuat să se 
bucure programul în patru puncte de 
salvare națională prezentat de parti
dele și organizațiile obștești din 
R.P.D. Coreeană, menit să asigure în
făptuirea năzuințelor fierbinți ale na
țiunii coreene de a trăi in cadrul 
unui stat unitar, liber și prosper, nă
zuințe pe care, așa cum s-a arătat in 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat tovarășului Kim 
Ir Sen. poporul nostru le împărtă
șește și le sprijină întru totul.

Dacă acestea sînt, în domeniul vie
ții internaționale, principalele repere 
ale lunii pe plan politic, pe plan e- 
conomico-social s-a înregistrat O PU
TERNICĂ CREȘTERE A MIȘCĂRI
LOR REVENDICATIVE, practic în 
toate țările din lumea capitalului, ca 
urmare a persistenței și, pe alocuri, 
chiar a înrăutățirii crizei economice. 
Datele furnizate de Biroul Internațio
nal al Muncii arată că numărul șo
merilor pe ansamblul țărilor capita
liste a depășit nivelul record din anii 
marii crize economice antebelice 
1929—1933. în S.U.A.. șomajul se men
ține constant în jurul cifrei de 8 mi
lioane ; în Marea Britanie. Italia, 
R.F.G., Franța a depășit un milion. 
Deosebit de gravă este situația în rin
dul tineretului și al femeilor. Totoda
tă, spirala inflaționistă înregistrează 
noi praguri record, capacități însem
nate de producție rămin nefolosite. 
Soluționarea acestor aspecte esenți
ale de ordin umanitar, care afectează 
milioane și milioane de oameni, im
pune, in mod ferm, o amplă acțiune 
concertată a statelor și popoarelor, 
relevă cu putere necesitatea stator
nicirii unei noi ordini economice 
mondiale.

în general. într-o lume a interde
pendențelor tot mai strinse, cum este 
lumea noastră, nici una din proble
mele mari ale omenirii nu-și poate 
afla rezolvarea decît prin conjugarea 
eforturilor, atît pe plan național, cît 
și internațional, ale tuturor forțelor 
social-politice. După cum arată însăși 
viața, aceasta este o cerință funda
mentală a întregii evoluții contempo
rane — singura modalitate de a asi
gura înfăptuirea năzuințelor de dez
voltare liberă, bunăstare și progres 
ale tuturor națiunilor ; și este un 
motiv de profundă satisfacție că prin 
întreaga sa politică România socia
listă acționează in deplină concor
dantă cu acest mare comandament al 
epocii.

Romulus CAPLESCU 
Ioan ERHAN

dolj: Scew amatorilor
după tortina cifrelor globale

Dumitru Mazilu. președintele sindi
catului.

— Și pînă atunci ce programe ați 
organizat ?

— Avem greutăți de pe urma fap
tului că o bună parte dintre anga- 
jații noștri sînt navetiști ; de ase
menea. multi lucrează in schimburi 
— intervine tovarășul ing. Valentin 
Smărăndescu, directorul întreprin
derii. Nu e deloc ușor să-i aduni la 
repetiții. Dar. ca să fim drepți, nici 
noi n-am avut prea multe inițiative 
în această direcție. Cu ani in urmă

De ce nu s-a integrat încă în climatul Festivalului 
„Cîntarea României" colectivul întreprinderii 

de prefabricate din Craiova

Țăranii, ctitori de țară

Ca amploare și diversitate, activi
tățile organizate in județul Dolj sub 
egida festivalului sînt remarcabile. 
Este concluzia care ți se impune de 
cum iei contact cu manifestările 
desfășurate deopotrivă In sălile de 
spectacol, dar și pe scenele impro
vizate ale șantierelor, întreprinderi
lor industriale sau agricole. Forma
țiile artistice de toate genurile — 
dintre care 1 025 sînt noi. constituite 
cu prilejul etapei de masă a festi
valului — desfășoară o activitate 
permanentă, cu un conținut din ce 
în ce mai diver
sificat 'și cu fina
litate educativă 
evidentă.

Ca participare, 
așadar ca posibi
litate practică a 
acestor manifes
tări de a antrena și mobiliza miile de 
oameni ai muncii într-o profundă, și 
permanentă intrecere cu ei înșiși, 
festivalul doljean înscrie, de ase
menea, realizări notabile. Cifrele 
sînt și aici concludente : In cele 
peste 2 500 formații corale și grupuri 
vocale din școli generale și licee, 
formații de teatru, brigăzi artistice 
și cercuri literare, de artă plastică, 
artă populară, tehnico-științifice etc. 
activează peste 60 mii de fruntași 
din cele mai diferite domenii. La 
cele 1 000 de spectacole desfășurate 
in faza de masă au participat 
aproape o jumătate de milion de 
spectatori.

Desigur, și asemenea cifre dau o 
idee despre amploarea festivalului, 
forțele umane mobilizate în cadrul 
manifestărilor diverse ce se organi
zează. Rațiunea festivalului vizează 
insă creșterea eficienței educative a 
fiecărei manifestări. intensificarea 
puterii de influențare, sporirea con
tribuției la formarea conștiinței oa
menilor.

...în întreprinderea de prefabricate 
din Craiova își desfășoară activita
tea un colectiv prestigios (peste 1 500 
angajați), de numele căruia sint le
gate realizări remarcabile. Nu însă 
și în organizarea festivalului. In 
programul căruia întreprinderea a- 
mintită nu se înscrie cu nici o ma
nifestare, tocmai pentru că aici nu 
există nici o formație cultural-artis- 
tică.

— Noi am fost anunțați că vom 
intra în competiție abia în luna 
...martie — ne spunea cu uimire

aveam brigadă artistică ce punea 
degetul pe multe răni de organi
zare. de comportament. întregul co
lectiv era sensibilizat Ia opinia el 
și. uneori, ceea ce nu puteam face 
noi. izbutea să facă brigada. S-a în- 
timplat însă că au plecat cițiva din
tre membrii ei și brigada a dispărut. 
Lipsa de inițiativă cred că e de 
vină 1

Și totuși, aici, ca șl în alte părți, 
nu inițiativele lipsesc. Ele nici nu 
pot lipsi dintr-o întreprindere în 
care cel puțin un sfert dintre anga
jați nu au împlinit încă vîrsta de 30 
de ani. Ne-o demonstrează chiar si 
numai această echipă de teatru scurt, 
alcătuită spontan din cinci tineri 
actori amatori, care de 10 zile se 
pregătește în vederea unei premiere 
neanunțate încă. Reticență 7 Nu toc
mai. Intenție de surpriză ? Și mai 
puțin. „Adevărul este — ne mărtu
risea Paul Ghizdaveț, unul dintre

cei cinci actori — că multe lucruri 
frumoase am putea realiza cu ceva 
mai multă îndrumare și un sprijin 
organizat. După ce eu am obținut la 
Școala populară de artă din Craiova 
titlul de instructor de dansuri popu
lare, am încercat să organizez o echi
pă. Neavînd prea multe fete, am co
laborat cu alte întreprinderi și treaba 
mergea bine. Am dat cîteva specta
cole de mare atracție. N-am găsit 
sprijin și activitatea a încetat".

Este o concluzie împărtășită de 
multi dintre cei care lucrează la în

treprinderea de 
prefabricate, in
clusiv de cei 5 
actori, care nu 
prididesc totuși, 
de cum începe 
pauza de prinz 
sau la ieșirea din

schimb, să facă repetiții după repe
tiții. Cit despre îndrumare, expresia 
„ceva mai multă" nu e de fapt decit 
un eufemism. îndrumarea, practic, 
aici nu există. Un sondaj pe care 
l-am efectuat printre factorii de 
conducere ai întreprinderii avea 
să-mi confirme că această uni
tate economică nu stă in nici 
un fel în calea activiștilor cul
turali. Și asta în condițiile cînd ac
torilor Naționalului craiovean, ai 
Teatrului de păpuși, ai Teatrului de 
operetă, specialiștilor filarmonicii 
„Oltenia" și ai ansamblului ..Nico
lae Bălcescu", cadrelor didactice de 
la Liceul de muzică li s-au reparti
zat spre îndrumare și sprijin orga
nizat diferite formații artistice din 
întregul județ. în cazul întreprin
derii de prefabricate se va fi aștep- 
tind, poate, înființarea mai intii a 
unor asemenea formații ?

Mihai IORDANESCU

(Urmare din pag. I)
veteranul Oaie Ion prevăzut in foto
grafia de față a luat parte în Campania 
Anului 1877—78 cu Reg. I Dorobanți". 
In dreapta, acolo unde e si stampila, 
sus. semnează „Comand Bat 31 Re
zervă Căpitan Georgescu". Am pri
mit această fotografie de la tatăl meu. 
Traian Popescu. Ea era In același 
plic cu o scrisoare pe care o reproduc 
exact : „întîmplarea a făcut să dau 
de copia unui livret militar de la 
1877. ca apoi să plec în sat să mai 
aflu și de alți veterani de la 1877. fii 
ai Dănceului.

Eroul nostru din fotografie e Ion 
Stancu Oaie, care a luptat Ia 1877 și 
după cum se vede în fotografie e 
decorat cu trei decorații. Acest Oaie 
a luptat la Plevna^ a cucerit-o și a 
luat parte și la predarea lui Osman 
Pașa.

L-am cunoscut șt eu pe acest Oaie. 
Era un om înalt, bine legat, liniștit, 
dare a fost mult timp primar al co
munei Dănceu. pînă au venit parti

dele politice cu oamenii lor de sus. 
Pină atunci il alegea comuna, nu ve
nea de sus din pod cu hirzobul. Cînd 
nu mai era la primărie, construia 
case în sat, deci era dulgher cum se 
zice acum, atunci se zicea maistor de 
case. A fost un om cinstit și muncitor, 
respectat de întreaga comună. El po
vestea cînd îl întreba Gheorghe Dru
gă, care făcuse primul război, cum a 
fost la 1877...... La noi era rău că trebu
ia să mergem pe cîmpie și turcii erau 
băgați in șanțuri, pe deal. Cînd am 
pornit la atacul Plevnei. multe bata
lioane se distrusese înaintea noastră. 
Am plecat cu un ura năpraznic. fiind 
improscati cu un foc ucigător. Era 
urletul celor care strigau ura. era 
vaetul rănitilor, era zgomotul arme
lor... și cind să intrăm in Plevna ne 
trebuiau scări, care se rupea, erau 
multi morti pe scări pe care trebuia 
să-i dai la o parte, era un iad pe 
pămint. Am ajuns sus. i-am învins, ei 
s-au predat, dar cu jertfa a mii de 
morti si răniți". După război, cînd 
s-a întors în țară, s-a îmbolnăvit pe 
drum de tifos și a rămas bolnav în
tr-un bordei la Ciuperceni. Dinu 
Cîciu a venit acasă și i-a spus lui 
Stancu Oaie, care s-a dus după el la 
Ciuperceni. dar nu l-a găsit, căci II 
luaseră și il duseseră la spital la Băi- 
lești. unde a stat trei luni.

