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Președintele Nicolae Ceaușescu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

și tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația suveranilor Spaniei, 

se vor opri la Palma de Mallorca
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Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu,

la invitația suveranilor Spaniei, 
regele Juan Carlos I și regina 
Sofia, la reîntoarcerea spre țară.

din Nigeria, vor face o scurtă 
oprire la Palma de Mal
lorca.

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA

© Întîlnirile cu populația au dat expresie sentimentelor de prietenie dintre 
popoarele român și nigerian, dorinței reciproce de intensificare a colaborării
• Prilejuri de cunoaștere directă a istoriei și culturii unui popor străvechi, 
a preocupărilor sale actuale pe calea făuririi unei vieți noi, libere și independente
La Calabar, important centru economic 
și cultural — o primire sărbătorească 

solilor poporului român
în continuarea vizitei oficiale de 

prietenie pe care o efectuează în 
Nigeria, la invitația generalului lo
cotenent < 
guvernului 
varășul 
ședințele 
nia, și 
au fost 
șului Calabar, capitala statului Cross 
River. Au luat parte tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
âl C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de ministrul de externe, gene
ral de brigadă Joseph Garba, și de 
ministrul industriei, dr. R. A. Ade- 
leye.

Creat printr-o recentă reformă ad
ministrativă. statul Cross River este 
situat în partea de sud-est a Nige
riei, la frontiera cu Camerun. Capi
tala sa, 
lație de 
în cea 
tribului 
noscut, 
nou al 
ridicat fabrici de ciment, de prelu
crare a uleiurilor de palmier și ca
cao, construcții de nave fluviale etc. 
Un loc important îl ocupă dezvolta
rea industriei lemnului, la care iși 
aduc contribuția și specialiștii ro
mâni, care, împreună cu muncitorii 
nigerieni, construiesc aici un combi
nat de prelucrare a masei lemnoase.

Centru cultural al populației ibi
bio, orașul are o universitate recent 
înființată. Multe ansambluri de dan
satori. amatori și profesioniști, con
tinuă tradițiile artei specifice zonei, 
aici organizindu-se anual festivaluri 
de artă, muzică, literatură, expoziții 
de artă populară.

Este ora 11,30. Aeronava aterizează 
pe aeroportul Calabar, pavoazat cu 
drapelele de stat ale României și Ni
geriei, cu portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și generalului lo
cotenent Olusegun Obasanjo. Mii de 
locuitori au venit să-i salute pe înal- 
ții oaspeți români.

Pe mari panouri scrie : „Bine ați 
venit în Calabar !“, „Bun venit, Ex
celența Voastră, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu !“.

.La scara avionului, înalții oaspeți 
români sînt întimpinați de colonelul 
Paul Omu, guvernatorul militar al 
statului Cross River, și de soția sa,

Olusegun Obasanjo, șeful 
I militar federal, to- 
Nicolae Ceaușescu, pre- 

Republicii Socialiste Româ- 
tovarășa Elena Ceaușescu 

oaspeții locuitorilor ora-

orașul Calabar, are o popu- 
aproximativ 200 000 locuitori, 
mai mare parte aparținînd 
ibibio. Orașul Calabar a cu- 
în ultima perioadă, ritmul 
dezvoltării industriale. S-au

tovarășului Nicolae 
tovarășei Elena 

călduros bun venit în

care urează 
Ceaușescu și 
Ceaușescu un 
Calabar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șî gu
vernatorul Paul Omu iau loc pe po
diumul de onoare. Sint intonate im
nurile de stat ale României și Nige
riei. Președintele Nicolae Ceaușescu 
primește raportul comandantului 
gărzii de onoare, după care trece în 
revistă detașamentul de ostași ai ar
matei nigeriene aliniat pe aeroport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se apropie 
de mulțimea care aclamă pentru pri
etenia româno-nigeriană, string mâi
nile ce li se 
și prietenie, 
cîntece și 
președintelui
tovarășei Elena Ceaușescu, care ad
miră frumusețea deosebită a costu
melor populare din această regiune. 
Un grup de tinere dansatoare repre
zintă alegoric vechi pirogi africane, 
din care se Înalță evantaie de pene 
mari viu colorate. O fetiță se des
prinde dintr-un asemenea ansamblu, 
oferă tovarășei Elena Ceaușescu un 
frumos buchet de flori ecuatoriale.

întind cu multă căldură 
Originale formații de 
dansuri rețin atenția 

Nicolae Ceaușescu și

In timpul convorbirilor oficiale

silf!

Emoționantă întilnire cu specialiștii 
întreprinderea 

a lemnului
români de la

de prelucrare
La Ieșirea din aeroport, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întimpinați de un 
grup de specialiști români care lu
crează la întreprinderea de prelucra
re a lemnului din Calabar. Emoția 
de a întimpina aici, la mii de kilo
metri de patrie, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își găsește expresia într-o 
fierbinte manifestare de dragoste și 
stimă. Specialiștii români acționează, 
aici. în modul cel mai concret pentru 
întărirea relațiilor de ' prietenie și 
colaborare româno-nigeriene.

Coloana de mașini, urmînd traseul 
principalelor străzi din Calabar, se 
îndreaptă spre reședința oficială re
zervată înalților oaspeți români.

într-o mașină deschisă, președintele 
Nicolae Ceaușescu răspunde aclama
țiilor celor cîtorva zeci de mii de lo
cuitori, in cea mai mare parte tineri. 
Elevi ai liceelor de băieți și de fete, 
studenți ai universității și colegiului 
tehnologic, profesori, numeroși mun
citori și specialiști ai întreprinderilor 
din localitate au venit să-1 salute pe 
șeful statului român, manifestîndu-și 
sentimentele

tații din statul Anambra. în 1976 a 
fost transformată în universitate de 
sine stătătoare. astăzi adăpostind 
facultăți de arte, științe și pedagogie. 
Universitatea dispune de o bibliotecă 
cu peste 25 000 volume. Acest insti
tut de invățămînt superior este in 
continuă dezvoltare, in prezent fiind 
in construcție, pe terenurile atribui-

de prietenie și respect.

In mijlocul studenților și profesorilor 
universității

La 
tovarășul ______ . ____ „___
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții studenților și profesorilor U- 
niversității din Calabar. Aici, cel 
1 000 de studenți ai universității se 
aflau adunați pentru a-i primi săr
bătorește pe solii poporului român.

Rectorul universității. Ayoteiye

puțin timp după sosire, 
Nicolae. Ceaușescu și

prezentat tovarășuluiAyandele, a .
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe membrii consiliului 
profesoral, apoi i-a rugat să semne
ze în cartea de onoare.

După cum au arătat gazdele. Uni
versitatea din Calabar și-a început 
activitatea in anul 1973, cu numai 154 
de studenți, ca o filială a Universi-

iin cursul recepției de la Palatul guvernamental din Marina-Lagos

te de guvernul statului Cross River, 
un număr de patru cămine studen
țești. cu toate dotările necesare.

Convorbirile cu profesorii și intil- 
nirile cu studenții au fost pline de 
căldură. La plecare. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu li s-a făcut o vie ma
nifestare de simpatie.

La colegiul de tehnologie — modernă 
instituție de pregătire a cadrelor 

•j

naționale
S-a vizitat apoi • colegiul de teh

nologie. înființat în 1973 pentru a 
pregăti tehnicieni cu înaltă califica
re in domeniul științelor aplicate, co
merțului. administrației și in alte 
ramuri. în funcție de nevoile eco
nomiei naționale, colegiul are astăzi 
2 500 de cursanți care studiază la 
secțiile de construcții civile și in
dustriale. electronică și electrotehni
că. mecanică, comerț, agricultură, 
științe naturale și aplicate, științe u- 
maniste. sociale și pedagogice. Cursu
rile au o durată de trei ani și se ba
zează îndeosebi pe activități practi
ce. care se desfășoară intr-un nu
măr mare de ateliere si laboratoare 
moderne, bine utilate, sub îndru
marea unor cadre didactice cu înal
tă calificare. Din punct de vedere 
al dotării, organizării și nivelului de 
instruire, colegiul din Calabar con
stituie o mindrie. atît pentru statul 
Cross River, cit și pentru întreaga 
tară.

Avind în vedere marile rezerve de 
material lemnos de bună calitate — 
esențe tari și prețioase — ca și fap
tul că în Calabar se construiește un 
mare combinat de prelucrare a lem
nului în cooperare cu România, gu
vernul statului Cross River in
tenționează ca, în anul de in- 
vățămint 1977—1978. să organizeze, 
la acest colegiu, o secție de pregă-

tire a cadrelor în 
trializării lemnului, 
licitat și sprijinul 
mâni.

întimpinindu-i 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu. profesorul R. 
Itam. doctor in biologie, a prezen
tat înalților oaspeți români pe mem
brii consiliului profesoral, alte cadre 
didactice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
apoi să viziteze ansamblul adminis
trativ si sălile de studiu ale colegiu
lui. .

La încheierea vizitei, o elevă oferă 
președintelui României modelul unui 
convertizor utilizat la prelucrarea 
lemnului, arătind că. in colaborarea 
economică dintre România și Nigeria, 
sînt înscrise și domenii care fac o- 
biectul de studiu al tinerilor care 
urmează colegiul de tehnologie.

„Eu vă mulțumesc — a 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sper 
line 
cest 
vem

domeniul lndus- 
pentru care a so- 
specialiștilor ro-

pe președintele 
și pe tovarășa 

“ A.

răspuns
— Și 

că și în continuare vom intre- 
relații de bună cooperare în a- 
domeniu. Așa cum dorim să a- 
relații de bună cooperare in toa

te domeniile de activitate. Vă doresc 
dumneavoastră, tuturor, profesorilor 
și elevilor, noi si mari Succese, multă 
sănătate și fericire".

„Seromwood" — un mare obiectiv 
industrial, rod al cooperării 

româno - nigeriene
însoțită de aplauzele entuziaste ale 

tinerilor, ale cadrelor didactice. 
Ioana oficială se îndreaptă spre lo
cul unde se construiește, prin coope
rare româno-nigeriană. o unitate in
dustrială a societății „Seromwood".

Societatea mixtă româno-nigeriană 
„Seromwood". avind ca parteneri în
treprinderea românească „Forexim", 
statul Cross River, statul federal ni
gerian și bănci nigeriene. are ca o- 
biect construirea unui combinat de 
prelucrare a lemnului cu o capaci
tate de circa 120 000 metri cubi masă 
lemnoasă anual. Proiectarea, asisten
ta tehnică, precum și utilajele fa
bricilor, ca și utilajele de exploatare 
și construcții de drumuri sînt furni
zate de „Forexim".

Salutat de guvernatorul ■ statului 
Cross River. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să dezvelească 
o placă comemorativă consacrată e- 
venimentului pe care îl reprezintă 
vizita președintelui României.

co-
Placa poartă inscripția;:
„Această placă a fost dezvelită 

de Excelenta Sa, președintele Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, cu oca
zia vizitei oficiale în statul 
River, Nigeria.

Calabar, 3 martie

Cross

1977“.

come-Momentul dezvelirii plăcii 
moratlve a fost marcat cu îndelungi 
aplauze de către numeroasa asistentă.

Inginerul Sandu Florian, directorul 
general al societății mixte româno- 
nigeriene „Seromwood". a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, ca și gu
vernatorului Paul Omu. macheta 
combinatului aflat in construcție, 
grafice ilustrative privind volumul și 
obiectivele investițiilor, precum Și 
produsele care vor rezulta din pre
lucrarea arborilor din pădurea nige
riana. Dispunînd de un bazin fores
tier de 228 000 hectare, combinatul va 
produce, in etapa finală, o mare can
titate de cherestea, plăci aglomerate

(Continuare in pag. a III-a)
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în întreprinderi, după primele 

două luni ale anului

S-A MUNCIT SPORNIC,
BINE ORGANIZAT, 

CU BUNE REZULTATE
« CONCLUZII ÎMBUCURĂTOARE
• PROBLEME ÎN SUSPENSIE
• DIRECȚII DE ACȚIUNE

S-a încheiat cea de-a doua lunâ o acestui an. Știrile primite din 
toate colțurile țârii confirmâ câ, în ma|oritatea unităților economice, 
s-a muncit cu spor, obținîndu-se rezultate superioare prevederilor 
planului la toți indicatorii. Un accent deosebit a fost pus de către 
colectivele din industrie pe materializarea sarcinilor trasate de con
ducerea partidului cu privire la înnoirea și modernizarea producției, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea eficienței 
întregii activități economice. în același timp, unele unități s-au con
fruntat cu o serie de greutăți în realizarea sarcinilor de plan.

Azi ne oprim asupra activității de la ÎNTREPRINDEREA DE MA- 
ȘINI-UNELTE Șl AGREGATE DIN BUCUREȘTI.

Ritmicitatea — cheia 
realizării exemplare 

a planului
Nu intîmplător am ales pentru an

cheta noastră întreprinderea de ma- 
șini-unelte și agregate din Capitală. 
Colectivului acestei prestigioase în
treprinderi îi revin sarcini deosebit 
de importante atît în acest an, cit și 
pe întregul cincinal, deopotrivă în 
domeniul creșterii volumului produc
ției, cît și al înnoirii produselor. Prac
tic. în acest cincinal, volumul pro
ducției întreprinderii se va dubla, iar 
în următorii doi ani întreaga produc
ție va fi înnoită și modernizată. Cit 
privește anul în curs, volumul pro
ducției crește cu 12 la sută față de 
anul trecut, țar la mașinilc-ggrpgat 
producția se triplează.

— Ce rezultate ați obținut In pri
mele două luni ale anului ? — îl în
trebăm pe tovarășul Virgiliu Stere, 
directorul întreprinderii. ,

— Am îndeplinit și depășit planul 
la toți indicatorii. Una dintre cele 
mai importante realizări din acest 
început de an îl constituie finaliza
rea unei mașini de alezat si frezat 
de 180 mm.

— Ani in șir. întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate București 
a figurat printre unitățile construc
toare de mașini cu serioase res
tanțe in realizarea planului. Să fie 
începutul acestui an semnul unui re
viriment ?

— Revirimentul s-a produs mai de

mult. In 1976. de pildă, pentru prima 
dată in ultimii 9 ani, am reușit să 
ne facem planul la toți indicatorii. 
Absolut, la toți indicatorii 1 Ca atare, 
și realizările din acest an sînt efec
tul unor importante acțiuni între
prinse în direcția organizării pro
ducției. Cit privește măsurile practi
ce întreprinse, ele vizează, în princi
pal. întărirea răspunderii fiecărui lu
crător — de la muncitor și maistru 
pînă la cadrele de conducere ale în
treprinderii — pentru realizarea în
tocmai și la termen a unor măsuri 
tehnice și organizatorice stabilite. 
Fiind consecvenți și fermi în întro
narea ordinii și disciplinei în muncă, 
la toate nivelurile, am reușit, în scurt 
timp, să reducem substanțial abate
rile de la disciplina de producție ; 
totodată, au devenit tot mai rare ca
zurile de lipsă de colaborare între di
ferite secții și sectoare și. în final, 
s-a asigurat o bună ritmicitate a pro
ducției. în decadele I și a Il-a reali
zăm, in medie, cite 30 la sută din 
planul fiecărei luni.

Succesele obținute de acest harnic 
colectiv în primele două luni ale a- 
nului sînt evidente. Și totuși directo
rul unității aprecia : „realizările 
noastre puteau fi mult mai substan
țiale". Și cînd afirma acest lucru, se 
referea la o serie de rezerve încă 
nevalorificate, la neajunsurile exis
tente în cooperarea interuzinală. Iar 
pentru a fi mai convingător, direc
torul ne-a invitat in secțiile de fa
bricație.