Fiul lui Oaie Ion e Manolache Oaie, 
care in primul război mondial a luat 
parte la luptele de la Mărăsti și Mă- 
rășești. Nepotul lui Oaie Ion e Mihail 
Oaie, care în al doilea război mondial 
a fost mobilizat pînă în 1945 ca lu
crător la Arsenalul Armatei, ca 
tîmplar.

Strănepoții lui Oaie Ion sînt Ioana 
Panduru, medic veterinar, șef de circă 
sanitară. Ion Oaie, student la Facul
tatea de silvicultură din Brașov.

Al doilea dăncean care a luptat In 
1877 și a rămas pe cîmpul de luptă 
e Dumitru Țăruși. Fiul lui Dumitru

Țăruși a fost tot Dumitru Țăruși, zis 
Mitră, care a luptat în primul război 
mondial. Nepotul lui Dumitru Țăruși 
a fost Gheorghe Țăruși, care a luptat 
in al doilea război mondial. Străne
poții lui Dumitru Țăruși sint Dumitru 
și Alexandru. Dumitru e lăptar la 
C.A.P., iar Alexandru tot membru la 
C.A.P. Strănepoții sînt Ștefan, șofer 
la C.A.P.. Viorel, constructor de nave 
fluviale la Orșova, și Aurel, laborant 
la „Celuloza" din Severin.

Al treilea dăncean care a luptat și 
a murit la Plevna este Matei Drăguț. 
Fiul lui Matei Drăguț e Ion Naltu, 
care a murit în primul război mon
dial. Nepoții lui sint Niță. Ion și 
Gheorghe. Ion și Niță au luptat în al 
doilea război mondial. Niță fiind 
acum invalid. Strănepoții sint : Cos- 
tică, marinar. Florian, brutar. Alexan
dru și Nicolae. ciobani la C.A.P. Stră
nepoți sînt Constanta. Maria. Ion. 
Dumitru. Lencuța.

Al patrulea dăncean care a luptat 
la 1877 a fost Dumitru Glăv. care s-a 
căsătorit cu Bica, vecina noastră. 
După război el a fost contabil la mo
șia lui Știrbei. Era un om foarte li
niștit și foarte drept. A ocupat slujba 
asta la Știrbei pînă a murit. A avut 
o singură fată, pe Liuța (Maria), 
care s-a căsătorit cu Lisandru lui 
Geacără, dar n-au avut copii.

Al cincilea dăncean care a luptat la 
Plevna e Ion Bușoiu. Ginerele lui 
Ion Bușoiu e Ion Pană, care a luat 
parte la primul război mondial. Ne
poții lui sint Dumitru, Costică, Cor
nel — care in al doilea război mon
dial a murit la Turda, Florian, care 
In al doilea război a luptat cu regi
mentul 37 Artilerie. Strănepoți sint 
Nia. doctoriță. Ion, doctor. Silvia și 
Mihai, ingineri, și Ioana, învățătoare, 
Cornelia, de-i la Murfatlar, Pătru... 
Strănepoți are destui.

Al șaselea dăncean e Dinu Cîciu, 
lumea îi zicea Vrăjitoru. fiindcă avea 
nevasta vrăjitoare 1 A avut două fete. 
Ginerele său. Dumitru Ghițoaica, a 
luat parte la primul război mondial. 
Nepotul Iui. Nicolae, a luat parte la 
al doilea război mondial. în regimen
tul 37 Artilerie. Strănepotul Ion Ghi- 
țoaica e electrician la C.A.P. Stră- 
strănepoata e profesoară de franceză 
în sat. Și ultima străstrăstrănepoată 
e Emilia. în Șoimii Patriei.

Iți trimit fotografia lui Oaie si da
tele de mai sus. dacă poți scrie și 
despre Dănceul nostru".

După căderea Plevnei, într-o scri
soare de mulțumire din partea ma
relui duce Nicolae se arăta vitejia 
armatei noastre, armată in care se 
aflau și cei șase mehedințeni din 
Dănceu.

„Strălucitele isbandi obtienute la 
Plevn’a suntu datorite in mare parte 
cooperațiunei vitejei armatei roma
ne... Am una deosebita plăcere de a 
esprimă Altetiei Vâstre aceste sentic- 
mente. sî. in acel’a-si tempu, satts- 
factiunea sincera ce am incercatu 
vediendu frati’a de arme intre trupele 
rusesci si cele romane stabilindu 
noue legaturi intre ambele popdra".

Țăranii români au luptat pentru 
Independența României în 1877, s-au 
bătut pentru pămîntul țării lor 
în primul război mondial si și-au 
vărsat sîngele în cel de-al doilea 
război mondial pentru eliberarea pa
triei lor ; țăranii au fost deci întot
deauna în cursul istoriei noastre aco
lo unde s-a făurit istoria noastră. în 
fața mormintelor lor risipite pe dea
luri să ne plecăm fruntea. Ei sînt 
temelia și gloria atîtor răsunătoare 
lupte, ei merită să-și găsească și pe 
mai departe locul în literele române, 
ei sînt bunicii și părinții noștri, cti
tori de neam și de tară.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche 
- 19,30.
• Filarmonica „George Enescu” 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„Tinerii in fața capodoperelor". 
Petre Csaba — vioară, Eduardo 
Ricci — plan — 20.
• Opera Română : Andrea Chă- 
nier — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte 
— 19. (sala Grădina Icoanei) : Ti
neri căsătoriți caută cameră — 
19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Lady X — 19.30. (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare - 19,30. (sala Victo
ria) : E nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
clntec — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Hocus-

Pocus șl-o găleată — 9.30. Ander
sen — 7 povești — 17, (la clubul 
uzinelor „Republica") : Scufița cu 
trei Iezi — 11.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : povestea timpului pierdut 
— 10.30.

cinema
• Cuibul salamandrelor : PATRIA 
— 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
BUCUREȘTI — 8.45: 11; 13.15; 16; 
18.15: 20.30. FAVORIT — 9.15; 11.30;

13,45; 16; 18,15; 20,30. PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17,15.
• Zbuciumata lună septembrie : 
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13.45: 16; 
18.15: 20,30.
• Lumea circului : SAT,A PALA
TULUI — 17; 20.15, SCALA — 9.30; 
13; 16.15; 19.30, FESTIVAL — 8.45; 
11.30; 14.15; 17,15; 20.
• Răscoala : CAPITOL — 9.15;
11,30: 13,45: 18.15: 20.30.
• Pe aripile vîntului : LUCEA
FĂRUL - 8.30: 12,15; 16.15: 20.
• Un surîs, o palmă, un sărut :
MODERN - 9; 11.15: 13.30; 16;
18 15; 20.30. EFORIE - 8.30: 10.30; 
12.30; 14.30: 20.

• Vifornița : TIMPURI NOI — 9; 
11,15: 13.30: 15.45; 18: 20,15.
• Africa Express : VICTORIA —
9,15; 11,30: 13,45; 18: 18.15; 20,30.
LIRA — 10: 12.30: 15.30; 18; 20.15.
o Accident : FEROVIAR — 9;
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Poveștile piticului Bimbo : FLA
MURA — 9.
• Din nou... Disney : DOINA — 
9.30: 11: 12.30: 16,30: 18.
• Vaporul alb : DOINA — 14;
19.30.
• Solitarul de Ia Fortul Hum
boldt : EXCELSIOR — 9: 11,15;

13,30; 16; 18.15; 20,30. VOLGA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15 GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• învingătorul : BUZEȘTI — 9; 
11,15: 13.30; 16: 18.15; 20,15. GIU- 
LEȘTI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
CASA FILMULUI - 10: 12; 14; 
16; 18; 20. COSMOS - 13.45; 15,45; 
18: 20.
• Sfat șl consimțămlnt (ambele 
serii) — 9.45, Structura cristalului 
— 14, Procesul maimuțelor —
16.15. Casa păpușilor — 18,30,
Cauze drepte — 20.30 : CINEMA
TECA.

• Cadavre de lux : GRIVITA — 
fi; 11.15: 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Roșcovanul : BUCEGI — 15,30; 
17.45; 20, PACEA — 16: 18: 20.
• O vară cu un cowboy : DACIA
— fi; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
MUNCA — 15,45; 18; 20,15.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : UNIREA — 15,30; 17,45; 20.
• Nopți și zile s DRUMUL SĂRII
— 16; 19,15.
• întoarcerea „Panterei roz* i 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
• Haiducii Iui Șaptecai : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Ultima jertfă : VIITORUL — 
15.30; 18; 20. FLOREASCA — 15,80; 
18: 20.15.
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| Călătorului
| îi sade bine | 
I cu omenia... i 
• Inginerul Eduard Loghin din

I Piatra Neamț ne istorisește in- . 
tr-o scrisoare „o pățanie din- 
tr-o noapte de februarie” — I 
cum o numește el. în timp ce

I trecea cu mașina personală prin I 
comuna Bălțătești. motorul a- | 
cesteia a început să gifîie. Pană.

I Exact în mijlocul drumului si. ■ 
pe deasupra. într-o curbi. „Deși I 
mă pricep să meșteresc un •

I motor — ne scrie el — în noap
tea aceea n-am reușit si I 
descopăr defecțiunile. tngrijo- I 
rat, am început să fac semne 

(celorlalți șoferi care treceau pe I 
lingă mine, dar nici unul n-a 
catadicsit să oprească. Un gest ' 

Icare mi-a produs multă amă- .
răciune si mi-a dat mult de t 
gindit. intrucit ține de etica ru- I 
tieră. Atunci cînd mă așteptam

Imai puțin, a oprit un subofițer I 
de miliție, care m-a ajutat mai
ini fi să trag mașina la un loc ' 

I ferit, după care mi-a meșterit .
motorul și mi-a urat drum bun, I 
drept care-i mulțumesc, din I 

I inimă, și pe această cale, deși
n-am aflat atunci cum îl chea- I 
mă”.