(Continuare în pag. a V-a)

Ojcaracteristică a creației literare 
Afirmarea plenară 

a individucSstății artistice
Nivelul de dezvol

tare al unei literaturi 
se măsoară, intre al
tele, prin varietatea 
stilistică. înțelegem, 
firește, prin stil nu 
numai veșmintul filo
logic al textului, ci 
întreaga individuali
tate artistică. expri
mată divers : prin 
modalitățile compozi
ționale. prin raportul 
dintre disponibilitățile 
analitice și cele de 
comportare, dintre ba
roc și clasic, dintre 
reflexivitate si lumea 
fenomenală. dintre 
tradiționalism si sin
cronism. dintre clari
tate și ambiguitate, 
dintre capacitatea de 
observație si cea de 
invenție etc. Astfel că 
formula lui Buffon : 
„stilul este omul" șe 
împlinește mai convin
gător. Diversitatea și 
bogăția stilului, înțe
lese în modul acesta 
reflectă mai întîi în
seși diversitatea și bo
găția sufletului colec
tiv. Publicul, atît de 
divers ca tempera
ment. aspirații, ori
zont, preocupări, are 
nevoie de un reper
toriu adecvat de cărți, 
de modalități artistice. 
Unora le place nara
țiunea pură, ceea ce-i 
face să urmărească 
mai ales verigjle e- 
pice, întimplările prin 
care trec protagoniș
tii. finalul destinului 
lor : sînt consumatorii 
de cărți bazate pe 
comportamentism, atit 
de numeroși, cum se 
știe. Alții sint seduși 
de sondajul psihologic, 
altora le place să că
lătorească pe aripile 
fanteziei neinfrînate. 
Sint cititori amatori 
de artizanat literar, 
care se extaziază in 
fata unei fraze inspi
rate sau a unor truva-

iuri metaforice. în 
timp ce alții trec peste 
culoarea frazei cu ne
răbdare. atenți la dra
mele eroilor. Cu alte 
cuvinte, diversitatea și 
complexitatea litera
turii răspund diversi
tății și complexității 
categoriilor de cititori. 
In măsura in care o 
literatură satisface a- 
cest deziderat, ea sa
tisface, in același timp, 
un criteriu axiologic. 
Căci, presupunînd, 
teoretic, că o anume 
literatură ar cultiva 
numai o anume ma
nieră, chiar de-ar fa
ce-o în mod exemplar, 
impresia de monoto
nie. de uniformitate, 
de sărăcie nu se poate 
înlătura. Diversitatea 
nu este deci o proble
mă de pură cromatică 
a textului, ci o pro
blemă adincă. de sub
stanță. ilustrind dis
ponibilitățile de sensi
bilitate Si de reacție 
în fața existentei. 
Statutul nivelului eu
ropean al epocii lite
rare interbelice nu se 
putea constitui în a- 
fara acestui criteriu.

Putem afirma, fără 
dubiu, că proza româ
nească actuală satis
face dezideratele citi
torilor, mai numeroși 
ca niciodată, mai exi- 
genți, mai rafinați. 
După o anume mo
notonie, inerentă în
ceputurilor. energii 
scriitoricești proaspe
te. diferențiate, in
tră hotărit m scenă. 
Putem spune că va
rietatea prozei a lost 
asigurată si de conlu
crarea solidară a ge
nerației vîrstnice, prin 
autori mari atit de 
distincți, cum au fost 
Mihail Sadoveanu, Că
rnii Petrescu. G. Că- 
linescu, I. M. Sado
veanu. Zaharia Stan-

cu, V. Voiculescu, cu 
generațiile mijlocii și 
tinere. Momentul ac
tual este, de aseme
nea, caracterizat prin 
evantaiul larg al in
dividualităților crea
toare. O carte a lui 
Marin Preda, indife
rent de tematică, se 
distinge dintr-o dată 
prin oralitatea disti
lată a expresiei (un 
stil indirect liber sui 
generis) prin interesul 
pentru mobilurile su
fletești ale actelor ex
terioare. prin pasiu
nea dezbaterii adevă
rului. in timp ce Eu
gen Barbu este un 
„maratonist al fabula
ției" un ingenios con
structor de conflicte, 
cu o paletă stilistică 
vie, originală, adeseori 
ispitit de tentația me
ditațiilor grave asupra 
destinului uman. Un 
adevărat latifundiar al 
metaforei, obsedat de 
magia verbului, teșind 
sub ochii cititorului 
veritabile covoare ver
bale. un degustător 
de arome tari, un te
luric salvat prin dis
tilarea expresiei este 
Fănuș Neagu. poet 
refugiat in proză. Sur
priza filologică. înge
mănarea de cuvinte 
funciar incompatibile, 
ispita mirajului ver
bal pot fi intilnite și 
in scriitura lui D. R. 
Popescu. La acest au
tor se petrece o con
vertire subtilă. rafi
nată a realului în fan
tastic. D. R. Popescu 
cultivă fraza amplă, 
arborescentă. stufoa
să fără infundarea in 
amănunt ori descriptiv, 
ci ca un rezultat al vi
ziunii sale panorami-

Pompiliu MARCEA
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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CONFERINȚE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ
Șl ALEGERI ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Pentru ca ecoul criticii și autocriticii 

să nu se stingă in ședințe
în cei peste zece ani de activitate 

colectivul Grupului de șantiere pen
tru construcții industriale din Buzău 
a înălțat platforma industrială a 
municipiului, numeroase obiective e- 
conomice în localitățile județului. 
Cum este firesc, in acest răstimp 
colectivul s-a sudat și întărit, 
a ciștigat o bună experiență, pro
fesională și politică, care se cere cit 
mai deplin fructificată. Pe bună 
dreptate, darea de seamă prezentată 
la conferință a relevat că organiza
țiile de partid și-au întărit continuu 
rolul conducător, inițiind și condu- 
cind acțiuni politice și organizatorice 
care s-au materializat în rezultate 
economice merituoase. Bunăoară, in
dicațiile secretarului general al parti
dului date cu prilejul vizitei de lu
cru in municipiul Buzău, in luna 
septembrie anul 
trecut, au consti
tuit programul 
prioritar de mo
bilizare a specia
liștilor și munci
torilor din șan
tiere pentru re
ducerea consu
murilor de materiale, program a că
rui aplicare a adus, deocamdată, în 
balanța economiilor 3 200 tone ci
ment. 1 800 tone oțel-beton și 50 tone 
profiluri metalice.

— Ne bucură rezultatele obținute — 
l-am auzit spunînd pe comunistul 
Constantin Trancă. Dacă exigența și 
responsabilitatea s-ar fi manifestat 
in fapt, cel puțin atit cit s-a vorbit 
despre ele în diferite ședințe, rezul
tatele ar fi fost mai bune. Mai sint 
multe de făcut pentru a valorifica 
deplin posibilitățile umane și tehnice 
de care dispunem.

Un punct de vedere judicios. El a 
Însemnat doar începutul dezbaterii 
într-un spirit critic și autocritic a 
neajunsurilor pentru căutarea moda
lităților concrete prin care acțiunile 
politice să sprijine mai mult activita
tea de zi cu zi pe șantiere pentru 
obținerea unor rezultate economice 
superioare.

Directorul grupului de șantiere, 
ing. Alexandru Mirea. a avut, desi
gur, multe de spus conferinței. A re
nunțat însă cu bună știință să amin
tească despre unele „greutăți obiec
tive11. să prezinte justificări (mai mult 
sau mai puțin plauzibile), să laude 
sau să-și menajeze colaboratorii a- 
propiați. în conferință a vorbit ca un 
comunist, conducător de unitate exi
gent.

— Sînt între noi mulți conducători 
ai locurilor de muncă, chiar cadre 
din conducerea grupului, care la exa
menul muncii lor politice se prezin
tă cu restanțe. Este gravă comodita
te* celor care jrats’ difenie pretexte

Grupul de șantiere 
pentru construcții 
industriale Buzău

nu-și îndeplinesc îndatoririle elemen
tare de membri de partid încercind 
să-și „motiveze11 prin „bunăvoința'1 
și „înțelegerea11 birourilor de partid 
absentele repetate la adunările or
ganizațiilor de bază din care fac 
parte. Șeful șantierului de la fabrica 
de ulei justifică neajunsurile prin 
starea de indisciplină, absențele ne
motivate ale oamenilor. De fiecare 
dată uită însă să amintească că el în
suși este sursa acestor racile. Sînt 
săptămini cind nu trece prin șantier, 
iar la adunările organizației de partid 
participă din cînd in cind. O vină in 
această privință o are și organizația 
de bază ; prin mijloacele de care dis
pune, ea trebuie să-l convingă că au
toritatea oricărui conducător se clă
dește pe exemplul oferit celor din jur.

S-ar putea spune că afirmarea, in 
orice împreju
rare, a opiniei 
combative a co
muniștilor față 
de neajunsurile 
din activitatea 
șantierelor a fost 
o altă idee car e a 
reținut atenția de- 

legaților la conferință. Gheorghe Du- 
mitrache, șeful secției de utilaje și 
transport, a criticat cu îndreptățire 
faptul că adunările organizației de 
bază din care face parte nu s-au ți
nut cu regularitate, favorizind astfel 
persistenta unor neajunsuri, care 
n-au fost prevenite sau înlăturate la 
timpul oportun.

De fapt, spiritul critic, ascuțit al 
Intervențiilor, cu concretizări exacte, 
fără menajamente, s-a manifestat 
în tot timpul desfășurării conferinței. 
Gheorghe Năstase. secretarul orga
nizației de partid de la lotul „Fi
latură mase plastice11, a relevat, de pe 
poziții de exigență și responsabili
tate. un șir de deficiențe din activi
tatea zilnică de pe șantiere. De 
.pildă, a arătat că în cursul anului 
1976 s-a pierdut o producție de 4.6 
milioane lei din cauza celor peste 
100 000 om-ore absențe nemotivate și 
învoiri sau că la șantierele conduse 
de inginerii Dumitru Danciu. Traian 
Cora și de către alții se mai îngroapă 
încă în pămint, din cauza proastei 
gospodăriri și a neglijentei, mari 
cantități de oțel-beton. cărămizi, ci
ment, prefabricate. Dar merită, în
deosebi. reținută concluzia :

— Am bate pasul pe loc dacă 
ne-am declara satisfăcuți cu înregis
trarea unor critici și autocritici ori- 
cit de aspre sau de sincere ar fi ele 
— a spus el. Ca să prețuim într-ade- 
văr valoarea practică a criticii și au
tocriticii. propun ca în hotărârea ce se 
va adopta să se prevadă o măsură 
expresă pentru noul comitet : el să 
determine organizațiile de partid sub-

ordonate ca într-un termen de două 
săptămini să convoace adunări gene
rale extraordinare, in care să fie a- 
nalizate cu maximă exigentă atitu
dinile. mentalitățile și faptele tutu
ror comuniștilor ce se fac răspunză
tori de risipă și proastă gospodări
re a materialelor, de menținerea in
disciplinei sub orice formă s-ar ma
nifesta ea. Altfel, critica și autocri
tica riscă să devină participante de

onoare la anumite ședințe cu iz fes- 
tivist.

Propunerea este concretă, judicioa
să. De aplicarea ei cu fermitate, de 
către comitetul de partid, depinde 
acum eficienta criticilor făcute în 
conferința de partid.

Mihai BAZU
corespondentul „Scinteii"

In depanarea lină și monotonă a
generalităților... a ațipii și combativitatea

Pentru început, citeva precizări : 
pe teritoriul comunei Andrășești, 
județul Ialomița, iși desfășoară ac
tivitatea două comitete de partid, 
șapte, organizații de bază cuprinzînd 
275 comuniști care lucrează la C.A.P., 
I.Â.S., S.M.A.. baza de recepție, coo
perativa de consum și in alte sec
toare. Conferința comunală de partid 
și-a propus — așa cum se arăta în 
darea de seamă — „să analizeze ac
tivitatea organizației de partid din 
comună de la alegerile precedente'1 
și „să stabilească direcțiile principa
le de acțiune pentru perioada urmă
toare11. Așa a fost enunțat scopul 
conferinței. Dar mai departe ?

Selecționarea 
problemelor con
crete ale activi
tății economico- 
sociale. dezbate
rea laturilor e- 
sențiale, releva
rea experienței 
ca și analiza critică a formelor 
și metodelor de muncă ale bi
rourilor organizațiilor de bază, ale 
comitetului comunal de partid, adu
cerea în atenție a neajunsurilor, cau
zelor care le-au generat și a mo
dului cum ele pot fi înlăturate ar 
fi asigurat dezbaterilor un conținut 
eficient.

Or, din acest punct de vedere, 
darea de seamă a comitetului comu
nal de partid Andrășești a fost de
parte de a însemna... o dare de 
seamă a unui comitet comunal de 
partid ; ea a reprezentat mai curind 
un inventar sec al realizărilor și lip
surilor din producție, amintite și ele 
în cea mai mare parte in... treacăt, 
o repetare a unor stări de lucruri 
discutate și cu prilejul altor ședin
țe. o înșiruire de generalități care 
nu supără pe nimeni. Prin urmare, 
darea de seamă n-a dat „tonul11 u- 
nor dezbateri fructuoase, exigente, a 
invitat mai curînd la apatie.

Dar să exemplificăm. Nerealizarea 
tn anul trecut a planului la griu 
este o problemă pe care darea de 
seamă trebuia s-o aducă în atenția 
delegaților. A adus-o, dar cum ? ..Nici 
specialiștii, nici ceilalți factori de 
răspundere -urau făcut totul pentru

Comuna Andrășești, 
județul Ialomița

obținerea producției planificate, une
le lucrări agricole n-au fost execu
tate la timp și de calitate superioa
ră'1. In loc să pună în discuție, cu 
exemple concrete, atitudinile de au- 
tomulțumire. de renunțare la cău
tări. comoditatea, delegații la confe
rință au aflat că factorii de răspun
dere (Cine ? Cind ? Unde ?) „n-au 
făcut totul'1 : s-a mai vorbit (pentru a 
cita oară?) despre „unele lucrări ne
corespunzătoare11. Spiritul de auto- 
mulțumire (pentru ce oare, pentru 
nerealizări ?) a pornit chiar de Ja 
darea de seamă, in care se spune 
clar : ..Făcînd o analiză a rezultate
lor înregistrate... reiese că acestea 

sînt mulțumi
toare11. Apoi se 
amintește de... ne
realizarea planu
lui la griu cu 700 
kg la hectar, ceea 
ce pentru întrea
ga comună în

seamnă sute și sute de. tone mai 
puțin griu decît fusese planificat.

Cu o singură excepție, interven
țiile delegaților au fost și ele lip
site de substanță, de atitudine in
transigentă față de neajunsurile din 
comună, din cooperativa agricolă, 
care de mai mulți ani „pune proble
me11 județului. Prin urmare, ce ar 
fi de consemnat din conferință de
cit că secretarul organizației de bază 
de la ferma nr. 1 a I.A.S., Alexan
dru Necula. constata că... „gazetele 
de perete se schimbă numai la zile 
festive și publică articole generale11, 
iar secretarul organizației comunale 
U.T.C.. Ștefan Rusu. a vorbit des
pre orice, negăsind insă nici un cu- 
vînt de spus despre participarea ti
neretului la activitatea cultural-edu- 
cativă și sportivă.

Era de așteptat ca după controlul 
recent efectuat de un colectiv al co
mitetului județean de partid, care a 
constatat serioase neajunsuri în pre
gătirea și desfășurarea adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de bază, 
toate acestea să nu se mai repete și 
în conferința comunală de partid.

Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scinteii"

In martie, în stațiunile balneoclimaterice
Celor ce iși petrec concediul in 

eursul lunii martie. I.T.H.R. le 
«sigură locuri în diverse stațiuni
balneoclimaterice din tară.

Pentru odihnă : Slănic Moldova,
Sovata, Tușnad, Hereulane. Că-
ciulata. Predeal. Poiana Brasov,
Mamaia, Mangalia, Eforie Nord. 
Cazarea se asigură în hoteluri. La 
Bușteni, Borșa. Izvoarele. Borsec, 
Sovata, Tușnad, Balvanyos. Lacu 
Roșu. Tușnad, Sinaia găzduirea se 
asigură în vile. Serii de minimum 
6 zile. <

Pentru tratament : afecțiuni ale 
aparatului locomotor și sistemului 
nervos — Balta Albă. Govora. Că- 
ciulata, Călimănești, Pucioasa. 
Bazna. Ocna Sibiului, Geoagiu, 
Mangalia, Hereulane, Moneasa. 
Afecțiuni cardio-vasculare — Bor
șa, Tușnad, Buziaș. Afecțiuni neu

rologice centrale-nevroze — Mo
neasa, Tușnad. Borsec. Sinaia. 
Bușteni, Buziaș. Afecțiuni gineco
logice — Moneasa. 1 Mai. Geoagiu. 
Sovata. Bazna. Ocna Sibiului. Efo
rie Nord. Afecțiuni ale tubului di
gestiv și glandelor anexe — Slănic 
Moldova. Singeorz Băi. Borsec. 
Câciulata. Călimănești. Boli de 
nutriție și metabolism — Slănic 
Moldova. Sîngeorz Băi. Câciulata, 
Călimănești. Afecțiuni ale rinichiu
lui și căilor urinare — Slănic Mol
dova, Căciulata. Călimănești. în 
localitățile recomandate pentru tra
tamente — serii de 18 sau 20 zile.

Biletele se pot procura de la în
treprinderea hoteluri și restau
rante — București, zilnic intre orele 
8—20 (sîmbăta de la 9 la 13). la 
filialele din Calea Griviței nr. 140, 
bd. Republicii nr. 4 și 68 și bd- 
N. Bălcescu nr. 35 A.

Noul hotel „Orizont" din Predeal[ DIN POȘTA REDACȚIEI j

• Fapte • Opinii • Propuneri
® Zestrea edilitara a comunei Hrănești, județul Ilfov, va 

«pori în acest an cu un nou complex în care se vor amenaja unități 
pentru prestări servicii, un nou bloc de locuințe. Încălzire centrală Ia 
școala generală și căminul cultural. Se va extinde, de asemenea, re
țeaua de alimentare cu apă și de canalizare, se vor construi noi tro
tuare. (Ion Baciu, deputat, comuna Brănești, județul Ilfov).

® Mai multe *e§ume zarzavaturi. La fermele legumicole 
lituate pe raza localităților Moțăței, Poiana Mare, Urzicuța. Calafat, 
Tunarii Noi s-au construit solarii tip tunel 'in care se vor produce 
răsaduri pentru tomate, ardei, vinete și alte legume timpurii. Supra
fața totală ocupată de aceste solarii' însumează peste 10 ha și. pe lingă 
răsaduri, aici se vor cultiva și legume mai devreme decit în anii prece- 
denți. (Sebastian Stanciu, Calafat, județul Dolj).

® Propun ca ?i între oreIe 9'30~-13 sâ circule cel Putin un 
autobuz pe ruta ce leagă orașul Aleșd (Bihor) de localitățile Aușeu, 
Groși ș.a. (circa 6—7 km). Eventual să se devanseze cu două ore una 
din cursele cu plecarea la ora 13. O asemenea măsură ar fi bineve
nită și ar corespunde cerințelor cetățenilor care călătoresc pe gccdrtă 
rută. (Prof. Ion Arion, Aleșd, județul Bihor).

călătoresc pe această

„Oțelul
Caraș-

întreprinderii
din județul 
oțel lingou, livrat de

• Surprize cu ...pietriș. Pe adresa 
roșu" din localitatea cu aceeași denumire, 
Severin, a sosit de curind un vagon încărcat cu ., 
întreprinderea de utilaj greu „Progresul“-Brăila. Nu mică ne-a fost 
însă mirarea nouă, celor de la „Oțelul roșu'1, cind in vagonul cu pri
cina am găsit și peste trei tone de pietriș, care, se înțelege, în docu
mentele de transport figurau ca oțel lingou. Și. totodată, se înțelege, 
nu avem nevoie de asemenea surprize păgubitoare. (Ion Hurtupan, 
întreprinderea „Oțelul roșu11, județul Caraș-Severin).

® Îlî magazinele săte?ti din noastră, situată într-o
zonă muntoasă, nu găsim, de multă vreme, topoare de diferite mă
rimi. Solicităm organizatorilor comerțului sătesc să aprovizioneze ma- 
eazinele de aici și cu asemenea obiecte foarte necesare în gospodăriile 
noastre. (Ion Vladu, comuna Stoenești, județul Vilcea).

• In municipiul Suceava 3 fost pus recent 18 dispozi' 
ția cetățenilor un patinoar. Edilii locali și-au propus să transforme 
această nouă bază sportivă intr-un centru de instruire sistematică m 
patinaj. Se va înființa un grup de inst-ruetori-supravegheton. se vor 
preda lecții de inițiere, se va îmbina judicios programul pregătim 
sportive de performantă cu acela rezervat amatorilor. (G. Brucmaier, 
economist, C.P.L. Suceava).

Ne înghesuiserăm vreo 400 de oa
meni într-o sală de ședințe a cir
cumscripției electorale nr. 7 din Olte
nița. Era o intilnire obișnuită dintre 
alegători și deputat, dintre acelea 
care au loc la noi in țară cu miile 
și care, așa cum am văzut la Olteni
ța. ilustrează cum nu se poate 
mai bine democrația societății noas
tre, principiul potrivit căruia condu
cerea țării e încredințată, în ultimă 
instanță, cetățenilor înșiși.

In cazul de față, deputatul era 
chiar primarul orașului, tovarășul 
Nicolae Iosin, și poate tocmai de 
aceea veniseră acolo atîția oameni, 
incit pină la urmă unul dintre ale
gători era pe punctul de a încălca 
regulile democratice : s-a postat la 
ușă să nu mai intre nimeni în sală. 
Nu mai erau locuri nici în picioare !

Primul care a luat cuvîntul — un 
muncitor de la întreprinderea de in
dustrie locală, un cetățean negricios, 
cu o cămașă albă ca zăpada, cu gu
ler tare — a spus fără nici o altă 
introducere : „Propun ca deputatul 
să nu-și mai citească raportul. N-are 
nici un rost să ascultăm din nou 
ceea ce știm cu toții. Hai mai bine 
sâ vorbim despre ce ne doare mai 
mult, despre ce nu s-a făcut încă în 
circumscripția noastră11. Adunarea a 
aprobat imediat propunerea, iar de
putatul s-a văzut nevoit să-și adune 
cu regret teancul de hîrtii și să-l 
pună deoparte. Așa a inceput întîl- 
nirea dintre alegători și deputatul 
Nicolae Iosin din circumscripția elec
torală nr. 7. Apoi s-a ridicat o pă
dure de mîini. Toți oamenii voiau 
să pună întrebări, să se informeze.

— Are cuvîntul tov. Petrache — 
zise deputatul.

Trebuie să spun chiar acum că 
subsemnatul avusese proasta inspi
rație să se așeze lingă inspectorul 
șef al inspecției comerciale jude
țene, tov. Petre Andrei, un om cu 
părul alb, dar încă neastâmpărat și 
vioi ca o zvîrlugă. Așa că in clipa 
cînd s-a pronunțat numele de Pe
trache am și simțit in coaste cotul 
inspectorului. „Știi, zice el, în șoap
tă, cine e Petrache ăsta ? Asta face 
parte din oamenii care, atunci cînd

își pun ei în cap să facă o treabă, lu
crează 3 zile fără odihnă. Colectivul 
de la șantierul naval, din care face 
și el parte, a depășit, planul cu 50 
de milioane...11 l-am făcut semn să ■ 
tacă și mi-am îndreptat privirea spre 
lăcătușul Dumitru Petrache.

— Dacă cineva vine dis-de-dimi- 
neață la Oltenița (dinspre București) 
vede, prima dată, prin întuneric, lu

Pricepere, seriozitate și indeminare — iată ce I se cere unei lucrătoare într-o modernă filatură. (în Imagine . 
secvență de la Filatura din Cărei) Foto : S. Cristian

Aici muncesc, conduc 
și gospodăresc 

în mod exemplar femeile
Mai bine de 90 la sută 

din numărul angajaților 
întreprinderii de tricotaje 
„Someșul11 din Cluj-Napoca 
sînt femei. An de an, pe 
măsura perfecționării pre
gătirii lor profesionale și 
politice, a creșterii contri
buției la bunul mers al în
treprinderii. femeile au fost 
promovate in munci de or
ganizare și conducere. In 
prezent, din cei 19 membri 
ai consiliului oamenilor 
muncii, 11 sînt femei ; 20 
din cei 30 de ingineri sînt 
femei ; din 29 maiștri. 15 
sînt femei ; 60 de femei 
sint ajutori de maiștri din 
totalul de 72. Semnificativ 
este faptul că din cele 92 
formații de lucru, 80 sînt 
încredințate spre conducere 
femeilor. O • situație Simi
lară se întilnește in aceas
tă întreprindere in activi
tatea de partid și a orga
nizațiilor de masă și ob
ștești. Din cele 8 organiza
ții de bază, 7 au ca secre
tari femei, iar 32 de orga
nizații U.T.C. ău in frunte 
secretari tinere fete. Toate 
cele 39 de grupe sindicale 
au ca responsabili femei.

Situația de azi contras
tează puternic cu aceea de 
gcum câțiva ani cînd, deși 
majoritatea membrilor co
lectivului erau femei, re
prezentarea lor în organele 
de conducere era tocmai 
invers proporțională. Nici 
acum nivelul reprezentării 
acestora .in organele de 
conducere nu. este incă cel 
ideal, in anufnite Sectoare, 
dar iată că in „rezerva de 
oadre1' figurează nu mai 
puțin de 100 femei din to
talul de 116.

— Nu este vorba numai 
de o creștere cantitativă — 
ne spune tovarășa inginer 
Maria Baciu, director teh
nic al Întreprinderii — ci 
mai degrabă de una calita
tivă. Ca urmare a preocu
pării organizațiilor de par
tid, a consiliului oamenilor 
muncii, a organizațiilor de 
tineret și a celor sindicale, 
nivelul de cunoștințe poli
tice. profesionale și de cul
tură generală, gradul de 
conștiință al muncitoarelor 
noastre a crescut conside
rabil in ultimii ani. astfel 
că participarea lor la ac
tul conducerii apare acum 
ca un fapt, firesc, necesar. 
Tocmai datorită creșterii 
nivelului general de pregă
tire a colectivului nostru 
de muncă, ne-am permis 
să chemăm la întrecere 
toate colectivele industriale 
din județul Cluj, fixindu-ne 
obiective Ia care, cu numai 
doi-trei ani în urmă, nici 
nu ne puteam gindi : de
pășirea sarcinilor de plan 
la producția globală și mar
fă cu 4 la sută ; cu 
3 la sută productivitatea, 
muncii ; cu 5 la sută pre
vederile la export : redu

cerea consumului de fire 
cu 18 000 kg și altele. Pri
mele două luni din acest 
an le-am încheiat cu cele 
mai bune rezultate pe care 
le-am obținut vreodată. 
Pot să vă spun că este pen
tru prima dată, de 18 ani 
de cind lucrez în această 
întreprindere, cînd intr-a
devăr colectivul nostru se 
ridică la nivelul celor mai 
înalte cerințe care-i stau 
în față.

Intrând în întreprinderea 
„Someșul11, am întilnit ci
teva tinere cu fișele de an
gajare în mină, cu vizele 
medicale de rigoare, pășind 
pe ușa laboratorului de 
psihologie aplicată. Aici, cu 
ajutorul unor aparate ori

treprindere funcționează 
peste 80 de cursuri de ca
lificare profesională. La 
formele de perfecționare 
a calificării sînt înscri
se in acest an 580 de 
muncitoare, care iși în
sușesc cel puțin 3 faze de 
lucru. O mare atenție se a- 
cardă cunoașterii din timp 
a noilor mașini și tehnolo
gii care se introduc în pro
cesul de fabricație, ca ur
mare a diversificării sorti
mentale. în momentul de 
față, aproape 300 de femei 
învață să lucreze la noile 
mașini de triootat, iar la 
cursul pentru însușirea teh
nologiei noilor produse sint 
înscrise 150 de muncitoare. 
Există, de asemenea, un

La poarta întreprinderii „Someșul" 
din Cluj-Napoca nu există o asemenea 
inscripție, dar activitatea celor 4600 

de femei îndreptățește această 
apreciere

ginale sînt testate aptitudi
nile acestora, pe baza ce
rințelor impuse de nomen
clatorul și monografiile 
profesionale întocmite pen
tru fiecare meserie ce 
se practică in Între
prindere. Apoi, fetele fac 
cunoștință cu un atelier de 
instruire rapidă, dotat cu 
toate tipurile de mașini e- 
xistente in întreprindere. 
Aici, viitoarele muncitoare 
se inițiază, timp de două 
săptămini, sub conducerea 
a patru instructoare. La 
sfârșitul perioadei, fetele 
dau o probă practică și nu
mai după aceea trec să lu
creze la bandă.

— înainte de a se intro
duce testarea — ne spune 
Cornel Rusu. șeful labora
torului — o bună parte din 
fete nu făceau față muncii 
în atelier, ceea ce însemna 
nu numai un eșec profesio
nal pentru ele, dar și pagu
be pentru întreprindere, in- 
irucat in cele două săptă
mini ele consumau materia
le care se rebutau. Venind 
mai initii la testare. în la
borator, noi le explicăm ti
nerelor cauzele pentru care 
nu pot îmbrățișa profesia 
de tricoteze și le îndrumăm 
spre alte meserii potrivit 
aptitudinilor lor. în felul a- 
cesta, de la bun inceput, 
rămin la noi numai anga
jate care pot și doresc 
să-și însușească o meserie, 
care nu e deloc ușoară.

Așadar. atelierul-școală 
inaugurează complexa acti
vitate de instrucție profe
sională. In acest an. în în

curs de pregătire pentru 
ajutorii de maiștri, iar 230 
de fete urmează liceul de 
cultură generală si institute 
de învățămint superior. A- 
oestora li se adaugă sute și 
sute de muncitoare care au 
absolvit liceul in anii pre- 
cedenți. Iată de ce. nu în
tâmplător, numeroase femei 
participă activ, cu bune re
zultate, la eforturile pe care 
colectivul de muncă de aici 
le face pentru promovarea 
unor tehnologii noi. moder
ne, mai productive. In ulti
mii ani au fost reorganiza
te pe baze raționale fluxu
rile de fabricație, astfel in
cit fără investiții producția 
unor ateliere s-a dublat. De 
curind. prin asemenea reor
ganizări au fost recuperate, 
în scopuri productive, alte 
spații, unde sint în curs de 
amplasare mașini care vor 
realiza in acest an o pro
ducție de circa cinci milioa
ne lei. Tot in acest an se va 
trece la faza industrială de 
imprimare a produselor și 
la „chimizarea accesoriilor'1. 
In fruntea acestor acțiuni 
se află muncitoarele. în spe
cial cele tinere. Iafă-ne in 
atelierul de corsetărie, con
dus de inginera Maria Dri- 
buș. Șefa atelierului are nu
mai 25 de ani și răspunde 
de munca a 600 de femei, 
înșirate de-a lungul a 9 
benzi de fabricație, fiecare 
bandă avînd în frunte cite 
un ajutor de maistru tot fe
meie. Tînăra ingineră ne 
explică modul în care a 
reușit ca. prin aplicarea 
unor măsuri ergonomice în

drăznețe, dar fundamentata 
științific, cu un efectiv mai 
mic cu 50 de femei, să ob
țină acum o producție su
perioară atît cantitativ cit 
și calitativ și cu un efort 
fizic mai redus.

— Ce s-ar intîmpla dacă 
într-o zi vi s-ar lua toate 
șefele de formații ? — am 
întrebat-o pe ingineră.

— Nu s-ar intîmpla ni
mic. Benzile de fabricație 
ar merge la fel ca și acum, 
întrucît avem muncitoare 
de inaltă calificare, cum ar 
fi Eugenia Tăuț. Emilia 
Hirișcău. Livia Girbovan și 
altele, care le-ar putea în
locui cu succes.

In timp ce ne aflam In 
întreprindere, coincidența a 
făcut ca în acea zi să fie 
organizată o paradă ’a mo
dei cu noile modele de tri
cotaje realizate cu un con
sum mai mic de materii 
prime, dar mai reușite din 
punct de vedere al calității 
și aspectului. Tovarășa Sil
via Demirgean, șefa atelie
rului de proiectare, ne spu
nea că. în acest an. gradul 
de înnoire a produselor 
este de 50 la sută. La rân
dul său. șefa compartimen
tului de urmărire a consu
murilor. Angela Abrudan, 
ne asigură că în curînd 
va fi aplicat un nou sistem 
de croire combinată, care 
va valorifica mai bine su
prafața stofei tricotate. 
Pentru că, nu e un. secreț, 
acolo unde sint femei exis
tă și bună gospodărire. In 
dreptul numelui a mii d« 
femei din • întreprindere 
este înscrisă cantitatea de 
fire economisită in fiecare 
lună, ceea ce dovedește 
preocuparea pentru evita
rea oricăror pierderi.