P.S. Am aflat noi : se numeș- ’ 
I te Buga Neculai. >

. Asfaltul 1
• „semănat**

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

De cîtva timp, în fata com
plexului turistic „Dacia" din 
centrul municipiului Satu Mare 
și-au deschis „tarabele", direct 
pe trotuar, cîteva vînzătoare de 
semințe : „Ia alune că e bune", 
„Ia bomboanele agricole"... Deși 
toată lumea vede această po
luare a străzii, deși asfaltul este 
din belșug „însămîntat" cu 
„roadele" acestui negoț neigienic, 
primăria nu a luat încă nici o 
măsură. Numai cind apare prin 
preajmă cîte un lucrător de mi
liție, „negustoresele" dispar cit 
ai clipi, unele din ele abando- 
nfndu-și „marfa", care este, de
sigur, confiscată. Ceea ce sur
prinde e că se mai găsește cite 
un trecător din cale-afară de 
„milos", care face apel la 
„bunăvoința" și „îngăduința" 
omului ordinii publice, să Ie 
„ierte", că „mănincă si ele o 
piine". S-o mănince ! Nimeni 
nu le împiedică. Dar decit să 
murdărească strada, mai bine 
s-o măture.

Ca-n codru
Lucrau tustrei la pădure, pe 

raza localității Cirlibaba. jude
țul Suceava. Dar nici unul din 
cei trei din Cirlibaba nu prea 
se omora cu treaba, tn plus, ți
neau cu tot dinadinsul să ciști- 
ge cit mai multi bani. Se pare 
că ideea a pornit de la Nicolae 
Dan, gestionar de exploatare, 
care i-a spus într-o zi lui Tra
ian Cramarciuc, casier plătitor:

— Știi ce, bădie 1 Tu. care dai 
bani altora, nu ți-ar suride să-ți 
dai și ție ceva pe deasupra ?

— Ba bine că nu. Dar cum ?
— Simplu : eu întocmesc sta

te de plată pe diferite nume și 
pentru diferite lucrări, noi sem
năm, luăm, banii si-i împărțim 
frățește.

Si așa au făcut. Apoi, gestio
narul l-a atras in „afacere” și pe 
șeful magazinului alimentar. E. 
Vasile, căruia ii dădea acte fic
tive despre alimente luate, chi
purile, pe credit de către silvi
cultori. Alimentele se transfor
mau in bani și banii se impăr- 
țeau. desigur, frățește. Cum tot 
frățește vor împărți cei trei din 
Cirlibaba și pedeapsa ce li se cu
vine. Pentru că nici in pădure 
nu se mai poate fura... ca-n co
dru !

Un nepot și 
două mătuși

Nicolae Pirvuică din satul Bir- 
eii. județul Olt. a avut o mese
rie bună : conducător auto. N-o 
mai are. Mai bine zis. n-a avut 
chef de muncă și a încercat să 
trăiască pe spinarea altora. în 
scurt timp și-a găsit și victime
le in persoana mătușilor sale. 
Maria și Gherghina Pătrașcă. în 
loc să le mulțumească pentru 
casă și masă, pentru că 11 găz- 
duiseră. Pirvuică a început s-o 
facă pe stăpinul, ca si cînd ele 
i-ar fi călcat pragul și nu in
vers. Ba. într-o zi. le-a dat și 
pe ușă afară, iar mătușile au 
cerut sprijinul lnstrnței de ju
decată. Mătușile lui Pirvuică 
s-au adresat corespondentului 
nostru pentru județul Olt:„Să-l 
dațil muică, și la ziar, că poate 
s-o învăța minte". E și timpul.
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| Nesăbuință
. Victor Gurzău din Dumuzlău

I (Sălaj) fusese avertizat de șeful I 
I postului de miliție : _ I

— Dacă mai încerci o dată să

Ifaci țuică la instalații improvi- I 
zale. ai s-o pățești rău de tot. I 

— De incercat. am încercat — *

Ia recunoscut el — dar m-am le- 
cuit, așa că o să vă lipsesc de I 
plăcerea de a mă amenda. I

— Sincer să fiu. nu-mi face

Iniei o plăcere să te amendez.
Dar Gurzău nu s-a ținut de | 

cuvînt, Intr-o cămară fără ae-

Irlsire. el a improvizat un cazan ■ 
de fiert țuică, l-a pus in func
țiune și a incercat să facă pri- • 
ma „șarjă”. A pus lemne pe foc

Iti. in curind. a început să guste 
„producția”. Mai punea un lemn | 
pe foc, mai dădea un păhărel pe

Igit. „Am s-o fac foc de tare” — i 
iși spunea el. Dar. la un mo- I 
ment dat a căzut răpus de bău- 1 
tură, de fum și de oxidul de .

I carbon. N-a mai putut fi salvat-

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

FIECARE MINUT ESTE PREȚIOS PENTRU 

ACCELERAREA RITMULUI CONSTRUCȚIILOR 

Dimineața, cu ceasornicul
PE UN ȘANTIER DE INVESTIȚII 
© La ce oră începe lucrul ? ® în căutarea unui răspuns 

pe șantierul întreprinderii „Tînăra gardă"
Luni, 28 februarie. Ia ora 7.30, pe ȘANTIERUL ÎN

TREPRINDERII BUCUREȘTENE „TÎNARA GARDA", 
constructorii ar fi trebuit să înceapă o nouă săptămînă 
de muncă. Dar, prezenti pe șantier la acea oră, repor
terii „Scinteii" au constatat că majoritatea lucrătorilor 
nu sosiseră încă. întîlnim totuși pe acest șantier pe 
șeful lucrării, inginerul Ion Roșioru :

— Principalul obiectiv, intrarea în funcțiune a halei 
de fabricație, a fost îndeplinit. Avem acum de execu
tat o serie de lucrări secundare, care nu condiționează 
activitatea productivă a întreprinderii.

Nu o condiționează, dar o stingherește vădit. Aprovi
zionarea normală cu materii prime, acuratețea pro
ducției, expedierea produselor finite, ordinea din in
cinta fabricii constituie tot atîtea deziderate, pe care 
beneficiarul investiției nu le poate atinge din cauza 
prelungirii lucrărilor de construcție. După cum am 
fost informați, pe șantier, teoretic, iși desfășoară acti
vitatea 30 de constructori aparținlnd șantierului nr. 3 
al Trustului de construcții industriale din București. 
Practic, a fost imposibil să ne dăm seama cîți lucrează 
efectiv pe șantier luni, deoarece nici Ia 7 și 30’, nici la 
ora 8 nimeni nu muncea. Se pare că respectarea pro
gramului de lucru este tot o chestiune secundară, de 
vreme ce nici un cadru tehnic nu-și făcea probleme 
că minutele se scurgeau unele după altele, fără ca zi
darii din echipa lui Ion Crivineanu — care au de 
executat un volum important de lucrări — să apară. 

Imaginile surprinse de obiectivul aparatului de foto
grafiat sint elocvente pentru felul in care ordinea și 
disciplina sint respectate pe acest șantier. Am foto
grafiat punctele de lucru la ora 7 și 30’, la ora 8 și 
apoi Ia ora 8 și 30’ : imaginile sint identice. Care este 
opinia conducerii trustului, a organizației de partid 
față de situația existentă aici ?

Dan CONSTANTIN
Foto : S. CristianI
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ÎN REST, NICI ȚIPENIE

„Lucrări secundare ?!"..., dar cine le execută, tovarăși constructori ?

t V
PROGRAMUL I

16,30 Telex
16.35 Curs de limba germană
17,05 Teleșcoală
17.35 Din țările socialiste
17,45 Urmași ai bravilor eroi. (Cîntece 

dedicate centenarului Indepen
denței)

18,05 O clipă cît o viață
18,40 Tragerea Pronoexpres
18,50 întrebări și răspunsuri. (Emisiune 

în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor și eursanților din învăță- 
mîntul politico-ideologic de partid)

19,20 1001 de seri

O □ □ E3 □ El
(Urmare din pag. I)
cele trei schimburi s-a echilibrat, 
ceea ce are o‘deosebită însemnătate 
pentru asigurarea calității superioare 
a producției.

Din stilul și metodele 
de muncă ale maistrului...

Pe maistrul LUDOVIC IAKOB, de 
la linia 4. turnătorie de fontă. îl ca
racterizează o perseverență de oțel. 
Un singur exemplu. Linia de care 
răspunde este noua. La inceput, in 
funcționarea ei, apăreau anumite 
deficiențe cu influență negativă 
asupra calității produselor. Unii, 
sceptici, considerau că singura solu
ție era... renunțarea la această linie. 
Maistrul Iakob s-a străduit să infir
me această părere și a reușit. 
Cum ? Prin răbdare și perseverență, 
insistînd asupra înlăturării neajun
surilor de ordin organizatoric și teh
nologic. Despre unele din metodele 
sale de muncă ne-a vorbit chiar 
maistrul ;

— In scopul ridicării calității pro
duselor, In cazul unor repere și teh
nologii mai dificile, stau in preala
bil de vorbă cu oamenii și le arăt 
concret cum trebuie să execute o o- 
perație sau alta. In felul acesta am 
reușit să preintimpinăm producerea 
unor rebuturi. Cînd aceștea apar to
tuși, din nou stau de vorbă cu oa
menii din schimburile unu și doi. și, 
prin registrul liniei, atrag atenția și 
celor din schimbul trei asupra cau
zelor care le-au provocat și măsuri
lor ce ss impun aplicate imediat 
pentru preintimpinarea altora.

...Nu de mult, maistrul ION MORA, 
din secția 570. linia carcasa cabinei 
pentru autocamionul „Roman", a in
vitat pe 5 din muncitorii liniei la 
parcul de autocamioane al Între
prinderii. pe care-i vizitase in ajun. 
Acolo, maistrul le-a arătat cum, pe 
unele porțiuni ale carcasei, au apă
rut pete de rugină, deoarece ei au 
neglijat să aplice soluția de etanșare. 
Muncitorii și-au plecat ochii in pă- 
mint. recunoscindu-și vina.