Vizitind secțiile și atelie
rele. ne-am dat seama că 
întreprinderea „Someșul11 a 
devenit a doua casă pentru 
muncitoare, acestea între- 
cindu-se in a-și asigura cu 
miinile lor îndemînatice 
condiții cit mai bune de 
muncă. Au fost luate mă
suri pentru combaterea 
zgomotelor și asigurarea 
unei luminozități potrivite. 
Pentru copiii muncitoarelor 
s-a construit o creșă și o 
grădiniță, iar pentru tine
rele fete un cămin cu ca
mere confortabile. O canti
nă, un punct alimentar șl 
o „Gospodină11 dau posibi
litate muncitoarelor să-și 
rezolve și unele probleme 
de masă și aprovizionare 
pentru acasă. Cu forțe pro
prii a fost amenajată o mo
dernă bază sportivă și un 
bazin de Înot cu apă caldă. 
Sînt numai citeva din rea
lizările pe tărim social, care 
vin. deopotrivă, in ajutorul 
femeii muncitoare, femeii- 
mamă. femeii-gospodine.

Al, MUREȘAN
corespondentul „Scinteii*

tu-nci să ne răspundă : ce demersuri 
a făcut el personal la județ pentru 
extinderea fabricii de pline, care in 
curind n-o să mai .satisfacă în con
diții optime populația ?

Am simțit un alt ghiont între coas
te și l-am văzut pe inspectorul co
mercial foindu-se pe scaun, roșu ca 
racul. „Auzi la el ce spune, că fabri
ca n-o să mai satisfacă cerințele în

toate femeile din cartier? Și fiindcă 
e vorba de copii: s-au înmulțit 
copiii in Oltenița. Hotărisem nu de 
mult. să le facem o bază de agre
ment, locuri de joacă. Să ne spună 
tovarășul deputat in ce stadiu se află 
lucrările și mai ales cu ce am putea 
să-l ajutăm și noi. alegătorii11.

— Fii atent, zise iar inspectorul, 
că acum vorbește unul care vede

DIALOGUL DEMOCRATIC AL CETĂȚENILOR CU ALEȘII LOR • ■

-„Propun ca deputatul să nu-și mai citească 

raportul; mai bine să discutăm despre 

ceea ce nu s-a făcut și trebuie făcut'

minile de semnalizare de pe maca- 
ralele-tum ale orașului. Dacă omul 
acela mai înaintează și intră in oraș, 
găsește în piața alimentară și pe 
deputatul nostru, pe primarul orașu
lui. E bine ce face ; aprovizionarea 
orașului trebuie să fie pe primul 
plan. Dar îl întreb : oare nu s-a 
plictisit să se tot plimbe prin piața 
aceea hodorogită ? Problema moder
nizării pieței am mai discutat-o o- 
dată. Propun ca tov. Iosin să ne dea 
un raport amănunțit și să răspundă 
exact la două întrebări : unde e mi
lionul de lei afectat, după cum știm, 
pentru amenajarea pieței și cînd în
cep lucrările respective ? Și încă 
ceva : tovarășul deputat ne spune in 
fiecare adunare să privim lucrurile 
și in perspectivă. Are dreptate. A-

condiții optime ! A uitat că nu de 
mult aduceam de la București pen
tru magazinele Olteniței pină și iaur
tul. pină și piinea, că în ultimii ani 
valoarea vinzărilor din piață și din 
magazine a crescut de 5 ori. că... 
Dar, mai zise inspectorul revenind 
ia gî.nduri mai bune, Petrache are 
dreptate. Populația Olteniței s-a tri
plat și orașul se mărește mereu. Da, 
Petrache se gîndește in perspectivă'1.

Apoi a vorbit Elena Nae. o femeie 
tînără. muncitoare la fabrica de lapte. 
Era elegantă de parcă se pregătise 
să meargă la bal. ..Rog. a zis ea cu 
voce de vioară, să pe informeze 
deputatul ce se construiește pe str. 
Ion Iliescu: cămin pentru copii, asa 
cum ne înțeleseserăm la adunarea 
trecută, sau creșă, așa cum vorbesc

lucrurile tot în perspectivă... „Cum 
ne ocupăm de tineri, cum ii creștem, 
așa ii vom avea11 — și-a inceput 
pledoaria Aurel Dumitrescu, maistru 
la șantierul naval, hotărit să-1 con
vingă pe deputat, in calitatea lui de 
primar, că e nevoie de o nouă casă 
de cultură.

Au mai luat cuvîntul Gh. Stoian, 
directorul filialei Băncii Naționale, 
Nicolae Cadecheanu, muncitor la 
„Filatură11, Vasile Onoicencu. pen
sionar, și alți zece oameni de diferite 
vîrste și profesii. A fost o adunare 
săracă în laude, dar bogată în idei 
și inițiative. Deputatul-primar a 
răspuns la toate întrebările. Uite așa 
a răspuns: „Milionul pentru piață e 
în bancă, în miini bune... începem 
construcția peste citeva săptămini...

In acest cincinal vom construi o casă 
de cultură; nu unul, ci patru cămine 
pentru copii vom înălța, iar baza de 
agrement va fi gata acum, în 
acest an. Vom mări în lunile acestea 
și fabrica de piine, iar de 1 Mai vom 
avea și o fabrică de gheață. Avem 
banii necesari și pentru dezvoltarea 
uzinei de apă11...

...Fabrică de piine. uzină de apă, 
piață alimentară, stadion, casă de 
cultură, educația tinerilor din cir
cumscripția electorală nr. 7 și din 
tot orașul, construcția unor cămine 
de copii — iată problemele de care 
s-au ocupat lăcătușul Petrache, da 
la șantierul naval, Elena Nae, mun
citoare la fabrica de piine, maistrul 
Aurel Dumitrescu și toți ceilalți, la 
un loc cu deputatul lor. Am urmărit 
cu atenție fiecare cuvînt în parte, 
fiecare întrebare, fiecare propunere. 
Toți, dar absolut toți cetățenii s-au 
referit Ia probleme de interes gene
ral, așa cum ați văzut și dv. Treptat 
am înțeles că nu in altă parte, ci 
in acea sală tixită de oameni se 
punea la cule prezentul și viitorul 
unui oraș de 100 000 de oameni.

Poate tocmai de aceea, pentru că 
nu se refereau la interesul lor in
dividual. oamenii se simțeau in 
largul lor, puneau deputatului, cum 
s-a văzut, întrebări foarte exacte, 
în cunoștință de cauză. îi cereau 
raportul amănunțit și clar, fără nici 
o teamă de întrerupere.

Mai tîrziu, întîlnirea dintre de
putatul circumscripției nr. 7 și a- 
legători și-a pierdut chiar și bruma 
de rigiditate inițială, cetățenii în
conjurând masa prezidiului și puniml 
întrebări ca. de la om la om, sfă- 
tuindu-se. Cu această ocazie ana 
simțit în coaste ultimul ghiont al 
inspectorului șef: „Ce zici, l-au 
cam încălzit oamenii pe primar, a 
zis el rîzind cu toată gura. Dar. » 
continuat inspectorul, să știi că oa
menii ăștia de la Oltenița cînd sa 
apucă să discute „de la om la om" 
Înseamnă cil ședința se prelungește 
3—4 ore. Nai hai să vedem orașul11.

Gh. GRAURE
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Jw«tÎN REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA

la Muzeul „Onikar - imagine 
a unei străvechi culturi și arte africane

Joi dimineața, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de minis
trul afacerilor externe al Nigeriei, 
general de brigadă Joseph Garba, și 
de soția sa. au vizitat Muzeul „Oni- 
kan“ din Lagos.

Profesorul N. Kanta, director ad
junct al acestui, impresionant lăcaș 
de artă și cultură africană, a prezen
tat inaltilor oaspeți români principa
lele săli ale muzeului, care adăpos
tesc mii de exponate, mărturii ale 
străvechii arte și culturi ale poporu
lui nigerian, ale tradițiilor sale mile
nare.
‘ înființat în anul 1957. ca expresie 

a preocupării. pentru reevaluarea tre
cutului istoric și punerea în valoare 
a moștenirii culturale a poporului 
nigerian. Muzeul „Onikan"— de isto
rie. artă și etnografie — conține piese 
de 6 valoare deosebită, oglindind 
principalele etape ale istoriei și ci
vilizației poporului nigerian si ale 
continentului african și dispune de 
o bibliotecă cu 5 000 volume, in spe
cial din domeniile arheologiei, antro
pologiei, etnografiei și istoriei.

în ultimii ani. guvernul nigerian a 
întreprins măsuri hotărîte pentru de
pistarea și conservarea antichităților. 
Deși multe dintre valorile unice ale

(Urmare din pag. I)
din lemn, garnituri de mobilă, uși, 
ambalaje, placaj, furnir sintetic etc. 
Lucrările la prima etapă, care cu
prinde, între altele, un atelier me
canic și o fabrică de cherestea, au 
început. Folosindu-se perioada sezo
nului uscat, au început, de aseme
nea, alte lucrări. între care con
struirea de locuințe, pregătirea dru
murilor forestiere. Concomitent, s-a 
trecut la organizarea centrului de ca
lificare a cadrelor de tineri nigerieni 
care vor lucra în întreprindere.

Studiind macheta și datele prezen
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au inte
resat de modul în care se acționează 
pentru realizarea acestui obiectiv în 
condițiile unei înalte eficiente, pen
tru ca lucrările să se efectueze cu 
cheltuieli cit mai reduse. Indicînd 
concret, pe machetă, unele posibili
tăți de a folosi mai hine spatiile, de 
a scurta drumurile interioare. 

culturii nigeriene se află în muzee 
și colecții din străinătate, eforturile 
depuse în ultimele două decenii au 
redat poporului nigerian numeroase 
piese minunate de sculptură. în spe
cial in bronz.

Muzeul prezintă piese arheologice 
și artistice din antichitate pînă în 
secolul al XVIII-lea care evidenția
ză istoria milenară a civilizației si 
culturii acestui popor, continuitatea 
istorică a popoarelor nigeriene pe ac
tualul teritoriu, comunitatea spiritua
lă a populațiilor de pe aceste me
leaguri.

Cele mai vechi dovezi ale istoriei 
Nigeriei au fost descoperite ... în. re
giunea platoului nordic, unde ?srj- 
cultura era cunoscută cu circa 3 000 
de .ani înaintea erei noastre.

Inalții oaspeți români admiră ve
ritabilele tezaure de artă ale civiliza
ției Nok. sculpturile din bronz ale 
civilizațiilor Igbo—Ukwu, Ife. Owo și 
Tsoede. care sint apreciate ca valori 
artistice monumentale ale epocii de 
bronz din Africa, precum și sculptu
rile în lemn ancestrale și ceremo
niale de la Yoruba. Ibo. Ibibio și 
Igbirra. care se bucură de faimă în 
lume pentru autenticitatea lor și 
pentru originalitatea formelor de ex
presie artistică.

LA CALABAR
propunînd modificări în sistemati
zarea pe etape a lucrării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au subliniat că si aici, in 
străinătate, specialiștii români trebuie 
să lucreze conform acelorași princi
pii economice pe care le aplică pro- 
iectantii și constructorii în România.

„Dumneavoastră știti. desigur — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că, acasă, noi am trecut. în mod ho- 
tărit. la reducerea cu cel puțin 30 la 
sută a cheltuielilor de construcție. în 
unele locuri s-a reușit să se facă re
duceri chiar pînă la 50 la șută. C'u 
atit mai mult, o asemenea preocu
pare trebuie să existe pentru dum
neavoastră, specialiștii români, aici, 
unde clima oferă numeroase posibi
lități de a reduce volumul construc
țiilor, de a reduce spatiile acoperite, 
de a diminua consumul de beton la 
fundații, urmărindu-se, in general, 
realizarea unor clădiri mai ușoare, al 
căror spațiu productiv să fie cit mai 
bine folosit".

Rind pe rind se vizionează săli în 
care sint expuse sculpturi din fildeș, 
lemn de esențe tari, bronz si fier, 
precum și instrumente muzicale spe
cifice civilizației și culturii popoare
lor din sudul Nigeriei, între care 
vestitele tam-tamuri de diverse for
me și dimensiuni ocupă un loc cu 
totul aparte în cultura, obiceiurile și 
tradițiile nigeriene.

în una din sălile muzeului. înalți- 
lor oaspeți li se prezintă piese ilus- 
trind diferite ritualuri din mitologia 
africană. între care măști, figurine, 
obiecte de podoabă. în sala scoarțe
lor și costumelor atrage atenția un 
vechi costum regal, care are o su
prafață desfășurată de 260 mii 
cm pătrati și este lucrat dintr-un mi
lion de mărgele..

în încheierea vizitei, mulțumind 
gazdelor pentru ospitalitatea lor si 
interesantele explicații date, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au semnat 
în cartea de onoare, sub cuvintele : 
„Ne-a făcut o mare plăcere să vizi
tăm Muzeul „Onikan", care ne-a 
oferit o grăitoare imagine a istoriei, 
artei și culturii unui popor cu stră
vechi tradiții și eare. eliberindu-se 
de îndelungata dominație colonială, 
pășește astăzi pe calea unei vieți noi, 
libere și independente".

Prezent la discuție, guvernatorul 
Paul Omu și-a manifestat satisfacția 
pentru aceste indicații, făcînd. la rin- 
dul său. unele sugestii.

Constructorii români s-au angajat 
ca. prin colaborarea cu partea nige
riana. să treacă de îndată la aplica
rea indicațiilor primite din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
a face ca lucrările să întrunească un 
grad tot mai ridicat de eficacitate 
tehnico-economică.

Vizita la acest important obiectiv 
industrial al statului Cross River s-a 
încheiat cu rezultate fructuoase, atit 
pe planul întăririi relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Nigeria, cit și pe planul concret ai 
activității productive. Sutele de mun
citori și specialiști nigerieni și români 
au făcut o vie manifestare de simpa
tie inaltilor oaspeți. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. au aclamat pentru priete
nia și colaborarea dintre cele două 
țâri și popoare.

Spectacol folcloric 

oferit in onoarea 

inaltilor oaspeți 

români
Joi după-amiază, în orașul Calabar, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au asistat 
la un spectacol folcloric, oferit în o- 
noarea lor. pe stadionul orășenesc.

Au luat parte peste 15 000 de lo
cuitori.

Guvernatorul Paul Omu, salutînd 
prezența inaltilor oaspeți români, 
și-a exprimat bucuria și mulțumirea 
pentru onoarea ce se face statului 
Cross River prin prezența în mij
locul locuitorilor orașului Calabar a 
președintelui României și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Relevind că Nigeria 
a urmărit cu interes și admirație 
hotărîrea fermă cu care România 
și-a dezvoltat economia, vorbitorul 
a arătat in acest context: Nu este 
surprinzător faptul că una dintre 
primele țări europene cu care statul 
Cross River a căutat să găsească 
domenii de cooperare este Republica 
Socialistă România.

în prezent — a spus el — specia
liști români lucrează în calitate de 
consultanți pe lingă guvernul mili
tar federal pentru problema con
strucțiilor de locuințe și sîntem 
bucuroși să vă informăm că statul 
nostru beneficiază de această formă 
de asistență. Specialiștii români spri
jină. de asemenea, guvernul nigerian 
în realizarea de obiective indus
triale. unul dintre acestea fiind 
complexul de prelucrare a lemnu
lui din Calabar. „Seromwood In
dustries limited".

în același timp, a arătat vorbi
torul, vom fi foarte recunoscători 
dacă guvernele celor două țări vor 
explora noi domenii de colaborare, 
inclusiv crearea la Calabar a unui 
curs de tehnologia lemnului cu spri
jinul specialiștilor români.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
sprijinul acordat de poporul român 
dezvoltării economice a Nigeriei, gu
vernatorul statului Cross River a a- 
dus. totodată, un elogiu idealurilor și 
aspirațiilor care animă cele două na
țiuni prietene și care stau la baza u- 
nei fructuoase colaborări in interesul 
ambelor țări, al progresului lor.