Inginerul Andrei Sasu, fost pînă 
zilele trecute șeful secției, iar in 
prezent șef al secției montaj-gene- 
ral, ne-a vorbit cu mult respect des
pre acest maistru :

— Ion Mora și-a format un stil

19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei
20,00 Reflector
20.20 Telecinemateca. Dosarele ecranu

lui : „Planeta maimuțelor". Pro
ducție a studiourilor americane. 
Premieră TV

22.00 „Cintarea României"
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL II

20,00 Eroi îndrăgiți de copil : ,,Heidi".
20.25 Bijuterii muzicale
21,15 Telex
21.20 Tineretul Capitalei
21,45 Melodii populare
22,10 Blocnotes. Informații utilitare
22.25 închiderea programului
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propriu de a lucra cu oamenii, ceea 
ce a făcut ca aceștia să-l respecte, 
să nu-i iasă din cuvînt. Pe de altă 
parte, el are numeroase idei, care 
duc la ridicarea calității produselor. 
Așa. de pildă, a executat, cu forțele 
proprii ale liniei, dispozitive de a- 
samblare și depozitare a semifabri-

ROLUL MAISTRULUI

Moistrul Nicolae Preda — cunoscut 
pentru capacitatea de gindire și 
acțiune, un ferm luptător pentru 

calitate

catelor, care au dus la eliminarea 
deformării acestora.

A intrat in obișnuința maistrului 
Ion Mora ca problemele pe care le 
ridică activitatea de producție. îm
bunătățirea calității produselor — și 
care necesită o intervenția hotărită 
— să și le noteze in CARNETUL DE 
ÎNSEMNĂRI, pentru a le avea in 
evidentă și a le rezolva.

...SECȚIA MONTAJ GENERAL 
este secția care, alături de turnăto
rie. a produs într-o anumită perioa
dă greutăți întreprinderii, in sensul 
că autocamioanele părăseau uneori

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 martie. în țară : La început vre
mea va fi rece, apoi se va încălzi, mai 
ales în nord-vestul țării. în prima zi, 
în Moldova, izolat va ninge, iar apoi 
vor cădea precipitații locale atît sub 
formă de ninsoare, cît și de lapoviță 
și ploaie, în Crișana și Maramureș. 
Vîntul va sufla din sectorul nord- 
vestic cu 20—30 km/oră, iar la munte, 
va prezenta intensificări pînă la 50—60 
km/oră. Temperatura va crește treptat, 
în București: Vreme rece la începutul in
tervalului, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit, temperatura în creștere ușoa
ră, dimineața și seara se va produce 
ceață în ultimele zile.
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banda cu unele defecțiuni, care tre
buiau remediate in parc. In ultimul 
tirhp, lucrurile merg' și aici pe un 
făgaș bun. Maistrul ILIE FRUNZA 
se numără printre aceia a căror con
tribuție la îmbunătățirea calității 
producției a fost deosebit de impor
tantă.

Maistrul Ion Mora, cu un bogat 
„carnet de probleme", pe care le 
rezolvă cu competentă șl hotărire

loan Roșea, șeful de secție pe 
schimb, și Haralambie Simion, se
cretarul comitetului de partid, au 
cuvinte elogioase la adresa lui :

— Deși lucrează ca maistru doar 
de circa doi ani — ne spune Ioan Roș
ea — maistrul Ilie Frunză stăpinește 
ca nimeni altul tehnologia de mon
taj. Este omul care nu admite, sub 
nici un motiv. Improvizația, lucrul 
<le mintuială.

Aici. la montaj, se lucrează cu 
mii de piese, din care multe sînt 
organe de asamblare — șuruburi, 
piulițe, șaibe, de dimensiuni mici. A

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XXI-a ani

versări a creării Armatei Populare 
Naționale a Republicii Democrate 
Germane, atașatul militar, aero și 
naval al R.D.G. la București, colonel 
Werner Niemand. a oferit, marți sea
ra. un cocteil.

Au luat parte general-colonel Va
sile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
in tara noastră, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Sub auspiciile Comitetului de cul

tură și educație socialistă al jude
țului Timiș, marți la muzeul Bana
tului din Timișoara s-a deschis ex
poziția documentară „30 de ani ai 
Voivodinei autonome socialiste", or
ganizată de Muzeul revoluției so
cialiste al Voivodinei Novi-Sad. Au 
participat reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat județene, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic. Au fost prezenti membri ăi 
Consulatului general al R.S.F.I. la Ti
mișoara.

Despre semnificația acestei mani
festări au rostit alocuțiuni Dumitru 
Preda, președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al ju
dețului Timiș. $i Ljubisav Durlevic, 
consul general al R.S.F.I. la Timi
șoara.

*
Cu prilejul ediției de primăvară a 

Tîrgului internațional de la Leipzig. 
Reprezentanta comercială a R.D. Ger
mane la București a organizat, marți, 
o conferință de presă.

Bartusch Rudolf, director general 
adjunct al Direcției tirguri din ca
drul Ministerului Comerțului Exterior 
al R.D.G.. a subliniat că ediția din 
această primăvară a Tîrgului interna
țional de la Leipzig va reuni, intre 
13 și 20 martie, sub deviza „Pentru 
comerț mondial neîngrădit și pentru 
progres tehnic". 9 000 de expozanți 
din 60 de țări, printre care și Româ
nia. Vorbitorul a exprimat satisfac
ția că participarea Întreprinderilor 
românești de comerț exterior va fi 
marcată printr-o serie de perfecțio
nări și noi realizări. Relevante in a- 
cest sens sînt domeniile construcției 
de mașini, electrotehnicii si tehnicii 
de automatizări.

(Agerpres)
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HANDBAL

Grupele preliminare ale campionatului mondial 

de junioare — la București, Ploiești și Brașov
După cum s-a mai anunțat, tara 

noastră va găzdui, intre 18 și 25 mar
tie, primul campionat mondial de 
handbal pentru junioare, la care 
și-au anunțat participarea 14 echipe. 
Comisia de organizare și Federația 
română de handbal au stabilit ora
șele în care se vor desfășura meciu
rile grupelor preliminare ; grupa A 
(Olanda. U.R.S.S.. Cehoslovacia. R.P. 
Congo) — Ia Ploiești, în sala Victo
ria ; grupa B (Polonia, Franța. R.F.

FOTBAL
• Primele meciuri 

ale returului diviziei A
Campionatul diviziei A ia fotbal se 

reia duminică. In prima etapă a 
returului (etapa a 18-a). in Capitală 
Sint programate două jocuri : Sportul 
Studențesc — Corvinul Hunedoara 
(stadionul Republicii, ora 11) și Di
namo — Politehnica Timișoara (sta
dionul Dinamo, ora 16).

în tară se vor disputa meciurile : 
F-C. Constanta — Steaua ; S.C. Ba
cău — U.T. Arad ; Jiul — F.C.M. 
Galați ; Universitatea Craiova — Pro
gresul ; F.C. Argeș — A.S.A. Tg. 
Mureș ; F.C.M. Reșița — Politehnica 
Iași ; F.C. Bihor — Rapid.

★
• Peste 80 000 de spectatori au 

urmărit la Alger meciul retur dintre 
selecționatele Algeriei și Tunisiei, 
contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—0). 
învingători in primul joc cu 2—0, 
fotbaliștii tunisieni s-au calificat 
pentru turul următor.
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fost o perioadă cind. lipsind, sau ne
găsind pentru moment, o anumită 
șaibă, unii maiștri spuneau muncito
rilor : „Nu există șaiba cutare, pune 
alta". Ilie Frunză este împotriva 
unor asemenea practici. El știe ce 
implicații serioase poate avea o atare 
soluție, aparent fără importantă.

De bună seamă că, la întreprin
derea de autocamioane din Brașov, 
nu toți maiștrii se situează la nive
lul exigențelor actuale pe care le in
cumbă o asemenea funcție. Sint 
unii care, din cauza încetinelii 
in perfecționarea lor tehnico-pro- 
fesională, bat pasul pe loc, dau 
dovadă de rutină, resimt lipsa 
calităților organizatorice. Este și 
cazul unor maiștri ca Gheorghe 
Goina sau Gavrilă Toporaș, de la 
montaj general. „Nici după 4 luni, 
®m reținut de la conducerea secției, 
Gheorghe Goina nu cunoștea prin
cipalele subansamble ale autocami
oanelor, ceea ce a tăcut ca nu o dată 
să le inverseze la montaj. Neputind 
să le înlocuiască pe bandă, a trebuit 
să facă acest lucru ulterior, efec- 
tuind operații suplimentare cu teh
nologii ocolite, mai greoaie, cu in
fluențe nedorite asupra calității. în 
ce-1 privește, pe Toporaș. acesta a 
fost schimbat de la locul de muncă, 
fiind necorespunzător. Asemenea 
exemple se întîlnesc și la secția tur
nătorie de fontă, ca in cazul maiștri
lor W. Bruss și Ilie Cheval, ultimu
lui interzicindu-i-se. ca urmare a 
rebutului ridicat, să mai toarne in 
schimbul său blocul motor de 215 cai 
putere.

...Sint maiștri și... maiștri. Marea 
lor majoritate sînt buni organizatori 
și conducători ai producției, sint a- 
devărați „oameni de aur ai calității 
superioare". De aici, necesitatea ca 
toate cadrele din conducerea între
prinderii, comitetului de partid să 
acționeze cu mai multă energie 
pentru ca toți maiștrii să se situeze 
la nivelul celor mai buni, să dove
dească inaltă responsabilitate șl exi
gentă în efortul pe care întregul co
lectiv II depune pentru ridicarea 
prestigiului „mărcii” fabricii. Ește 
o condiție hotăritoare a creșterii ni
velului tehnic și calitativ al pro
ducției, a sporirii competitivității 
autocamioanelor românești.

Nicolae MOCANII 
Petkj NEDELCU

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEE
Președintele FRELIMO,

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Am aflat eu adincă tristețe de inundațiile care au pricinuit pierderi de 
vieți omenești și mari pagube materiale economiei țârii dumneavoastră.

In numele Partidului Coriiunist Român, al poporului și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum și al meu personal, vă transmit profunda 
mea compasiune și cele mai sincere sentimente de solidaritate în această 
grea încercare prin care trece poporul prieten mozambican.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere amabilul mesaj al Excelenței Voastre 
de bune urări cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului pentru care vă mulțu
mim sincer și, împărtășind din inimă sentimentele dumneavoastră priete
nești, acordăm o mare importanță relațiilor noastre de prietenie, fiind con
vinși că ele vor continua să crească și să se dezvolte.

Cu cea mai înaltă considerație,

SABAH-AL SALEM AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Primire la C.
Tovarășul Emil Bobu. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a primit, marți 
după-amiază, la C.C. al P.C.R., de
legația Uniunii Tineretului Comunist 
(K.I.S.Z.) din R.P. Ungară, condusă 
de Laszlo Marothy. prim-secretar al 
C.C. al K.I.S.Z.. membru al Biroului 
Politic ai C.C. ai P.M.S.U.. care a 
efectuat o vizită în tara noastră la 
invitația C.C. al U.T.C.