După salutul guvernatorului, mai 
multe formații folclorice de muzică 
și dansuri tradiționale din statul 
Cross River au prezentat un pitoresc 
program artistic.

în încheierea manifestării popu
lare a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care a mulțumit pentru 
spectacolul artistic prezentat.

„Doresc să exprim satisfacția noas
tră — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru faptul că. aflin- 
du-ne in Nigeria, am putut face a- 
ceastă vizită în statul Cross River.

Cu acest prilej, vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor statu
lui un salut călduros și cele mai 
bune urări de bunăstare, fericire și 
independentă. (Aplauze).

într-adevăr. intre România și Ni
geria se dezvoltă relații de solidari
tate și colaborare și sint bucuros că, 
in acest cadru, cu statul dumneavoas
tră se dezvoltă o colaborare deose
bită.

Am asistat astăzi la începerea lu
crărilor complexului de industrializa
re a lemnului, care va juca un rol 
important in dezvoltarea statului 
dumneavoastră. Aș dori ca aceasta să 
constituie un început și ca relațiile 
noastre de 'colaborare să cunoască 
progrese tot mai mari, ca statul dum
neavoastră. Republica Federală Ni
geria. să obțină succese toi mai mari 
pe calea dezvoltării economico-socia- 
le, care să asigure poporului bună
stare și fericire.

Ne-a făcut o deosebită plăcere pro
gramul artistic prezentai, care a în
fățișat unele aspecte ale artei po
porului din statul dumneavoastră. 
Țin să felicit pe toți cei ce au luat 
parte Ia acest program și să le urez 
succese tot mai mari in dezvoltarea 
artei și culturii poporului.

în încheiere, aș dori să exprim 
mulțumirile noastre pentru primirea 
călduroasă din partea populației și 
să vă urez încă o dată succese în în
treaga dumneavoastră activitate, bu
năstare și fericire”. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Aspect de la primirea șefilor misiunilor diplomatice

Recepție in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu
J ■> ->

Miercuri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la o recepție 
oferită în onoarea lor, la Palatul 
guvernamental din Marina — Lagos, 
de guvernatorul militar al statului 
Lagos, comandorul Adekunle S. La
utal. și de soția sa. Funlayo Lawal.

Cu prilejul recepției oferite în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

La recepție, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au participat 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe președintele României.

Din partea nigeriană au fost pre- 
zenți membrii Consiliului Militar Su
prem, membri ai guvernului federal 

nigerian, generali și funcționari su
periori din Lagos. Au fost prezenți 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați în capitala Nigeriei. •

în timpul recepției au fost, intonate 
imnurile de stat ale României și 
Nigeriei.

O

Au îndeplinit planul 
pe două luni

INDUSTRIA CAPITALEI
Colectivele de oameni ai muncii din 

întreprinderile industriale ale Capi
talei. puternic mobilizate de organele 
și organizațiile de partid în între
cerea pentru îndeplinirea angajamen-’ 
telor asumate, au reușit să încheie 
primele două luni ale anului cu o 
depășire de 3.1 la sută la producția 
globală și de 2,6 la sută la producția 
marfă. Printre altele. în această pe
rioadă au fost realizate peste plan 
860 tone țevi din oțel, transforma
toare și autotransformatoare de pu
tere totalizînd 3 000 kWA, aparataj 
electric de joasă tensiune în valoare 
de 6 milioane Iei. mijloace de auto
matizare electrice și electrotehnice in 
valoare de 41 milioane lei. 1 090 tone 
produse macromoleculare de bază, 
2 900 mc prefabricate din beton ar
mat. 315 000 mp țesături. 254 000 bu
căți de produse tricotate. 31 000 pe
rechi încălțăminte. 3 130 tone uleiuri 
comestibile. Totodată, ca urmare a fo
losirii mai bune a resurselor interne, 
preocupării sporite pentru moderni
zarea și introducerea unor procedee 
tehnologice noi. planul productivității 
muncii a fost depășit cu 2.2 la sută, 
cea mai mare parte a sporului de pro
ducție fiind obtlnut pe această cale. 
(Dumitru Tîrcob).

INDUSTRIA JUDEȚULUI
PRAHOVA

Colectivele industriale din județul 
Prahova, angajate intr-o susținută 
întrecere de hărnicie, au înscris pe 
panourile primelor două luni ale a« 
cestui an rezultate deosebite în mun
că : ele au produs peste plan ben
zine, uleiuri minerale, produse pe

trochimice, utilaj chimic, minier și 
petrolier, pompe de injecție, rul
menți grei, reductoare și trolii de 
ascensoare, hirtie, stofe, /mobilă și 
altele in valoare de peste 145 mili
oane lei. De reținut că întreaga 
cantitate de produse realizată supli
mentar s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. La acest indi
cator s-a înregistrat un plus de a- 
proape 400 lei pe fiecare angajat în 
parte. în condițiile asigurării unei

Vești din cronica întrecerii socialiste
înalte calități a tuturor fabricatelor. 
(Constantin Căprarul.

INDUSTRIA JUDEȚULUI
BACAU

Printr-o exploatare mai bună a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
prin folosirea din plin a timpului de 
lucru, introducerea unor noi tehno
logii de fabricație, colectivele de 
muncă din industria județului Bacău 
au înscris pe graficul întrecerii, la 
capătul primelor două luni din a- 
cest an. o producție globală supli
mentară în valoare de aproape 95 
milioane lei. Aceasta se materiali
zează în aproape 20 000 tone pro
duse petrolifere, 27 milioane kilowați- 
oră energie electrică, 1 052 tone căr
bune. 44 000 metri pătrati țesături, 
715 tone antidăunători. 510 tone fe
nol, 340 tone hirtie. mobilă în valoa
re de aproape 4 milioane lei și alte 

produse necesare economiei națio
nale. De remarcat că peste 90 la sută 
din acest spor de producție a fost ob
ținut pe seama creșterii productivită
ții muncii. (Gheorghe Baltă).

„Autoutilarea 
in creația tehnică de masă 

prahoveană“
Zilele acestea, la Palatul culturii 

din Ploiești s-a deschis expoziția

„Autoutilarea In creația tehnică de 
masă prahoveana", in cadrul căreia 
colectivele industriale din iudet pre
zintă. prin exponate, panouri, gra
fice. fotografii, realizările anului 1976 
în mișcarea largă de autodotare. în 
limbajul cifrelor, valoarea lucrărilor 
prin autodotare reprezintă, la între
prinderile „1 Mai" și de utilaj chimic 
din Ploiești, la întreprinderea de me
canică fină din Sinaia, la combina
tele petrochimice Brazi și Te- 
leajen și din alte multe unități, a- 
proape 190 milioane lei. cu 30 de mi
lioane mai mult decit in 1975. 
Realizările colectivelor au redus 
simțitor efortul valutar al tării. Ex
poziția subliniază pregnant, prin ceea 
ce prezintă, ideea de o mai bună va
lorificare a marilor rezerve creative 
din industria prahoveana, deosebitele 
condiții de aplicare în . fapt a cerce
tării proprii în numeroase unităti ale 
județului în anul acesta — al doilea 
al cincinalului revoluției științifico- 

tehnice. în cadrul expoziției se vor 
organiza întîlniri intre oameni de 
cercetare și proiectare, dezbateri pe 
teme legate de creația tehnică, se 
vor prezenta filme și diafilme docu
mentare. Secția de propagandă a Co
mitetului județean Prahova al P.C.R., 
la vernisajul expoziției, a scos și o 
foaie volantă care popularizează re
alizările și colectivele fruntașe pe li
nia autoutilării din unitățile indus
triale ale județului.

Importante cantități 
de produse 

peste prevederi
în economia județului Buzău nu

meroase unităti industriale au depă
șit substantial sarcinile aferente lu
nii februarie, realizind peste preve
deri. între altele : 230 tone sirmă
trasă. 198 tone sirmă zincată. 42 tone 
electrozi pentru sudură. 328 tone 
plase sudate. 81 tone piese turnate 
din fontă. 753 metri cubi cherestea, 
94 tone produse din materiale plas
tice. 81 tone titei. mobilă in valoare 
de 3.8 milioane lei și confecții-textile 
în valoare de 233 000 Iei. (Mihai Bâzit).

Suplimentar: 
țevi și profile

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la întreprinderea metalurgică din 

Iași, primind în lunile Ianuarie și 
februarie în mod ritmic materia pri
mă de la Combinatul siderurgic din 
Galați, iar ei organizîndu-și mai 
bine producția și munca, în fiecare 
secție și' sector de lucru, au reușit 
să obțină rezultate deosebite în în
făptuirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate. Astfel, pro
ducția globală a fost depășită în 
două luni cu peste 20 milioane lei, 
iar ca producție fizică au fost date 
peste prevederi 3 500 tone țevi su

date și 900 tone profile îndoite la 
rece. Aceste sporuri de producție 
s-au realizat în proporție de 95 la 
sută pe seama creșterii productivi
tății muncii. (Manole Corcaci).

La 1 martie — 
planul de export realizat 

pe întregul trimestru
Muncitorii, inginerii. maiștrii și 

tehnicienii întreprinderii de mașini 
electrice București au consemnat, 
la sfirșitul lunii februarie, un suc
ces deosebit în activitatea de pro
ducție — îndeplinirea planului pe 
primul trimestru la capitolul export. 
Acest fapt permite colectivului bucu- 
reștean să realizeze, pină la înche
ierea trimestrului, o producție supli
mentară destinată exportului in va
loare de circa 8 milioane lei valută. 
Au fost livrate în avans fată de ter- 

meneie contractuale clienților externi 
importante, produse, între care mo
toare electrice, în U.R.S.S., grupuri 
de sudură. în R.P. Ungară și Iran, 
grupuri de medie frecvență, în R.D. 
Germană. Mașinile electrice româ
nești purtînd marca I.M.E.B. se 
bucură de o bună apreciere pe piața 
externă. O dovedește faptul că, din 
cele 700 sortimente cite se fabrică 
în prezent aici, peste 480 sint expor
tate în 55 de țări ale lumii.

65 de apartamente 
peste sarcinile 

trimestrului
Colectivul Trustului județean de 

construcții Cluj și-a propus să reali
zeze în primul trimestru 23 la sută 
din planul anual. Realizările primelor 
două luni au creat convingerea că 
acest deziderat poate fi îndeplinit și 
depășit. în primele două luni ei au 
realizat o producție de constructii- 
montaj mai mare cu 7.9 la sută față 
de prevederi, reprezentînd 16,05 la 
sută din planul anual. în această pe
rioadă au fost date în folosință 465 
apartamente, mai mult cu 65 aparta
mente decit era stabilit prin planul 
pe primul trimestru : o magazie de 
cereale, cu o capacitate de 5 000 tone ; 
100 de locuri în creșe și 180 locuri 
în grădinițe : un centru stomatologic 
la Turda și alte obiective productive 

și social-culturale. în fruntea între
cerii se situează colectivul șantierului 
5 și secția industrială din Cluj-Na- 
poca. (Alex. Mureșan).

Preocupări 
pentru îmbunătățirea 
calității produselor

Preocuparea pentru îmbunătățire* 
calității produselor a declanșat și în 
județul Mureș largi acțiuni, la care 
iau parte mii de oameni ai muncii. 
Așa, bunăoară, cele 140 lectorate teh
nice și științifice organizate în între
prinderi industriale, în unități de 
construcții și transporturi sint frec
ventate de peste 8 000 de oameni al 
muncii, energeticieni. constructori de 
mașini, de mobilă, textiliști, construc
tori și montori. „Casa tehnicii" din 
municipiul Tg. Mureș găzduiește, de 
asemenea, aproape zi de zi cicluri de 
expuneri, dezbateri, expoziții cu cele 
mai noi realizări în domeniul calită
ții. în mari întreprinderi din județ, 
cum sint „Metalotehnica". „Imatex* 
și „Electromureș" din Tg. Mureș, 
„Republica" din Reghin și în altele, 
au fost amenajate „vitrine ale cali
tății. în care sînt expuse repere, șub- 
ansamble, dispozitive, scule și u- 
nele soluții menite a contribui la 
promovarea progresului tehnic, la 
sporirea calității. Nu lipsesc nici vi
trinele cu rebuturi și lucrări de 
mîntuială. întreprinderea cinemato
grafică. in colaborare cu inspecto
ratul județean pentru controlul ca
lității produselor, a inițiat recent un 
ciclu de manifestări : expuneri, dez
bateri. mese rotunde pe teme de fia
bilitate. urmate de filme documenta
re de larg interes.
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//••• Un veteran de la 77 a scos goarna
și-a sunat atacul la moșia boierului"
Lanțul răscoalelor țără

nești de la sfirșitul seco
lului — 1888, 1889. 1894 — 
și de la 1907 a trecut și prin 
Prahova. Intr-un sat al co
munei Loloiasca l-am cu
noscut pe Sandu Gheor
ghe. 85 de ani. participant 
la răscoala din 1907. Este 
pensionar al cooperativei 
agricole .,Gherman Titov" 
din Tomșani.

Dar mai muncește : lu
crează butoaie. E limpede 
la minte și în putere. Și-si 
amintește bine: „Eram copil 
în ’907. Noi, copiii, am bă
tut în curtea boierului cu 
pietre. Și pe jandarmi i-am 
bătut cu pietre".

— Cind a început fierbe
rea între țărani.

— Primăvara. în păresimi, 
odată cu contractele de în
voială.
- Ce 

•imi“ ?
— Sint- 

vechi, de 
Adică în 
ăl mare, 
de mult, 
munca încă din 
trei saci cu porumb, o du
blă de făină și trei dovleci. 
Primăvara, în martie, ză
cea acasă ostoit de putere, 
bolnav de boala mămăligii, 
de pelagră, „Du-te tu in 
locul meu. mă Gheorghe. 
mi-a spus tata, și să faci 
ce fac ceilalți. Să-mi aduci 
de la boier 
jocul ce mi 
log". Ne-am 
lui Băbeanu, 
magazia era 
poare și cojoace luate zălog 
de la țărani. Cu topoarele 
am spart hambarele și bu- 
țiile de băuturi.

— Neînțelegerile au în
ceput de la „învoială". în 
ce consta această învoială 
cu boierul ?

— Noi ne „învoiam", de 
nevoie, să lucrăm pe mo
șia boierului — căci 
moșie nu mai aveam 
cind vînduse Ipsilanti 
văru-său moșiile Ploieștilor 
și Tîrgșorului — să-i dăm 
arendașului sau boierului 
„nartul", „dijma", „refec- 
tul" și „boierescul". Mai 
era și claca la tarla. Dij-

noi 
de 
lui

suflete erau în casă pentru 
toate plăteam...

— V-a îndemnat „cineva" 
la răscoală, moș Toadere ?

— Nevoia ! Nevoile ne 
potopiseră. Nu se mai pu
tea 1 Societatea „Telega- 
Oil“ intrase cu sondele pe 
pămînturile noastre dinspre 
Telega, 
bătrin

Toader Adam, mai 
ca mine, șpunea

căutați voicorbi să nu
dreptate. Faceți-vă singuri, 
ca cei din Moldova". Și așa 
am făcut. S-au aprins cu 
răscoală trei sate. Prin sate 
veneau niște tineri studenți 
care își ziceau socialiști și 
împărțeau poezia „Noi vrem 
pămint" și jurnale. Aceștia 
spuneau că. toată țara este 
în fierbere. începuseră și

înseamnă „păre-

niște vorbe mal 
pe vremea mea. 

martie. în postul 
Dar noi posteam 
Tata își vînduse 

iarnă pe

toporul și co- 
le-a luat ză- 
dus la conacul 
Cind am spart 
plină cu to-

ÎN CLIMATUL FERTIL AL FESTIVALULUI
NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Munca, hărnicia oamenilor
in cîntecele artiștilor amatori

SffiKr

ne povestește despre satul
de acum 70 de ani

comuna Loloiasca - Prahova,
Sandu Gheorghe,

ma era de cinci una. și 15 
lei. de plată, plus 10 lei 
plată de fiecare vită. Cei 
fără vite plăteau 13 lei și 
cite 10 ocale de fasole. Ne 
măsurau cu ocaua mare, 
„ocaua lui Cuza". dar bo
ierul cînd ne da cu îm
prumut măsura cu ocaua 
mică, boierească. Mai venea 
după aceea plata pentru 
ierbărit. cite 6 lei pentru 
vita mare, 1 leu plăteam 
pentru porc. 1.50 lei pen
tru oaie sau capră și pen
tru doi miei. 2 lei. Mai dam 
boierului cite o oca de unt 
pentru fiecare vită care se 
adăpa pe moșia lui. Plă
team și cîte 2 lei pe nume.