★
în aceeași zi, delegația Uniunii 

Tineretului Comunist din R. P. Un
gară a avut o întrevedere cu tova
rășul Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

în cursul zilei de marți, membrii 
delegației tineretului ungar au vi
zitat Institutul politehnic București, 
Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice și Liceul agroin
dustrial Fundulea din județul Ilfov.

Germania. România) și grupa C 
(Austria, Norvegia. Ungaria) — la 
București. în Palatul sporturilor și 
culturii ; grupa D (R.D. Germană, 
Iugoslavia, Danemarca) — în Sala 
sporturilor din Brașov.

Jocurile din grupele preliminare 
ee vor disputa intre 18 și 20 martie, 
semifinalele (două grupe) — in zilele 
de 22 și 23 martie, iar finala — vi
neri 25 martie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Partidele disputate in primul tur 

■1 turneului international feminin de 
tenis de la San Francisco s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Virginia Ruzici — Brigitte Cuypers 
6—3, 6—3 ; Mima Jausovec — Linda 
Mottram 7—6, 8—3 : Kristien Shaw 
— Julie Anthony 4—6, 6—1, 6—1 ; 
Rosemary Casals — Renata Toma
nova 6—3, 6—3 ; Kerry Reid — Terry 
Holladay 7—5. 2-6. 6—2.
• Campionatul republican universi

tar de șah, desfășurat la Poiana Brașov, 
s-a încheiat cu victoria studentului 
bucureștean P. Ștefanov (6.5 puncte 
din 10 posibile), urmat de Horia 
Prundeanu (Cluj-Napoca) — 6.5
puncte și A. Prundeanu (Cluj-Napo
ca) — 6 puncte. La feminin, titlul 
a fost ciștigat de Dana Nutu (stu
dentă la Facultatea de informatică din 
Timișoara), cu 8 puncte din 10 posi
bile. secundată de Ligia Jicman — 
(7.5 p).
• După „programul scurt", tn pro

ba de perechi a campionatului mon
dial de patinaj artistic de la Tokio 
conduce cuplul Irina Rodnina și A- 
leksandr Zaițev (U.R.S.S.), cu 34.90 
puncte, urmat de Vorobieva. Vlasov 
(U.R.S.S.) — 34,65 puncte, Babilonia, 
Gardner (S.U.A.) — 33,34 puncte etc.

• Campionatul european de ciclo- 
cros pentru juniori s-a desfășurat in 
localitatea belgiană Volkegem și a 
fost ciștigat de vest-germanul Rolf 
Wicke (16 km tn 42’). El a fost ur
mat de elvețianul Renâ Hauselmann 
(Ia F) și cehoslovacul Richard Dos- 
tal (la 1’27”). La întrecere au par
ticipat 37 de cicliști din zece țări.

• Desfășurat in Munții Rodope, 
a! doilea campionat mondial de 
orientare turistică pe schiuri a fost 
ciștigat la individual masculin de 
suedezul Jordan Sven, cronometrat 
pe distanța de 30 km cu 18 puncte 
de control cu timpul de 2h 17’54”. 
La feminin, victoria a revenit sue

De la C E. C.
Pentru a veni in intimpinarea 

cetățenilor care doresc să cum
pere locuințe din fondul locativ 
de stat. Casa de Economii și 
Consemnațiuni pune la dispozi
ția acestora un instrument efi
cient de economisire a sumelor 
necesare — Libretul de econo
mii pentru cumpărarea de lo
cuințe proprietate personală.

în afară de avantajele gene
rale de care beneficiază toți de
punătorii la C EC. — secretul 
privind numele depunătorilor și 
operațiile efectuate, garanția 
statului asupra sumelor depuse, 
dreptul de împuternicire și de 
condiționare etc. — depunătorii 
pe libretul de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprie
tate personală primesc o dobîn- 
dă anuală de 5 la sută. în ca
zul in care sumele depuse pe 
acest libret nu se folosesc de 
titular la cumpărarea de locuin
țe din fondul locativ de stat, ci 
li se dau alte destinații, dobinda 
va fi de 3 la sută pe an.

Emiterea acestor librete, pre
cum și depunerile ulterioare și 
restituirile se pot solicita la toa
te unitățile C.E.C. proprii sau 
oficiile poștale.

C. al P. C. R.
Cu acest prilej, tovarășul Laszlo 

Marothy a subliniat că are plăcuta 
misiune de a transmite calde salutări 
și urări de succes tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al P.C.R., 
din partea tovarășului Jănos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
fost prezent dr. Gyorgy Biczo, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Ungare la București.

★
La C.C. al U.T.C. a conti

nuat schimbul de păreri și informa
ții privind activitatea celor două 
organizații, dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor de colaborare, pre
cum și unele aspecte ale mișcării 
internaționale de tineret și studenți. 
S-a convenit, cu acest prilej, asupra 
acțiunilor viitoare de colaborare 
Intre U.T.C. și K.I.S.Z.

Marți seara, delegația K.I.S.Z. a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

Prima cursă 
ciclistă a anului
Sezonul ciclist de prămăvară se 

deschide în Capitală duminică. 6 
martie, cu un concurs ce se va des
fășura pe un circuit din cartierul 
Drumul Taberei (zona „Favorit"). La 
această întrecere vor participa și 
componenții lotului republican (Mir
cea Romașcanu. Vasile Teodor. Ion 
Cojocaru, Ion Cernea. Andrei Antal, 
Eugen Dulgheru. Ion Nica). aflati in 
pregătire pentru cea de-a 30-a ediție 
a „Cursei Păcii". înaintea startului 
de la 8 mai. rutierii români vor mai 
lua parte la alte cîteva competiții in
ternaționale in țară și peste hotare.

dezei Marina Bogestad. Pe echipe, 
la masculin — Suedia, iar la femi
nin — Finlanda.

• A 12-a ediție a Turului ciclist al 
Cubei s-a încheiat la Havana cu vic
toria cubanezului Carlos Cardet. Pe 
locul doi. la 14’38”. sovieticul Alek
sandr Averin.

• Campionatul european de yach
ting pe gheață, desfășurat la Krynica 
Morska (nordul Poloniei), s-a În
cheiat cu victoria polonezului Piotr 
Burczynski. Unul dintre favoriții 
competiției. Robert Ettl (R.F.G.), 
s-a clasat pe locul 10. Au participat 
peste 50 de concurent!.
• „Cupa Europei” La schi a progra

mat pe pirtia de la Jasna (Ceho
slovacia) o probă masculină de sla
lom special. în care victoria a reve
nit francezului Jean-Luc Fournier. 
In clasamentul general al „Cupei 
Europei” se menține lider austriacul 
Gunther Alster.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
A MĂRȚIȘORULUI 

DIN 1 MARTIE 1977

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI i 
3 258 476 lei.

Extragerea I : 44 61 41 50 54 53 56
88 6 37

Extragerea a Il-a : 58 155 21 9 71 7
70 82 67 78

Extragerea a IlI-a : 15 62 51 59 34
19 57 8 39 47

Extragerea a IV-a : 72 52 29 37 68
33 21 42 78 79

Extragerea a V-a : 60 43 13 1 47 61
54 44 14 65

Extragerea a Vl-a : 30 15 29 19 74
57 85 45 64 32

Extragerea a Vll-a : 5 41 60 59
Extragerea a VlII-a : 29 8 44 24

O nouă tragere 
extraordinară 
Pronoexpres

Administrația de Stat Loto 
Pronosport organizează la 6 
martie 1977 o nouă tragere ex
traordinară Pronoexpres.

Si la această tragere partici- 
pantilor li se oferă o bogata și 
atractivă listă de cîstiguri 
constind din : autoturisme „Da
cia 1 300" și „Skoda S 100”. ex
cursii in U.R.S.S.. Bulgaria — 
Grecia, R. D. Germană. Paris — 
Valea Loirei și Turcia, precum 
și numeroase ciștiguri in bani — 
fixe si variabile.

Tragerea cuprinde 10 extra
geri repartizate pe 3 faze : faza 
I formată din 4 extrageri, fie
care de cite 5 numere diferite 
extrase din 45 ; faza a Il-a din 
5 extrageri, fiecare de cite 5 
numere diferite extrase din 45, 
și faza a IlI-a dintr-o singură 
extragere de 5 numere diferite 
extrase din 45. în total. 50 nu
mere cistigătoare.

Se participă — ca și Ia ante
rioarele trageri extraordinare — 
cu bilete de 6 si 15 lei varianta 
simplă, biletele de 15 lei parti- 
clplnd la toate cele 10 
geri
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În pregătirea reuniunii de la Belgrad

Principala cerință: consolidarea 
cursului spre destindere 
• Declarația cancelarului federal al R.F.G.

• Convorbiri anglo-ungare
BONN. — Luînd cuvîntul în ca

drul ședinței conducerii P.S.D., 
cancelarul federal al R.F.G.. Helmut 
Schmidt, s-a pronunțat pentru con
tinuarea politicii de destindere și de 
strîngere a legăturilor cu țările so
cialiste. EI a relevat că in acest sens 
un rol important trebuie să-1 joace 
reuniunea de Ia Belgrad a reprezen
tanților tarilor care au participat la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa de Ia Helsinki. 
Sîntem interesați, a spus cancelarul 
vest-german. ca reuniunea de la Bel
grad să intărească încrederea față 
de politica de destindere.

La rîndul său, Herbert Wehner, 
președintele fracțiunii P.S.D. în 
Bundestag, subliniază, într-un articol 
publicat în ziarul vest-german „Die 
Brucke". necesitatea continuării și 
activizării politicii de destindere ne 
baza acordurilor realizate cu țările 
socialiste. Guvernul R.F.G., arată 
Wehner, dorește să continue a- 
ceastă politică pentru care nu există 
o alternativă. în condițiile actuale 
este necesară și posibilă o singură

cale, aceea a tratativelor perma
nente. Reîntoarcerea la vechea poli
tică de demonstrare a forței și con
fruntare nu ar contribui in nici un 
fel la îmbunătățirea climatului in
ternațional. Interesele păcii în Eu
ropa. precizează în încheiere Her
bert Wehner, impun refuzul catego
ric al oricăror încercări care au 
drept scop crearea unei atmosfere de 
neîncredere.