— Cum pe nume ?
— Pe numele nostru 

Gheorghe. Marin, Ion,

cum s-au dus al noștri să 
se plingă la domnul Hamil
ton. boier străin, st&pînul 
sondelor. I-a lovit furios cu 
cravașa, rostind cuvinte de 
neînțeles. „Ne bați. aci. la 
noi, ciocoiule ? !“. L-au le
gat măr și l-au dus ca pe 
urs la Cimpina, la jandar
merie. „Iată, s-au plîns 
acolo, străinu’ ăsta ce ne-a 
făcut !“. Ce crezi dumnea
ta c-a făcut jandarmeria ? 
I-a arestat pe ai noștri, pe 
țărani, pe toți 40, iar lui 
domnul Hamilton i-au cerut 
scuze cu ploconeli. După o 
noapte de bătaie i-au pus 
în libertate. S-a dus ves
tea printre 
la schelă, 
vadă. Un 
Cimpina, 
Gheorghiu,

muncitorii 
Au venit 
muncitor

de 
să-i 
din 

Ștefan
zis : „la

oltenii. Nea Gheorghe To- 
mescu. un veteran de la ’77, 
care s-a petrecut și .el de 
mult între cei drepți, a 
scos goarna și-a sunat ata
cul la moșia lui Băbeanu. 
Am rupt contractele de în
voială de la primărie, am 
tăiat firele telefonului sâ 
nu afle prefectul și ne-am 
făcut 
zicea 
spart 
nuri, 
strop, 
nioși. Peste trei zile au 
mis armata să ne potoleas
că. Unii dintre ai noștri au 
fugit peste dealuri, prin 
păduri, s-au dosit și pe la 
schele, intre muncitorii 
zări, dar cei multi au 
arestați, bătuți.

— Știți acum cine

singuri dreptatea, cum 
muncitorul acela. Am 
sute de butii de 
dar n-am gustat 

așa eram de

vi- 
un 

mi- 
tri-

gă- 
fost

acel muncitor. Ștefan 
Gheorghiu '!
■ — Mai tirziu am aflat că 
era un om cu faimă între 
muncitori. In fiecare an îi 
găsesc fotografia și nume
le în calendarul de perete. 
Se găsește și in cărțile de 
citire. Ia școală. Iar pri
marul din Ploiești a bote
zat o stradă cu numele lui. 
Strada Ștefan Gheorghiu.

Noi am muncit pămintul. 
Am făcut răscoala. Mai 
tirziu. la C.A.P. am făcut 
politica unirii, pămîntului, 
ca pe vremea strămoșilor, 
că era cazul. Sintem primii 
care am intrat 
rășire. din 1952. 
jul. cu boii și 
Noatena (minza) 
cum prăsilă. Pe 
mai spune moș 
— am fost deputat 8 ani ne 
linie directă, din 1958 pină 
mai anii trecuți.

— Adică, cum deputat pe 
linie directă ?

— Adică deputat de la 
inimă la inimă. Am vrut, 
rq-au vrut 1 Am muncit 
aici, pină mai anii trecuți. 
Acum nu prea mai am pu
tere. Păzesc pomii vara. în 
cooperativă sint acum de 
toate, vii, grădini, lanuri de 
porumb și griu. Am scos 
anul acesta 27 000 kg de 
cartofi la hectar și 40 000 
kg . sfeclă la ha. Cu alte 
cinci C.A.P.-uri vrem să fa
cem acum un „complex a- 
vicol". în comună s-au con
struit 
mas. 
nală, 
școli 
cazul 

făcut 
făcut 
nostru.

la întovă- 
cu atela- 
pămintul. 
are și St
urma. eu, 
Gheorghe

cite un dispensar fru- 
brutărie, baie comu- 
cămin

cu 
să

am 
am 
lui

cultural și 
duiumul. Devine 
recunoaștem că 
și politică : noi 

politica pămintu-

rală la un punct de separare a ape
lor. Se încheiase etapa de masă a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" și sortii deciseseră, la Crîngu, 
participarea pe mai departe a for
mației de cîntători la caval, a celor 
de dansuri locale și a grupului vocal. 
Trei din cele opt formații intrate in 
marea competiție. Dar pe scenă, in 
simbăta dedicată fruntașilor în pro
ducție. și-au adus contribuția nu cele 
trei formații desemnate de juriu pen
tru confruntarea pe centre de co
mune. ci toate forțele culturale al» 
comunei. Se releva, astfel, un ele
ment esențial al festivalului — con
tinuitatea activității tuturor factorilor 
cultural-artistici. Cei investiți cu 
dreptul de a merge mai departe nu-i 
anulează pe cei rămași in afara se
lecționării. ci constituie pentru aceș
tia un îndemn, un permanent stimu
lent. După cum ne-a informat secre
tarul de partid al comunei, de la de
clanșarea manifestării naționale a 
muncii și a creației „Cîntarea Româ
niei", activitatea culturală a crescut 
considerabil : de la trei formații re
prezentind tot atâtea genuri s-a 
ajuns ca etapa de masă să întru
nească nouă categorii de participanți.

A treia.
S-a trasat ca un criteriu funda

mental al festivalului național ca cel 
mai buni în muncă să ocupe un loc 
de frunte și in activitatea cultural- 
educativă. Am privit chipurile celor 
care apăreau pe scenă. Erau oameni 
de toate vîrstele, și tineri și mai pu
țin tineri, printre aceștia intelectuali 
ai satului, dar în cea mai mare part» 
țărani cooperatori și mecanizatori, 
dintre cei in cinstea cărora avea loc 
frumosul program cultural-artistic. 
Intrau în scenă cu voioșie și coborau 
de pe scenă cu și mai mare încărcă
tură emoțională în suflet. Mi-am 
reamintit că intr-o împrejurare ase
mănătoare l-am întrebat pe unul din 
membrii unei oarecari formații da 
teatru sătesc ce crede despre activi
tatea cultural-artistică. După un 
timp de gindire a răspuns : — Es.te 
așa. cum să zic ?... Este ca un fel de 
gimnastică a sufletului. Arta îți dă 
bucurie, iar cind ai sufletul plin de 
bucurie munca este mai cu spor. Nu 
simți oboseala.

Chipurile oamenilor de la Crîngu, 
acei artiști amatori care intrau voioși 
în scenă și coborau mai voioși de pe 
scenă sărbătorindu-și prin cintec, 
joc și vers fruntașii în muncă, dă
deau expresie aforismului potrivit 
căruia activitatea artistică este o 
gimnastică a sufletului.

I-a căminul cultural are loc un 
spectacol dedicat celor mai harnici 
cooperatori și mecanizatori. își dau 
ooncursul formațiile locale înscrise 
în etapa de masă a Festivalului na
țional „Cintarea României", cărora 
li s-au adăugat artiști amatori din co
muna vecină, Piatra. Au fost recitate 
versuri. Grupul vocal feminin a in
terpretat un cintec de dor. Un țăran 
a cintat, la fluier și caval, o suită de 
melodii din partea locului. Pentru 
îngrijitoarele de la sectorul zooteh
nic corul de fete al școlii a interpre
tat două melodii populare. Un cim- 
poier a cintat pentru lucrătorii de la 
ferma nr. 2 din satul Dracea. O 
fetiță cu glas de privighetoare a in
terpretat „La oglindă", pentru frun
tașele de la fabrica de conserve. Iar 
remarcabila formație de cîntători la 
caval i-a cinstit, prin nespus de 
frumoase melodii, pe fruntașii de la 
ferma nr. 4. O suită de dansuri cu 
strigături a fost dedicată fermei zoo
tehnice care ,a îndeplinit planul la 
toți indicatorii. O tinără din comuna 
Piatra a închinat un cintec pe motive 
populare celor care, învățind în alte 
părți ale țării, se-ntorc să trăiască 
și să lucreze pe meleagurile natale. 
S-a interpretat un cintec de slavă 
României. In maniera „folk", un 
grup de tineri a dat glas baladei 
„Cosma Răcoare".

Am redat, cu unele scăpări, poate, 
programul dedicat simbăta trecută, 
in sus-numita comună, celor mai 
merituoși dintre cooperatori, dintre 
mecanizatori, dintre muncitoarele — 
și ele tot cooperatoare — de la fa
brica de conserve, oamenilor de ia 
vaci, de la vie, de la sectorul legu
micol. de la fermele de porci și de 
păsări.

Evenimentul de care ne-am ocupat 
ni se pare a cumula trei semnificații.

Prima.
A dedica muncii, și nu muncii in 

general, ci activității cu cele mai bune 
roade, un program cultural de o atit 
de bogată diversitate 
fapt 
gest 
rior.
care 
tații 
zintă un lucru ce decurge din nor
mele de viață aparținind societății 
noastre socialiste, iar aceasta dobin- 
dește cu o atît mai mare semnificație 
cu cît omagierea nu este un act for
mal. o simplă stringere de mină în
soțită de urarea de noi succese, cl 
operă colectivă, publică, act validat 
de întreaga obște.

A doua.
Momentul situa activitatea cultu-

Ne găsim în Crîngu, comună situa
tă pe drumul ce duce la Turnu Mă
gurele. Sub o clină de deal. în latura 
de către apus, curge molcom Călmă- 
țuiul. riu leneș, de cîmpie. adunin- 
du-și izvoarele nu de la munte, ci din 
încrețiturile platformei Cotmeana. și 
vărsindu-se nici in Olt și nici în Du
năre, ci intr-un rest al fostei bălți 
Suhaia. Este simbătă, una din zilele 
cu aspect de primăvară pe care 
le-am cunoscut săptămina trecută. 
Activitățile țărănești au prins să se 
desfășoare : la pătule se prefiră po
rumbul. ogoarele sint date cu discui- 
torul, sămința e pregătită, animalele 
sint' scoase la soare. Se deretică prin 
curți, sint drese gardurile, ard. foc 
mocnit, gunoaie și resturi de coceni 
pe lingă grajduri. Localitatea, alcă
tuită din cinci sate, este comună 
mare, cu două cooperative agricole 
de producție, cu o fabrică de con
serve din legume, are rețea de apă 
curentă, cinci școli, un dispensar în 
construcție, un atelier-școală care, ca 
și dispensarul, va fi dat in folosință 
anul acesta, și numără cîteva zeci de 
muncitori industriali, localnici care 
lucrează în fabricile de la Turnu, de 
la Roșiori și Alexandria. Miroase a 
ghiocei, a tămîioară și a pîine caldă 
coaptă în țest.

După-amiază. Pe „asfalt" se plim
bă grupuri de tineri. Și nu numai de 
tineri. Ca la sfirșit de săptămînă, oa
menii au ieșit să se intilnească, să 
mai schimbe o vorbă, să mai afle 
cite ceva și. . să se ducă la specta
col. Artiștii amatori din Cringu. îm
preună cu cei din comuna vecină 
Piatra, vor consacra un program 
fruntașilor în producție. In 1976 cele 
două cooperative din întinsa locali
tate au realizat o medie de 6 347 kg 
porumb la hectar, 3 400 kg griu. 7 200 
kg struguri, au Îndeplinit in propor
ție de 105,5 la sută planul la lapte, 
au livrat un surplus de 32 tone de 
carne de porc, fabrica a produs 1 120 
tone conserve de legume, compoturi 
și gemuri de fructe, 
fi fost și mai bune, 
primarul comunei, la 
dacă culturile nu ar 
ferit, unele degradări 
primăvara trecută de 
nic care, spulberind solul, a dezgolit 
și smuls plantele din rădăcină. Și ar 
fi fost mai bune la porumb, la stru
guri și la celelalte sectoare de pro
ducție dacă toamna nu ar fi fost așa 
cum a fost, rece și umedă. Dar chiar 
și așa, Cringu se numără printre co
munele fruntașe în zona Burnazului 
și ține să-și păstreze, chiar să-ți 
consolideze, poziția.

Rezultatele ar 
ne informează 
griu îndeosebi, 
fi avut de su- 

provocate în 
un vint puter-

era

agini
Ion MARCOVIC1

PROGRAMUL I

In Loloiasca, județul Prahova, cooperatorii de azi, nepoți și strdnepoți
S.

•a

trainice.
Cristian

și-au ridicat casa mari, frumoase. 
Foto :

ai rasculaților de la 1907, 
în imagine : familia cooperatorului Alexe A, Gheorghe

satul de azi
constituie un 

de mare frumusețe morală, un 
de ordin etic și cetățenesc supe- 
Lauda, cinstirea adusă omului 
se dăruiește cu pasiune activi- 
ce i-a fost Încredințată repre-

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

&

tografic* din R.P. Bulgaria. Pre
mieră pe țară. Cu : Peter Slaba- 
kov. Iuri Angelov, Nikolai Dadov, 
Galine Koteva. Regia : Ilya Vel- 
cev
Cadran mondial
Telejurnal

ta t r
9.00 Teleșcoală

10.10 Telecinemateea
Telex 
curs de limba franceză 
Telex
Emisiune în limba germană 
Tragerea Loto 
Telecronica pentru pionieri 
1001 de seri 
Telejurnal 
La ordinea zilei
Ancheta socială : Meditații 
pre... meditații
Film artistic : „Dulce șl amar 
producție a studiourilor cinema-

PROGRAMUL II

Telex
Oaspeți ai vieții muzicale româ
nești
Ora veselă
Filme documentare dedicate pro
fundelor transformări în viața sa
tului românesc
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei
Seară de operă : „Norma" — tra
gedie lirică de Vincenzo Bellini 
Telex

• ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI

„Flacăra independenței"
Ansamblul artistic 

„Rapsodia română" a 
mai adăugat la zes
trea repertoriului său 
un nou spectacol, in
titulat „Flacăra inde
pendenței", realizat pe 
un scenariu de Petru 
Mihail, Lucia Bogdan 
și Ștefan Gheorghe. 
Conceput ca un poem 
liric, pe versurile poe
ților Victor Tulbure 
și Florin Costinescu, 
„Flacăra independen
ței" se înfățișează ca 
o succesiune de ta
blouri muzical-core-

grafice inspirate din 
momente cruciale ale 
istoriei patriei. Parti
tura vocal-orchestrală, 
semnată de Gheorghe 
Dumitrescu, 
Comișel și 
Trăilescu, 
chează în 
sa unele 
mai vibrante 
ale cintecului postru 
patriotic și revoluțio
nar. o adevărată an
tologie a genului, a- 
lăturîndu-le 
de inspirație 
Conducerea

Florin
Corne) 

înmănun- 
alcătuirea 

dintre cele 
pagini

melodii 
proprie, 

muzicala

aparține dirijorului 
Victor Popescu, corul 
fiind dirijat de Ana- 
tol Goreaev-Sorocea- 
nu. Maestru-coregraf: 
Ștefan Gheorghe ; sce
nografia — Georgeta 
Itigan. •

Inspirată și bineve
nită s-a dovedit in
troducerea în întregul 
spectacol a unor mo
mente din „filmoteca 
de aur", stop-cadruri 
emoționante.

Constantin 
RASVAN

și-au dat întilnire pes
te 150 de creatori 
populari din toate sa
tele județului.

încercarea de a re
găsi motivele și orna
mentele pieselor din 
expoziție în 
creatorilor 
contemporani prezenți 
la consfătuire arată 
că tema întîlnirii „Va
lențe noi în crea
ția populară" nu se 
justifică. în parte pen
tru că multi dintre 
artiștii reprezentativi 
lipseau. S-ar cuveni.

lucrările 
populari

în asemenea ocazii, o 
selecție mai riguroasă 
a pieselor pentru a nu 
se crea confuzii. Pre
zentarea ca artă popu
lară a unor tablouri 
executate din pai apli
cat reprezentind une
ori scene exotice (ex
cepție fac lucrările in
ginerului agronom Va- 
sile Lungu de la coo
perativa agricolă de 
producție din satul Al. 
Odobescu), a unor car
pete. ștergare și alte 
cusături cu 
și motive

îndoielnică nu aduce 
servicii propagării fru
museților permanente 
ale artei populare.