. *
LONDRA. — în capitala britanică 

au avut loc convorbiri între ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ungare, 
Frigyes Puja. aflat in vizită în Marea 
Britanie. și ministrul de externe al 
acestei țări. David Owen. în centrul 
convorbirilor — informează agenția 
M.T.I. — s-au aflat probleme privind 
destinderea pe planul relațiilor in
ternaționale si dezarmarea. O atenție 
deosebită a fost acordată, în con
text. pregătirilor pentru reuniunea 
de la Belgrad a reprezentanților ță
rilor participante Ia Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa.

Vizita delegației 
al frontului Unității
BELGRAD 1 (Agerpres). — Dușan 

Petrovici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., președintele Conferinței 
Federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.). a primit delegația Con
siliului Național al Frontului Unităr 
ții Socialiste. condusă de Andrei 
Cervencovici. membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului Națio
nal al F.U.S., președintele Con
siliului județean Arad al F.U.S., 
care, la invitația Conferinței Fede
rale a U.S.P.M.I., a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență în Iu
goslavia.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în probleme de in-

Întîlnire Erich Honecker 
— Rodney Arismendi
BERLIN 1 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc o întrevedere între 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., și Rodney Aris
mendi. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Uruguay. 
După cum relatează agenția A.D.N.. 
au fost discutate probleme privind 
lupta celor două partide pentru pace, 
democrație și socialism.
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transmit:
La Moscova 5-8 semnat p]a- 

nul de colaborare pe anii 1977—1980 
între Asociația Română pentru Le
gături de prietenie cu Uniunea So
vietică (A.R.L.U.S.) și Uniunea Aso
ciațiilor Sovietice de Prietenie și Le
gături Culturale cu Străinătatea și 
Asociația de prietenie Sovieto-Ro- 
mănă (A.P.S.R.), precum și protoco
lul pe anul 1977 la acest plan și o 
convenție asupra principiilor de co
laborare între aceste asociații.

Vizită. Președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, Fidel Castro, a 
sosit, marți, într-o vizită oficială de 
10 zile, la Tripoli — anunță agenția 
libiana de presă.

Comisia specială 8 Consi- 
liului de Securitate al O.N.U., 
însărcinată cu cercetarea la fata lo
cului a împrejurărilor legate de ac
tul de agresiune comis la 16 ianua
rie de un grup de mercenari asupra 
aeroportului și capitalei Republicii 
Populare Benin, și-a încheiat misiu
nea la Cotonou. în baza datelor ob
ținute. comisia urmează să prezinte 
un raport Consiliului de Securitate.

Comunicatul cu privire 13 
vizita prim-vicepreședintelui Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu al Etiopiei. Atnafu Abate. în Iu
goslavia relevă că. in’ cursul convor
birilor cu oficialitățile iugoslave, s-a 
exprimat identitatea de Păreri în pri
vința consolidării continue a unității 
țărilor nealiniate. Părțile au afirmat 
sprijinul lor pentru lupta de elibe
rare a popoarelor din Africa australă.

Negocieri între 0 delesat'e a 
Fondului Monetar Internațional, con
dusă de directorul pentru probleme 
europene al F.M.I.. Alan Whittome, și 
o delegație italiană condusă de mi
nistrul trezoreriei, Gaetano Stammati, 
se desfășoară la Roma. în vederea 
acordării de către acest organism a 
unui împrumut Italiei, în valoare de 
530 milioane dolari. Italia a solicitat 
un împrumut din partea F.M.I. încă 
din primăvara anului trecut.

Lucrările c°ngresuIui ai iv- 
lea al Uniunii ziariștilor din U.R.S.S.. 
la care iau parte 650 de delegați 
din întreaga țară, precum și oaspeți 
de peste hotare, s-au deschis Ia Mos
cova. Din țara noastră participă Oc
tavian Paler, președintele Consiliului 
ziariștilor, redactor-șef al ziarului 
..România liberă".

La cooperativa agricolă „Prie
tenia coreeano-romănă". din lo
calitatea Sambong, a avut loc o 
adunare consacrată aniversării 
răscoalelor din 1907.

Presa centrală din R.P.D. Co
reeană a publicat articole in care 
sint evocate evenimentele din 
1907. precum și succesele in dez
voltarea agriculturii României 
socialiste.

S-au deschis la Havana 
lucrările celei de-a Vl-a reuniuni a 
Grupului țărilor latino-americane și 
caraibiene exportatoare de zahăr 
(GEPLACEA). Participă reprezen
tanți din 22 de state, precum și o 
delegație a Filipinelor. tară cu statut 
de observator.

Ridicarea legii marțiale 
in cele 13 provincii din sudul Filipi
nelor a fost anunțată de președintele 
Ferdinand Marcos. La 17 martie a.c. 
urmează să se desfășoare in această 
parte a țării un referendum privind 
stabilirea unei regiuni autonome 
musulmane. Legea marțială a fost 
proclamată pe întregul teritoriu al 
Filipinelor în septembrie 1972.

0 misiune comercială
japoneză va pleca la 5 martie la
Paris, unde, timp de două săptămîni, 
va examina cu autoritățile franceze 
posibilitățile de reducere a exceden
tului comercial nipon înregistrat in 
schimburile cu Franța. Potrivit unor 
date, anul trecut schimburile comer
ciale bilaterale, estimate la 537 mi
lioane dolari, s-au soldat cu un ex
cedent de 400 milioane dolari în fa
voarea Japoniei.

Un succes al P.C. Italian. 
Comunistul Amaido di Giovanni a 
fost ales președinte al Consiliului 
regional Abruzzi. Desemnarea lui în 
fruntea acestui organ executiv re
gional este o mărturie a popularității 
crescînde de care se bucură Partidul 
Comunist Italian.

Alegerile generale parla
mentare în Sri Lanka au fost 
fixate pentru data de 28 august, a 
declarat primul ministru al Republi
cii, Sirimavo Bandaranaike. Parla
mentul actual va fi dizolvat, con
form prevederilor constitutionale, la 
22 mai.

Starea de asediu proclamată 
luni seara în Salvador va fi aplicată 
timp de 30 de zile — s-a anunțat Ia 
încheierea unei reuniuni a Consiliului 
de Miniștri. Agențiile internaționale 
relatează din San Salvador că luni 
spre marți pe străzile capitalei se 
deplasau patrule motorizate. împiedi- 
cînd accesul în zona unde anterior se 
produseseră ciocniri între poliție și 
mii de manifestanți ce contestau re
zultatele alegerilor generale de la 20 
februarie. S-au înregistrat cinci morți 
și peste 50 de răniți. Au fost operate 
numeroase arestări.

Un incendiu s a produs tn 
aripa de nord a hotelului „Rossia" 
din Moscova — relatează agenția
T. A.S.S. Incendiul a fost provocat de 
o defecțiune a instalației electrice la 
un lift. în urma măsurilor luate, 
incendiul a fost localizat. C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al
U. R.S.S. au adresat condoleanțe fa
miliilor celor ce și-au pierdut viața 
în incendiu. Guvernul U.R.S.S. și or
ganele locale iau măsurile necesare 
pentru ajutorarea celor ce au avut 
de suferit de pe urma incendiului, 
menționează agenția T.A.S.S.

22 de morți și 79 răniți 
— acesta este bilanțul definitiv al 
ciocnirii de cale ferată survenite 
luni după-amiază între garniturile a 
două trenuri personale in apropiere 
de Barcelona.

Consiliului National 
Socialiste în Iugoslavia 

teres comun, care s-a desfășurat în
tr-o ambianță cordială, tovărășească. 
La primire a participat ambasadorul 
României la Belgrad, Virgil Cazacu. 

în timpul vizitei făcute în Iugosla
via, delegația Consiliului Național al 
F.U.S. a fost primită și de Marian 
Rozici. secretar al Conferinței Fede
rale a U.S.P.M.I., și s-a întîlnit cu 
o delegație a U.S.P.M.I., condusă de 
Petar Rakocevici, membru al Prezi
diului și Secretariatului U.S.P.M.I., 
precum și cu conducerea U.S.P.M. 
din Republicile socialiste Serbia și 
Slovenia. Delegația a vizitat obiecti
ve economice și social-culturale din 
cele două republici.

Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka a primit 

pe ambasadorul României
COLOMBO 1 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Republicii Sri Lan
ka, Sirimavo Bandaranaike, l-a pri
mit pe ambasadorul român la Co
lombo. Petre Tănăsie, în legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia de la 
post.

Primul ministru a rugat pe am
basadorul român să transmită 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei Elena Ceaușescu, pre
cum și primului ministru al guver
nului român — urările sale de sănă
tate și fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul ro
mân. în timpul convorbirii s-a ex
primat satisfacția față de evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre România 
și Sri Lanka, precum și dorința ex
tinderii și diversificării lor în viitor.

Măsuri de ausleritate 
în Portugalia

LISABONA. — Luni au fost anun
țate in Portugalia o serie de mă
suri cu caracter economic, financiar 
și social adoptate de guvernul con
dus de Mario Soares. Intrate în vi
goare în aceeași zi, „măsurile de 
austeritate și de relansare a econo
miei portugheze prevăd, între altele, 
devalorizarea cu 15 la sută a mone
dei naționale — escudo". infor
mează agenția de presă A.N.O.P.

Vorbind la posturile de radio și 
televiziune naționale, primul minis
tru Mario Soares a spus că pină în 
prezent „Portugalia trăia în condiții 
aflate peste posibilitățile sale", cu o 
datorie externă de 2,17 miliarde do
lari. Este necesar să producem mai 
mult și să facem sacrificii, deoarece 
avem in fața noastră ..o imensă sar
cină în ce privește reconstrucția" — 
a arătat el. Mario Soares a mențio
nat apoi că creșterile salariilor vor 
fi limitate pentru a evita o spirală 
inflaționistă. Pe de altă parte, el a 
arătat că urmează să facă o vizită 
in S.U.A. și a declarat că intențio
nează să contracteze un împrumut 
de un miliard și jumătate de dolari.

★

Ample manifestații în sprijinul re
formei agrare au avut loc în Por
tugalia la chemarea sindicatelor lu
crătorilor agricoli, informează agen
ția portugheză de presă. Cea mai 
mare demonstrație a avut loc în lo
calitatea Evora, la ea participînd 
circa 40 000 de persoane.