Întîlnirea artiștilor 
populari de la Slobo
zia a avut totuși meri
tul de a stabili contac
te cu alți creatori din 
județ, membri ai unor 
cenacluri de poezie și 
arte plastice, cu mu
zeografi. cu secretari 
adjuncți cu propagan
da

ornamente 
de origine

din comune.
Lucian 
CIUBOTARU

„Lumea satului•tt la Muzeul Satului
lăudabilă ini- 

spe- 
de la Muzeul

„Picu Pătruț1 ‘ o remarcabilă
evocare cinematografică

Este 
țiativa inimoșilor 
cialiști
Satului de a organiza, 
periodic, manifestări 
:ultural-educative com
plexe, în cadrul că
rora diverse zone fol
clorice ale țării să fie 
prezentate, nu numai 
prin intermediul ex
ponatelor propriu-zise. 
Cenaclul „Lumea sa
tului" — egidă sub 
care muzeul prezintă 
acțiunile de acest gen 
— are deja o bineme
ritată popularitate.

Duminica trecută — 
cu prilejul manifes
tării dedicate zonei 
„Tara Oașului" — sala 
ș-a dovedit neîncăpă
toare.

O succintă reliefare 
a Oașului arheologic, 
geografic, etnografic și 
istoric (cu lapidare și 
semnificative date pri
vind evoluția zonei in 
anii socialismului) a 
prezentat Gh. Focșa, 
directorul muzeului.

A urmat o paradă a 
portului din zonă (o 
„familie" oșenească e- 
talînd, ca un grup 
statuar viu, piese va
loroase din colecția 
muzeului), a cărei pre
zentare discretă și spi
rituală a făcut-o tî- 
năra muzeografă Silvia 
Păduraru.

Folclorul poetic (un 
fragment de baladă și 
o piesă cu accente sa
tirice) a avut un bun 
interpret in studentul

Io-

al 
o-

la I.A.T.C. Răzvan 
nescu.

Punctul forte 
manifestării l-au
ferit mesagerii Oașu
lui : frații Pițigoi și so
lista 
Petca, 
grești,

vocală Maria 
toți din Ne- 
interpreți ves

tiți nu numai pe me
leagurile țării noastre.

Adăugîndu-se 
ginilor muzicale, 
zentarea a trei 
me documentar-artis- 
tice realizate de stu
dioul „Al. Sahia", ur
mată de proiecția unor 
diapozitive, a comple
tat în mod fericit ma
nifestarea, 
farmecul 
educativă.

Petre

Cind nivelul exigenței
coboară sub valoarea

Expoziția „Arta 
populară din Mun
tenia", organizată Ia 
Casa de cultură a sin
dicatelor din Slobo
zia cu piese din co
lecțiile muzeului ju
dețean de etnografie, 
constituie o adevărată 
lecție de istorie pen
tru toți vizitatorii. A- 
firmatia se întemeiază

pe compararea piese
lor expuse provenite 
din Dîmbovița. Praho
va. Buzău, Argeș. Te
leorman și Ialomița, 
care reflectă specifi
cul etnografic al ju
dețului Ialomița, a- 
nume faptul că. pe 
lingă populația exis
tentă în Bărăgan din 
timpuri imemoriale, la

ima- 
pre- 
fil-

sporindu-i 
și valoarea

DRAGU

inițiativei
începutul 
nostru i 
aici și 
șezări 
le de 
ne. buzoiene 
vitene. care 
cu ei obiceiuri si tra
diții specifice zonelor 
lor de proveniență si 
care se păstrează și azi.

In cadrul expoziției

secolului 
s-au stabilit 

au întemeiat a- 
tărani 
munte

din sate- 
prahove- 

și dimbo- 
au adus

Picu Pătrut se pare 
că a fost — prin preo- 
cupările-i „universale" 
un tip de Renaștere 
la dimensiunea unui 
țăran autodidact, care 
și-a elaborat opera la 
mijlocul și în a doua 
parte a secolului al 
XlX-lea (a murit in 
1872). Poet. pictor, 
compozitor, a practicat 
cu consecventă fiecare 
artă, lăsindu-ne moș
tenire 3 000 de minia
turi. 40 de volume de 
poeme epice, poezii 
închinate naturii, foar
te multe cintece. unele 
evocind viața oierilor 
din jurul Sălistei. a- 
ceastă adevărată „ca
pitală" a ciobanilor 
transilvani. Acest spi-

universal. în care 
vibrat Cele mai au-

rit 
au 
tentice simțăminte ro
mânești. ar fi rămas 
acoperit de uitare dacă 
opera Iui n-ar fi avut 
norocul să intilnească 
un cărturar patriot ca 
Onisifor Ghibu. hotă- 
rît să-și dăruiască, la 
rindul său. o 
parte din viată colec
ționării acestor 
creații. Fiul lui Onisi
for. Octavian Ghibu. 
continuînd acțiunea de 
valorificare a creației 
lui Picu Pătruț. a pus 
la dispoziția cineaști
lor materialul adunat.

Filmul, 
regizorul 
Sirbu si

bună

vaste

realizat de 
Alexandru 
operatorul

Claudiu Soltescu, 
lorifică cele mai 
spirate miniaturi, ilus
trând faptele marti
rilor (pe care Pătruț 
le asemăna martiriu
lui poporului său) sau 
versuri laice inspirate 
de îndeletnicirile coti
diene. sau natura mi
nunată în mijlocul că
reia trăia. Materialul 
sonor valorifică, de a- 
semenea. cîntece laice 
care completează fe
ricit plastica fiecărei 
secvențe.

Comentariul aparți
ne poetului loan Ale
xandru. alături de 
Paul Gherasim.

va- 
in-

Tudor POPESCU

duc exagerările
apologetice

In colecția „Mo
mente și sinteze" a 
editurii Minerva a 
apărut un tom masiv, 
de 526 pagini, dedicat 
„Sburătorului", revis
ta și cenaclul lui Eu
gen Lovinescu. Mono
grafia. realizată de G. 
Gheorghiță. impune 
de la prima vedere 
prin cantitatea infor
mației puse sub ochii 
cititorului. Autorul iz
butește să țină trea
ză curiozitatea lec-

torului prin 
montaje, prin 
te. fragmente 
produse din polemicile 
revistei și in primul 
rind ale conducătoru
lui ei : o epocă vie, 
agitată. incomodă
poate reînvia din adu
cerea în prim plan a 
paginilor revistei, 
foite cu răbdare, 
zice benedictină, 
nu i s-ar adăuga 
des și o anumită 
bă de a demonstra cu

ample 
cita- 

re-

răs- 
am 
de 

prea 
gra-

orice preț ...dreptatea" 
lui E Lovinescu în 
toate campaniile, po- 
lemici'e și inițiative
le sale. Rind pe rind, 
„adversarii" criticului 
de la Sburătorul sint 
învinși, zdrobiți, aco- 
periți de ridicol. învi- 
nuiți de a 
Lovinescu 
suburbane, 
insanități, 
acuzații 
violentă 
stc. Mai

fi atras pe 
in polemici 

pline de 
aducîndu-i 

de o mare 
și vulgaritate 

toți preopinen-

ții îi apar lui G. 
Gheorghiță ca niște 
detractori invidioși, 
incapabili să înțeleagă 
justețea, principiali
tatea și obiectivitatea 
criticului. Or, nu pu
tem ignora, multi din
tre! cei trecuți în re
vistă de exegetul 
„Sburătorului" au fost 
totuși parteneri intr-o 
polemică de idei sem
nificativă pentru ilus
trarea unor orientări 
diferite, a unor direc
ții de gindire și solu
ții culturale deosebite, 
și nu simpli denigra
tori ai lui E. Lovines
cu (M. Dragomirescu. 
N. Iorga, G. Ibrăilea- 
nu. Ov. Densușianu. 
M. Ralea ș.a.). Imagi
nea pe care o acredi
tează G.G. este a unui 
Lovinescu „forțat să 
intre în aceste pole
mici". „înfruntări con- 
juncturale" regretabile, 
după opinia sa. q 
babil pentru că 
scos pe critic din 
pireul seninătății 
olimpiene. Nici nu 
poate imagine mai 
falsă, mai neînțelegă
toare : dacă polemicile 
în genere prezintă ris
cul „coboririi in 
flet", nu-i mai 
adevărat că ele 
fertile, necesare,

pro-
1-au 
em- 
sale 

i se

pam- 
putin 

sîrit 
iar

Un
Recentul 

„București" ____  .
George Șerban). apă
rut in Editura sport- 
turism. cuprinde. ' in 
afara celor 244 ima
gini ale orașului, o 
prefață și comentariile 
Ia imagini ale Mă
riei Banuș. precum și 
un istoric al Bucu- 
reștiului întocmit de 
Dan Berindei. tradus 
în limbile : engleză, 
franceză și germană.

Ajuns la ultima filă, 
cititorul care a par
curs acest volum-do- 
cument poate afirma 
cu certitudine că se 
află în fata unui foar
te util și bine gîndit 
ghid ilustrativ a! pro
fundelor prefaceri sur-

album 
(autor :

unul dintre 
mari ale lui 
nescu constă 
acceptarea 
stimularea 
relor" polemici 
preună cu 
proape inevitabil, 
a intra și în ape 
tulburi — „apele mi
loase". cum le numeș
te cu dispreț exege
tul. Insă oroarea de 
„durități". disprețul 
sau dezgustul fată de 
luptele ce nu se dau 
totdeauna în arene în
florite. cu arcuri de 
triumf încărcate de 
lauri — toate acestea 
trădează în general 
un anumit filistinism 
și. în cazul special al 
iubirii exegetului față 
de eroul său. un parti- 
zanat îngust, exclusi
vist. ce întunecă ori
zontul convingerilor, 
credințelor și ideilor 
ce au însuflețit pole
micile. Decit să „în- 
condeieze" pe di
verși adversari ai 
criticului de la Sbură- 
torul — fie citindu-1, 
fie adăugind propriile 
epitete — autorul ar 
fi procedat cu infinit 
mai multă înțelepciu
ne. căutînd să desci
freze rațiunile mai 
adînci ale confruntări
lor. insă el nu-și asu-

meritele
E. Lovi- 

tocmai în 
și chiar 
„obositoa- 

dim- 
riseul, a- 

de 
mai

aproa- 
aspec- 
mai... 

Sensul

mă decît misiunea de 
a-1 „apăra" pe Lovi
nescu, de a-i face 
„dreptate" și. ca să 
spunem așa, de a-1 
scoate „basma curată" 
din toate disputele, lă- 
sindu-se furat 
pe exclusiv de 
tele verbale 
contondente.
luptelor literare devi
ne astfel indescifrabil, 
sub maldărul de citate 
acuzatoare și epitete 
împrumutate sau de 
fabricație proprie.

Confundind adesea 
cauzele polemicilor de 
idei cu ocaziile lor 
mai mult sau mai pu
țin întimplătoare și 
întunecind orizontul 
cu. pulberea deasă a 
„pamfletului de cu
vinte" (de care, fireș
te. epoca nu ducea lip
să...). autorul monogra
fiei. altfel informat, 
dă dovadă de o păgu
bitoare iubire exclusi
vistă. o iubire in cu
lisele căreia se 
coară o 
dorință 
Ceea ce 
tocmai

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19,30, (sala Atelier) : Năpasta
— 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Concert- 
spectacol de „Ziua femeii" — 17.
• Opera Română : Manon — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 1 — 10,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Gaițele — 19,30. (sala 
Studio) : Patru lacrimi — 19
• Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19.30. (sala din Calea Victoriei) : 
Regele loan — 19 30.
• , Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 19.30, (sala Victo
ria) : E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „1. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra independenței
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Pisica de 
una singură — 17.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cocoșul de tablă — 19.30.

(Urmare din pag. I)

stre- 
inexplicabilă 

a nega 
exprimă 
atitudine

de 
nu 
o 

culturală, ci. în cel mai
bun caz.
fectuoasă

o etică de- 
a iubirii...

M. COSTEA

rebut tipografic

amestecă. în 
și observația

a epocii 
timpului

S-ar fi 
Ele arată

venite în Capitala 
noastră în plan urba
nistic. Bunele intenții, 
și din păcate nu nu
mai ele. ci și valoarea 
întregului album, sint 
însă deservite de 
lecția superficială 
ilustrațiilor, 
permis 
volum 
mai 
dente.

Mai
faptul _______ ...
in execuția tipografică 
mutilează pur și sim
plu lucrarea. Lipsesc 
din cuprins coli în
tregi. în timp ce altele 
se repetă. Cîteva 
exemple: dublarea co
lilor cu figurile 92—103 
în detrimentul colii

se- 
a 
a 

în
care 

strecurarea 
a unor imagini 
puțin conclu-

grav este Insă 
că neglijentele

cu figurile 180—190 ; 
repetarea colii cu fi
gurile 208—214 
vantajul unora 
detrimentul 
Constatările 
făcute pe zeci și zeci 
de exemplare. de 
unde se poate deduce 
că tehnica operațiuni
lor tipografice a per
mis ca numărul 
fie mult mai 
făcînd dintr-un 
ment editorial 
meritorie 
pentru 
but tipografic. „Opera" 
poartă girul întreprin
derii poligrafice „Fi
laret".

in a- 
și-n 

allot a. 
au fost

lor să 
mare, 

eveni- 
și o

pledoarie 
turism un re-

Dumitru MANOLE

ce. de sus, în care se 
egală măsură, descripția 
morală, sondajul psihologic și dezba
terea intelectuală. O individualitate 
de asemenea puternică, cu o expre
sie ușor recognoscibilă. este Al. Iva- 
siuc. La el surprinde densitatea re
flecției exprimate în fraze de o si
metrie riguroasă, organizate într-o 
direcție demonstrativă sub unghi fi
lozofic. E adevărat că nu o dată 
textul pare desprins dintr-un eseu. 
Ceea ce nu trebuie să ne apară ne
apărat peiorativ, căci proliferarea 
eseului în proza artistică 
noastre este un semn al 
literar actual.

Am dat cîteva exemple, 
putut cuprinde și altele,
registrul larg al modalităților indivi
duale de creații care se înscriu, toate, 
in sfera unei estetici a realismului, 
corespunzător unei 
mice, revoluționare, 
societate. Libertatea 
a celor 
literare 
tic cu 
mesaj 
nostru, 
tentic demers artistic, spre 
spre cunoașterea și reflectarea valo
rilor noi care se nasc in procesul re
voluționar pe care-1 cunoaște Roma
nia de azi. Expresia literară atît da 
variată, ilustrind resursele bogate 
ale scrisului nostru actual, stimulînd 
afirmarea individualităților artistica 
autentice, trebuie să servească. în
tr-o măsură și mai mare, la afir
marea marilor idealuri ale României 
socialiste, ale lumii progresiste con
temporane.

concepții dina- 
despre viată si 
de manifestare 
originale stiluri 
in chip dialec-

mai diverse, 
se corelează 

necesitatea comunicării unui 
umanist. specific timpului 
propriu aspirației unui au- 

adevăr.
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim mulțumirile mele cele mai călduroase pentru urările 
pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia zilei mele de naștere.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești dintre 
eele două țări ale noastre se vor dezvolta în continuare în interesul celor 
două popoare ale noastre și al colaborării în Balcani.

CONSTANTIN KARAMANLIS

Plenara Consiliului național 
pentru protecția mediului înconjurător

Joi a avut loc Plenara Consiliului 
national pentru protecția mediului 
Înconjurător, care a analizat activi
tatea privind protecția mediului în
conjurător în perioada 1975—1976, 
precum și sarcinile care revin in 
actualul cincinal factorilor de răs
pundere din acest domeniu.