Intelectuali de prisos
® Șomer cu diploma „summa cum laudae“ • Cum s-au trans
format cei căutați pe vremuri pentru calificarea lor înaltă în 
„căutători de slujbe“ ® Pentru 10 locuri libere... 1000 de solicitanți 

cu pregătire superioară
In condițiile in care in țările occidentale se înregistrează o sporire 

continuă a șomajului in rindurile tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, este semnalată, in același timp, ca un fenomen tot mai vizibil, 
creșterea numărului de șomeri de inaltă calificare, care se transformă 
in „intelectuali de prisos", lată ce scrie in această privință presa oc
cidentală :

„în prima linie“ 
a celor năpăstuiți

ORIENTUL MIJLOCIU
Raport al secretarului general al O.N.U. 

prezentat Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE. — într-un 

amplu raport privind situația din 
Orientul Mijlociu, prezentat Consi
liului de Securitate, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, evocă 
„spiritul de moderație și realism" 
constatat la părțile aflate în conflict, 
recomandînd folosirea acestui cli
mat pentru reconvocarea Conferin
ței de la Geneva.

Raportul arată că. în cursul vizite
lor din perioada 31 ianuarie—12 fe
bruarie în Egipt. Siria. Arabia Sau- 
dită. Iordania și Israel, secretarul ge
neral nu a putut obține acordul gu
vernelor respective pentru reconvo
carea Conferinței de la Geneva pînă 
la sfîrșitul acestei luni, așa cum re
comanda rezoluția Adunării Genera
le. adoptată la 9 decembrie anul tre
cut. Secretarul general s-a angajat 
însă să continue contactele cu părți
le interesate și cu copreședinții lu
crărilor conferinței — Uniunea So

vietică și Statele Unite — și să in
formeze Consiliul de Securitate asu
pra evoluțiilor din zonă.

Raportul recomandă, totodată, mo
dificarea atitudinii Israelului fată de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, arătind că guvernul israelian 
continuă să nu recunoască O.E.P. 
ca pe reprezentantul poporului pa- 
lestinean.

în același document. Kurt Wald
heim precizează că secretarul de stat 
al S.U.A.. Cyrus Vance, l-a informat, 
la încheierea turneului său în Orien
tul Mijlociu (14—21 februarie). că 
părțile interesate au acceptat ca, 
după rezolvarea problemelor proce
durale. să se reunească la Geneva. în 
a doua jumătate a acestui an. „fără 
condiții prealabile", pentru examina
rea unor probleme cum ar fi ..natura 
păcii, retragerea (trupelor de ocupa
ție — n. n.). chestiunile privind sta
bilirea granițelor și solutionarea pro
blemei palestinene".

Declarația politică comună 
egipteano-siriano-sudaneză

KHARTUM. — După cum Infor
mează agenția M.E.N.. la sfîrșitul 
conferinței la nivel înalt egipteano— 
siriano—sudaneză, la care au partici
pat. timp de două zile, președinții 
Anwar El Sadat. Hafez Al-Assad și 
Gaafar El Nimeiri, a fost dată publi
cității o declarație politică comună, 
în care se precizează că Sudanul a 
aderat la Comandamentul politic uni
ficat egipteano-sirian. Documentul 
recomandă comandamentului să ela
boreze cît mai repede posibil bazele 
necesare pentru întărirea relațiilor 
frățești dintre cele trei țări, în dome
niile privind problemele constitutio
nale. apărării și securității naționale, 
informației, chestiunile economice și 
financiare, precum și instituirea unor 
comisii comune în acest scop.

în legătură cu situația din Orien

tul Mijlociu, declarația comună re
levă că cei trei președinți s-au pro
nunțat în favoarea urgentării acțiu
nilor în direcția reluării Conferinței 
de pace de la Geneva, subliniind ne
cesitatea participării la lucrările a- 
cesteia a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Cele trei state con
sideră că soluționarea problemei O- 
rientului Mijlociu trebuie să se bazeze 
pe retragerea totală a Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967 și pe 
salvgardarea drepturilor naționale ale 
poporului palestinean. Totodată, evi
dențiind necesitatea transformării 
Mării Roșii într-o zonă a păcii, de
clarația comună reafirmă sprijinul 
ce-1 acordă cele trei țări guvernului 
libanez și lansează un apel la inten
sificarea ajutorului material pentru 
reconstrucția Libanului.

DE PRETUTINDENI
• TRANSPLANT - 

LA MARE DISTANȚĂ. 
Un rinichi prelevat de la un tî- 
năr moscovit, decedat în urma 
unui accident de automobil, a 
fost transplantat cu succes, 48 
de ore mai tîrziu, unui munci
tor constructor la un spital din 
New York. Dacă pînă acum au 
mai fost efectuate, cu bune re
zultate, unele operații... trans
oceanice, este pentru prima 
dată cînd rinichiul pentru trans
plant a fost transportat la o 
asemenea distanță. Operația a 
putut avea loc pe baza înțele
gerii medicale convenite între 
U.R.S.S. și S.U.A. în ce privește 
cooperarea în intervențiile chi
rurgicale de acest gen.

• SĂRBĂTORI
REA LUI BRUNELLES
CHI Cu ocazia împlini
rii a 600 de ani de la 
nașterea celebrului arhitect și 
sculptor florentin Filippo Bru
nelleschi (1377—1446), în Ita
lia, ca și în numeroase alte țări 
ale lumii, vor fi organizate, în 
tot cursul anului, un șir de 
manifestări care își propun să 
scoată în evidență însemnătatea 
activității sale ca unul din cei 
mai importanți protagoniști ai 
Renașterii timpurii. între altele, 
va avea loc un congres interna
tional Brunelleschi și vor fl 
inaugurate mai multe expoziții ; 
una dintre acestea va prezenta 
o serie de documente personale 
inedite ale artistului, descope
rite la Arhiva de stat a orașu
lui Florența, iar alta va avea 
ca temă „Orașul lui Bru
nelleschi". După cum se știe, 
printre operele nemuritoare ale 
marelui arhitect care împodo
besc Florența se numără cupola 
bisericii Santa Maria del Fiore 
și porticul spitalului „Degli 
Innocenti".

Ample manifestații ale
MADRID. — Agenția France Pres- 

se transmite că, pentru prima oară 
.de la perioada ce a precedat războiul 
civil din Spania și pînă acum, o mare 
parte a țărănimii s-a alăturat unei 
mișcări in sprijinul revendicărilor 
sale, blocînd numeroase șosele din 
nordul și centrul tării cu peste 20 000 
tractoare. Se apreciază că mișcarea 
afectează zece provincii ale țării.

Șoselele naționale care traversează 
provinciile Valladolid, Alava, San
tander. Logrono și Teruel sînt prac
tic blocate. Pină acum, țăranii au re-

în sprijinul unei „mari
Joaquin Ruiz Gimenez, președinte 

al Stîngii Democratice (democrat- 
creștină aliată opoziției de stînga în 
cadrul „Comisiei celor zece"), a pro
pus crearea unei „mari alianțe de
mocratice". Făcînd aluzie la plecarea

agricultorilor spanioli
fuzat să se supună ordinelor de a 
elibera șoselele pentru a permite re
luarea traficului rutier.

Țăranii cer stabilirea unei politici 
a prețurilor. securitate socială și 
crearea unor sindicate proprii. Ei a- 
cuză franchismul că „a sacrificat ță
rănimea" și reproșează actualului 
guvern lipsa unei politici agrare.

în situația creată, relatează agen
țiile, guvernul a anunțat că studiază 
posibilitatea soluționării revendicări
lor formulate.

alianțe democratice"
de la masa negocierilor cu guvernul 
a Partidului Socialist Muncitoresc, 
liderul Stîngii Democratice a decla
rat că întreruperea negocierilor din
tre guvern și opoziție poate avea con
secințe grave în viața politică spa
niolă.

RAL.
„ANTIGEL" NATU-

Cercetările științifice
efectuate asupra faunei marine 
caracteristice apelor din preaj
ma Arcticii și Antarcticii au dus 
la identificarea mecanismelor 
naturale prin care diversele vie
țuitoare se autoprotejează îm
potriva frigului. Prin vinele 
speciilor de pești studiate circu
lă un flux permanent de sub
stanțe anticongelatoare, acțiu
nea lor fiind comparabilă cu a 
produselor chimice utilizate iar
na la autovehicule pentru a pre
veni înghețarea radiatoarelor. 
Pe de altă parte, la o varietate 
de caracatițe s-a constatat exis
tența în organism a unei înalte 
concentrații de sare, ceea ce îi 
permite să reziste cu succes în 
ape atît de reci.

• AUTOCAMION E- 
LECTRIC MULTIFUNC

Sărbătoarea ziarului „Morning Star"
La Londra a avut 

loc o adunare popu
lară consacrată celei 
de-a 47-a aniversări a 
ziarului ..Morning 
Star", organ al Parti
dului Comunist din 
Marea Britanie. la care 
au participat membri 
ai partidului, repre
zentanți ai sindicate
lor. ai altor organizații 
politice si obștești din 
Marea Britanie.

tn cuvîntul rostit cu 
acest prilej. Gordon

McLennan, secretarul 
general al Partidului 
Comunist, a subliniat 
contribuția ziarului 
„Morning Star" la 
lupta oamenilor mun
cii britanici pentru 
condiții mai bune de 
viață și muncă, pen
tru pace si socialism. 
Vorbitorul a făcut apel 
la întărirea unității de 
acțiune a comuniștilor, 
laburiștilor. sindica
liștilor. a tuturor celor 
ce muncesc, in sco

pul determinării unor 
schimbări esențiale in 
viata social-politică si 
economică a țării. El 
s-a referit la noul 
proiect de program al 
partidului. „Calea bri
tanică spre socialism", 
care „conține o serie 
de prevederi noi. de
terminate de dezvolta
rea strategiei parti
dului in direcția unei 
avansări democratice, 
socialiste, in condițiile 
Angliei".

ȚIONAL. Institutul bulgar de
cercetări științifice în domeniul 
electrocarelor, cu sediul la So
fia, a elaborat proiectul unui 
autocamion electric multifunc
țional. Pe șasiul lui poate fi așe
zată, în afara obișnuitei bene 
deschise, o cameră frigorifică 
pentru transportul cărnii sau al 
produselor lactate, un furgon 
pentru poștă etc. Capacitatea sa 
de transport este de 1 000—1 500 
kg, viteza maximă — 50 km pe 
oră. Autonomia noului autove
hicul, după încărcarea surselor 
de alimentare, este de 100 km.

După doctorantura - 
marea dezamăgire
Fizicianul Johannes Menser avea 

o foarte bună pregătire pentru star
tul in viața profesională — relevă 
săptămînalul „HER SPIEGEL". 
Examenul de diplomă îl trecuse cu 
..foarte bine", lucrarea sa de doq- 
torat primise mențiunea „summa 
cum laudae".

Toate acestea s-au lntîmplat 
acum un an și jumătate. De atunci, 
dr. Menser trăiește însă... din aju
torul de șomaj.

El nu este singurul, ci își împarte 
soarta cu alte cîteva zeci de mii 
de titrati. Potrivit ultimelor an
chete efectuate de Oficiul federal 
al muncii, la sfîrșitul anului 1976 
existau, in r p Germania, 
37 000 absolvenți de universități, 
politehnici și alte școli superioa
re și de specialitate care nu 
aveau de lucru. Experti pentru pro

blemele pieței muncii, după cum 
este, de pildă, Harry Meisel, șef 
de secție la Oficiul federal al 
muncii din Niirnberg, sînt de părere 
că astăzi numărul titratilor care nu 
au de lucru „este fără îndoială 
mult mai mare". Absolvenți ai in
stitutelor de învătămînt superior 
care nu au dreptul la ajutor de 
șomaj nu se grăbesc să se înre
gistreze la un oficiu de muncă.

De multă vreme „cei căutați în 
trecut (pentru pregătirea lor) au 
devenit căutători (de slujbe)" — 
scrie ziarul „StfDDEUTSCHE 
ZEITUNG", comentînd această 
situație. Astăzi, numai jumătate 
din proaspeții absolvenți din 
R.F.G. găsesc de indată o slujbă. 
Fiecare al cincilea caută o slujbă 
in medie cite cel puțin un an în
treg. iar 12 la sută din totalul ab
solvenților așteaptă doi ani pînă 
cind găsesc un loc de muncă.

O anchetă efectuată în 1976 a o- 
ferit, pe profesiuni, următoarea Si
tuație :

Situația este și mai nefavorabilă 
in rindurile specialiștilor in științe 
umaniste, artiști etc.

Viitorul se prezintă în culori 
sumbre. Potrivit unui studiu al mi
nisterelor de finanțe din landuri, 
pină în 1985 aproximativ o jumătate 
de milion de absolvenți ai unor 
școli superioare și de specialitate vor 
căuta, in zadar, un loc de muncă.

Deocamdată timpurile sînt bune 
pentru ..cumpărătorii de personal". 
Cind firma „Daimler-Benz AG“ a 
căutat, acum citeva luni, prin 
anunțuri in ziare, economiști tineri, 
s-au prezentat 1 000 de persoane 
pentru... 10 locuri libere.

„în FfQfjjQ șomajul continuă 
să se agraveze în fiecare lună — 
arată revista franceză „LE POINT", 
în noiembrie anul trecut, șomajul 
în rîndul cadrelor calificate atingea 
un nivel record : 93 613. Dintre a- 
ceștia. 51 170 erau cadre cu studii 
superioare, iar 42 443 de maiștri și 
tehnicieni. Anul trecut, in întreaga 
țară, șomajul cadrelor calificate a 
crescut cu 9.6 la sută. în timp ce 
șomajul total s-a majorat cu 2 la 
sută. Cu atit mai mare este decep
ția tinerilor absolvenți cu diplomă 
ai școlilor superioare care, deși 
plini de ambiții și speranțe de vii
tor. se văd aruncați, ca și ceilalți, 
in anonimatul batalionului de șo
meri. Astăzi, cadrele cu pregătire 
superioară se găsesc în prima li
nie pentru «a susține» creșterea șo
majului" — subliniază revista.

Referindu-se la efectele dezas
truoase ale crizei economice. „Le 
Point" subliniază în continuare : 
„Restrîngerea activității industriale 
a aruncat în stradă mii de cadre

TITRAȚI ȘOMERI
• 11 840 de ingineri,
dintre care 4 768 de arhitecți, 3 239 — specialiști în 
construcții de mașini, 2 306 — energeticieni.
• 6 271 de economiști de diferite specialități.
• 3 996 de învățători și profesori.
• 1 577 de juriști.

„îmi pare rău. dar sint și eu titrat..." (inscripția de lingă cel cu 
pălăria întinsă sună in traducere : ,.dr. in filologie, rog să mă aju
tați"). Desen din „Der Spiegel"

active, prin jocul fuziunilor, ab
sorbției și al concentrărilor de tot 
felul. Criza a agravat lucrurile, dar 
nu a făcut, in realitate, decit să 
prelungească o evoluție începută 
chiar înainte de izbucnirea aces
teia. Odată cu creșterea sa canti
tativă, șomajul cadrelor calificate 
s-a agravat și sub raport calitativ, 
atit în sensul sporirii procentului de 
oameni afiati in căutare de lucru, 
cît și în ce privește creșterea du
ratei șomajului. La Asociația pen
tru angajarea cadrelor calificate, 
vechimea înscrierii se mărește me
reu. «Stocul» cererilor de angajare 
cu o vechime de mai puțin de șase 
luni a ajuns la 37,3 la sută din nu
mărul total al cererilor, față de 54.1 
la sută, nivelul corespunzător în
registrat în mai 1974. Acesta este 
sumbrul tablou al situației șoma
jului în rindurile cadrelor cu studii 
superioare.

Există de-acum — conchide re
vista „Le Point" — un «reflex de 
neîncredere» față de un cadru ca- 
lificat-șomer. despre care se spu
ne. în mod aprioric, că are o «pro
blemă». Intelectualii șomeri se 
zbat, astfel. într-un adevărat cerc 
vicios, din care șansele salvării de
vin tot mai reduse".

Diploma universitară 
- diplomă de șomer
,n Marea Britanie exista* 

potrivit aprecierii ziarului. „GUAR
DIAN". „un număr enorm de șomeri

cu diplomă". „în rindurile celor a- 
proape 1.5 milioane șomeri, scrie 
ziarul, se găsesc numeroși ingineri, 
doctori, juriști, artiști. Depresiunea 
economică a operat serioase 
schimbări în natura șomajului. Cad 
victime tot mai mulți muncitori ca
lificați. maiștri, tehnicieni. Marele 
număr de falimente face să rămină 
fără lucru cadre calificate în do
meniul conducerii întreprinderilor, 
al firmelor".

Ziarele britanice au publicat în 
primele pagini „cazul" lui Walter 
Dobson, în vîrstă de 53 de ani, care 
la sfîrșitul anului trecut a fost 
proclamat „superintelectul" Angliei, 
în momentul primirii distincției res
pective. el se afla fără lucru de mai 
mult timp. La 28 decembrie anul 
trecut, în cadrul celui mai popu
lar concurs al televiziunii britani
ce. el și-a întrecut adversarii prin 
precizia și promptitudinea răspun
surilor. Dar. cind toată lumea îl 
felicita. Walter Dobson a declarat : 
„Am o diplomă universitară și sint 
calificat ca profesor. De doi ani insă 
sînt șomer".

Astfel, cel care a dat răspunsuri 
Ia toate întrebările puse în cadrul 
concursului n-a putut răspunde la 
o simplă problemă de viată : „Cum 
se poate găsi o slujbă

Numărul „șomerilor intelectuali" 
din Marea Britanie este îngroșat în 
fiecare an de tinerii absolvenți ai 
institutelor de învătămînt superior 
care nu pot găsi de lucru. Ziarul 
„TIMES" a prezentat următorul 
bilanț sugestiv :

• „INDICATORI" CLI
MATICI. Inelele care apar in 
secțiunile trunchiurilor de co
paci nu indică numai virsta co
pacului. ci și climatul din anul 
în care s-a format fiecare din 
ele. Descoperirea a fost făcută 
de un grup de cercetători din 
Arizona (S.U.A.). care. într-un 
raport prezentat Fundației na
ționale de științe, precizează că 
grosimea acestor inele indică 
dacă iarna a fost aspră sau nu. 
precum și cantitatea medie de 
precipitații din acel anotimp. 
Astfel, inelele înguste corespund 
iernilor uscate — în vestul S.U.A. 
și iernilor foarte friguroase — în 
nordul și estul țării. Studiul a 
fost realizat prin compararea 
inelelor a 1 000 de arbori cu bu
letinele înregistrate de serviciile 
meteorologice din 1900 încoace.

• ALO, CINE ESTE 
LA APARAT? Societatea de 
telefoane din Elveția pune la 
dispoziția abonațiior inoportu- 
nați de chemări anonime un nou 
serviciu. Fiecare apel făcut la 
telefonul pus sub observație se 
înregistrează. La sfirșitul săp- 
tăminii, abonatul care a solici
tat acest serviciu primește o 
listă a persoanelor care l-au su
nat, adresa acestora și ora a- 
nuffie cînd au avut loc apelu
rile respective. în felul acesta 
se scontează că se va tăia pofta 
celor ce se „distrează" dînd te
lefoane anonime...

SPIRALA URCĂ MEREU
„în 1968 au fost 28 000 șomeri în rindurile tinerilor 

absolvenți ;
în 1971 numărul acestora era de 58 000;
cifra șomerilor absolvenți a crescut apoi la 158 000 în 

1975, iar după terminarea școlilor, în vara anului 1976,
erau 209 000".

Postul de televiziune B.B.C. a 
transmis un program special con
sacrat „situației grave din dome
niul angajării tinerilor absolvenți", 
în cadrul emisiunii și-au prezentat 
opiniile mai multi purtători de di
plome universitare, care bat dru
murile în căutare de lucru. Unul 
din aceștia. Dave Moore, a decla

rat : Cînd am terminat universita
tea nu știam că de a doua zi voi 
intra în rindurile șomerilor. M-am 
adresat in nenumărate locuri, dar 
peste tot am primit același răs
puns : „Regretăm, dar în actualele 
împrejurări economice nu avem nici 
un loc liber".

BIL.
ȘAHIST REDUTA-
După un șir de victorii

repurtate asupra unor pasionați 
șahiști, un calculator cu o pro
gramare specială a ciștigat in 
aceste zile, in orașul Minneapo
lis, trei partide de șah, una 
după alta. Calculatorul a fost 
învins doar o singură dată de 
către un jucător in vîrstă de 20 
de ani. Potrivit specialiștilor, 
calculatorul a pierdut întrucit 
nu-și poate elabora strategia 
decit cu o anticipație de 3—6 
mutări, avînd, ca atare, nevoie 
de o memorie mai bogată — in 
prezent principala preocupare a 
programatorului său, el însuși 
pasionat jucător de șah.
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