Raportul asupra activității desfășu
rate pe perioada 1975—1976 și a sar
cinilor de viitor, cit și dezbaterile 
care au avut loc au pus în evidență 
faptul că activitatea de protecție a 
mediului înconjurător s-a desfășurat 
ca parte integrantă a dezvoltării eco
nomice și sociale, planificate a țării. 
Această activitate multiplă a avut 
ca scop principal menținerea și îm
bunătățirea stării de sănătate a 
populației, păstrarea corespunzătoare 
a cadrului biologic natural. Ca ur
mare a eforturilor de investiții, în 
perioada 1975—1976 au fost puse în 
funcțiune 496 de noi instalații de 
protecție a mediului; pentru circa 
20 la sută din aceste . instalații noi 
— economiile postcalculate, obținu
te. în special, prin recuperarea 
substanțelor reziduale utilizabile — 
depășesc 337 milioane lei pe an. 
Pentru un număr apreciabil de 
zone industriale, evoluția fenome
nelor de poluare a apelor, din ul
timii doi ani, este stagnată, cu o 
ușoară tendință de îmbunătățire. De
gradarea solului a fost și ea în unele 
zone frînată, iar calitatea aerului 
pentru unele platforme industriale 
prezintă o substanțială îmbunătățire.

Plenara a scos, de asemenea. în 
evidență faptul că, în ciuda rezulta
telor încurajatoare obținute pînă in 
prezent, în domeniul protecției me
diului înconjurător trebuie elimi
nate o serie de neajunsuri, care per

sistă încă la unele unități economice 
industriale și agricole. In acest scop 
se preconizează măsuri vizînd acce
lerarea ritmului de combatere a ero
ziunii solului și a celorlalte forme 
de degradare a pămîntului, mai buna 
gospodărire a fondurilor fixe desti
nate protecției apelor și aerului, o 
mai intensă activitate de valorificare 
a substanțelor reziduale utilizabile, 
grăbirea creării, prin lucrări de con
cepție românească, a unei industrii 
proprii de utilaje și aparataje de 
protecție și supraveghere a calității 
mediului înconjurător, o preocupare 
mai susținută pentru formarea și 
specializarea cadrelor, lărgirea acțiu
nilor de cooperare internațională în 
acest domeniu.

în încheierea plenarei, participant» 
au adoptat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Participanții la plenară — se ara
tă in telegramă — își exprimă de
plina satisfacție față de valoroasele 
măsuri inițiate de dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru grija permanentă 
pe care o purtați privind gospodări
rea rațională a resurselor naturale 
și protejarea acestora, pentru pro
movarea politicii partidului nostru 
în domeniul mediului înconjurător. 
Ne angajăm în fața conducerii parti
dului, în fața dumneavoastră și a 
întregului popor să ducem la bun 
sfirșit sarcinile care ne-au fost în
credințate în domeniul protejării 
mediului înconjurător, pentru a ne 
aduce pe deplin contribuția la îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
generațiilor actuale și viitoare ale 
poporului român.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATLETISM : Succesul 
Corneliei Popa

La Praga s-a desfășurat un con
curs internațional de atletism pe te
ren acoperit, care a reunit la start 
pe cei mai buni săritori și cele mai 
bune săritoare în înălțime din Eu
ropa. Proba feminină s-a încheiat cu 
o frumoasă victorie a sportivei ro
mânce Cornelia Popa, care a trecut 
peste ștacheta înălțată la 1,91 m, 
performantă ce constituie un nou re
cord național de sală. Vechiul record 
era de 1.89 m și aparținea aceleiași 
atlete. Deținătoarea recordului. mon
dial și campioana olimpică Rosema
rie Ackermann (R. D. Germană) a 
ocupat locul doi, cu 1.88 m. iar ți- 
năra atletă româncă Niculina Vasile 
s-a clasat pe locul trei cu 1.84 m.

în proba masculină victoria a re
venit lui Rolf Beilschmidt (R. D. 
Germană), 2,23 m. secundat cu 
același rezultat de suedezul Rune 
Almen.

BOX : Formația 
reprezentativă

După cum s-a mai anunțat, la 18 
martie se va desfășura la Hanovra 
meciul amical de box dintre echi
pele României și R. F. Germania. 
S-a stabilit ca întîlnirea să cuprindă 
10 partide in loc de 11. Nu se vor 
desfășura meciuri la categoriile 
semimuscă (48 kg) și muscă (51 kg), 
in schimb fiind programate două 
meciuri la categoria semiușoară (60 
kg). Federația a alcătuit echipa care 
va fi aliniată în acest meci : Dinu

Teodor (54 kg). Marian Lazăr (57 
kg). Florian Livadaru. Ilie Dragomir 
(ambii la 60 kg). Simion Cuțov 
(63,500 kg). Ion Vladimir (67 kg), 
Vasile Didea (71 kg), Ion Chiracu (75 
kg), Valentin Vrinceanu (81 kg) și 
Mircea Simon (peste 81 kg). Echipa 
este antrenată de Ion Popa. Constan
tin Dumitrescu și Constantin Nour. 
Ca arbitri vor face deplasarea Ion 
Boamfă și Virgil Cazacu.

ȘAH
întreruptă la mutarea a 41-a. cea 

de-a doua partidă a meciului pentru 
turneul candidaților la titlul mon
dial de șah dintre marii maeștri Bo
ris Spasski (U.R.S.S.) și Vlastimil 
Hort (Cehoslovacia) s-a încheiat re
miză, după ce la reluare au fost 
efectuate numai două mutări. Sco
rul meciului este egal : 1—1.

★
La Castelvecchio Pascoli (Italia), 

în meciul dintre marii maeștri Ti
gran Petrosian și Viktor Korcinoi, 
scorul este de asemenea egal : 1—1

★
Partida a treia dintre Bent Larsen 

și Lajos Portisch, al căror meci se 
desfășoară la Rotterdam, s-a între
rupt Ia mutarea a 41-a. Marele ma
estru maghiar Lajos Portisch con
duce cu 1.5—0.5 puncte.

★
La Lucerna, partida a doua a me

ciului dintre marii maeștri Lev Po- 
lugaevski (U.R.S.S.) și Henrique 
Costa Mecking (Brazilia) s-a între
rupt după 40 de mutări. Prima par
tidă s-a terminat remiză, astfel că 
scorul este egal : 0.5—0,5 puncte.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan. a adresat mesaje 
de felicitare președintelui Congresu
lui Național Brazilian, Petronio Por- 
tella. și președintelui Camerei depu- 
taților. Marco Maciel, cu prilejul ale
gerii lor in aceste funcții.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Maroc. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești. Abdelall Serraj. a vorbit, joi 
seara, la posturile noastre de radio 
și televiziune.

Cu același prilej a oferit, joi seara, 
o recepție.

Au participat Angelo Miculescu, 
viceprim-mmistru al guvernului. Bu
jor Almâșan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii altor ministere 
și instituții centrale, personalități ale 
vieții politice, științifice și culturale, 
generali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
A sosit in Capitală Nyoka Busu 

Noengo, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Zair in Republica Socialistă România.

★
Joi după-amiază a sosit în Capi

tală o delegație condusă de Guiller
mo Lopez Portillo, director general 
al Institutului național al sportului 
din Mexic, care efectuează o vizită 
in țara noastră, la invitația Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică, 
și Sport.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,. 
oaspeții au fost salutați de general- 
locotenent Marin Dragnea, președin
tele C.N.E.F.S.. de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

★
începute joi — sub egida Acade

miei „Ștefan Gheorghiu'1 și a cen
trului teritorial de calcul electronic 
— la Cluj-Napoca se desfășoară lu
crările seminarului ..Consultingul, 
instrument de perfecționare a con
ducerii unităților economice". pri
lejuit de incheierea primului curs 
pentru formarea de consultanți.

Seminarul dezbate probleme ac
tuale privind utilizarea tehnicilor și' 
metodelor moderne de conducere în 
practica unităților noastre economi
ce, aspecte teoretice și practice des
prinse din experiența centrului de 
calcul clujean și a colectivului de 
consulting al Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu".

Cu acest prilej au fost prezentate 
concluziile cursanților. formulate în 
proiectele de diplomă realizate pe 
baza unor lucrări de informatică, 
dictate de necesitățile producției. în 
o serie de mari întreprinderi din ju
dețul Cluj, printre care „Industria 
sirmei". „Carbochim", „Tehnofrig", 
..Unirea". întreprinderea de rețele 
electrice și altele. Atît cursul, cit și 
seminarul evidențiază o nouă reușită 
în adaptarea continuă a activității 
lor la specificul și cerințele conduce
rii modeme a unităților economice, 
realizează o strinsă și utilă împle
tire a invățămintului cu imperativele 
producției.

v r e m e ji
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

6 și 7 martie. în țară : Vremea va, 
continua să se încălzească ușor mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în primele 
zile, ci nd temporar vor cădea precipi
tații mai ales sub formă de ploaie, cu 
deosebire în jumătatea de nord a țării. 
Apoi precipitațiile vor avea caracter 
izolat. La munte va ninge. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 5 grade, izolat mai coborîte 
în prima noapte, iar maximele între 4 
și 14 grade. în București : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi temporar noros, ploaie slabă, de 
scurtă durată.

■ ■■■■■ B

In pregătirea muncilor agricole de primăvară

Este urgentă incheierea lucrărilor 
de fertilizare a solului

Cantități mari de îngrășăminte naturale așteaptă să fie transportate pe cîmp
Sini cunoscute exigențele formulate în repetate rinduri de conduce

rea partidului atit în ce privește folosirea științifică, cu eficiență ma
ximă a ingrășămintelor chimice, cit și utilizarea tuturor rezervelor de 
îngrășăminte naturale. în aceste zile premergătoare campaniei de pri
măvară trebuie acționat ferm în vederea bunei desfășurări a lucrărilor 
de fertilizare. Am urmărit în mai multe unități agricole din județul 
GALAȚI cum se desfășoară această importantă acțiune.

Directorul adjunct al direcției agri
cole județene, tov. Marian Băieșan, 
ne-a informat că specialiștii din uni
tățile agricole au întocmit programe 
de fertilizare, astfel incit în fiecare 
cooperativă agricolă se cunosc su
prafețele ce trebuie fertilizate, can
titățile de îngrășăminte chimice și 
organice ce se vor aplica, precum și 
perioada cind trebuie administrate, 
în toate cele 23 de stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii din iudet au 
fost alcătuite formații de.mecaniza
tori pentru fertilizare, care acționea
ză grupat la cite o cooperativă agri
colă. Pină la 2 martie, ingrâșămin- 
tele chimice au fost administrate, Ia 
cerealele de toamnă, in proporție 
de 65 la sută față de progra
mul la zi, iar cele organice — de 
41 ia sută. Sint unele cauze obiective 
care au determinat această întîrzie- 
re. Dezghețul timpuriu și ploile din 
ultima perioadă au încetinit într-o a- 
numită măsură ritmul lucrărilor. 
Există însă și cauze de altă natură 
care au făcut ca lucrările de ferti
lizare să întirzie.

Cercetarea științifică a stabilit ca, 
pe aceeași parcelă. îngrășămintele 
organice să fie aplicate cel puțin 
o dată la patru-cincr ani. în coope
rativele agricole din județul Galați, 
acest ciclu este însă de aproape 10 
ani. Din această cauză, in unitățile 
agricole rămîn importante cantități 
de îngrășăminte organice, care, in 
prezent, însumează peste 150 000 tone. 
Se desprinde deci necesitatea folo
sirii tuturor resurselor de îngrășămin
te organice pentru reducerea ciclului 
de revenire pe aceeași suprafață. în 
acest sens, este bine ca tocmai în a- 
ceste zile, care preced declanșarea 
lucrărilor agricole de primăvară, să 
fie transportate și împrăștiate pe 
cîmp cantități cît mai mari de îngră
șăminte organice. Că acest lucru este 
cu putință o dovedește experiența 
unităților agricole fruntașe. „Acțiu
nea de fertilizare cu îngrășăminte 
organice — ne spunea tovarășul Du- 
mitrache Răvdan. contabilul-șef al 
cooperativei agricole Șivița — se des
fășoară neîntrerupt. în sectorul zoo
tehnic nu avem stocuri de gunoi de 
grajd. Noi transportăm și depozităm 
la capătul tarlalelor tot gunoiul care 
rezultă într-o zi. urmind ca. imediat 
ce terenul se zvîntă, să-l împrăștiem 
pe cîmp". în mod asemănător este

organizată activitatea și în multe alte 
cooperative, printre care Pechea. Bă- 
leni, Grivița. Movileni. Tălpigi, Bu- 
joru. Cudalbi I și Tecuci. în alte 
cooperative agricole însă—cum sint 
cele din Roșcani. Crăiești. Costache 
Negri. Rediu și altele — îngrășămin- 
tele organice zac în jurul fermelor 
zootehnice.

Subliniem. în mod deosebit, necesi
tatea de a se pune în valoare dejec
țiile ce rezultă de la complexele mari 
de creștere și îngrășare a animalelor.

Cîteva constatări 
în județul Galați

Se cuvine menționat faptul că direc
ția agricolă județeană a stabilit un 
program special pentru folosirea de
jecțiilor de la patru mari complexa
— Foltești. Movileni. Vînători și Și- 
vița — de la care rezultă anual a- 
proape 250 000 mc de îngrășăminte 
organice. S-a prevăzut ca unitățile 
agricole din consiliile intercoopera- 
tiste respective să utilizeze integral 
aceste îngrășăminte la fertilizarea 
ogoarelor. Unele dintre cooperative
le agricole aflate în apropierea com
plexelor. cum sînt cele din Foltești, 
Șivița, Movileni. Barcea și Vînători, 
au obținut rezultate bune în această 
privință. Bunăoară, cooperativele a- 
gricole din Movileni și Barcea au 
fertilizat cu îngrășăminte organice
— rezultate de la Complexul de 
creștere și îngrășare a tineretului 
taurin de la Movileni — cite 300 și, 
respectiv, 120 ha cultivate cu plante 
de nutreț.

Totuși, problema utilizării îngră
șămintelor provenite de la comple
xele zootehnice nu a fost soluționată 
în toate cazurile pînă la capăt, co
respunzător programului stabilit de 
direcția agricolă județeană. Conclu
dent este in acest sens următorul 
exemplu. Complexul zootehnic apar- 
tinînd asociației economice de creș
tere și îngrășare a tineretului taurin 
de la Vînători are o capacitate de 
6 420 capete. de la care rezultă, 
anual, 90 000 mc de îngrășăminte or
ganice sub formă lichidă. ..Potrivit 
programului stabilit de direcția agri

colă. cooperativele agricole din Vmâ- 
tori și Tulucești trebuie să transpor
te aceste îngrășăminte în tot cursul 
anului — ne spunea tovarășul Valen
tin Economu. directorul asociației. 
Totuși, cooperativa agricolă Tulu
cești, ale cărei terenuri sint ampla
sate în jurul complexului, deci chel
tuielile cu transportul ar fi minime, 
nu folosește mai deloc aceste îngrășă
minte. Cu cele două vidanje pe care 
le avem, noi transportăm zilnic de
jecțiile pe unde putem. Dar este cu 
totul insuficient. Acțiunea este în
greunată și de faptul că. in jurul 
complexului, cooperativa din Tulu
cești a semănat griu, in loc să culti
ve plante furajere, care pot fi fer
tilizate cu aceste îngrășăminte. Din 
această cauză nu avem unde împrăș
tia dejecțiile. Ar fi bine ca direcția 
agricolă să nu repartizeze cooperati
velor agricole din vecinătatea noastră 
îngrășăminte chimice decît in măsu
ra în care acestea utilizează integral 
îngrășămintele organice de la com
plex". întrucit și alte cooperative a- 
gricole — Chirafteia. Măstăcani și 
Cosmești — nu transportă' îngrășă
mintele organice de la complexele 
zootehnice, propunerea de’ mai sus 
merită să fie analizată de organele 
agricole județene. îngrășămintele 
organice provenite de la complexele 
zootehnice trebuie să-și găsească o 
utilizare integrală la fertilizarea o- 
goarelor, să nu se transforme în- 
tr-un factor de poluare.

Campania agricolă se apropie și. 
tocmai de aceea, considerăm necesar 
ta organele agricole din județul Ga
lați. sprijinite de organele și organi
zațiile de partid, să ia măsuri ener
gice pentru ca acum — și nu mai 
tirziu — să organizeze acțiuni susți
nute spre a se îndeplini programul de 
fertilizare. în hotărirea conferinței 
Uniunii județene Galați a cooperati
velor agricole s-a prevăzut. între alte 
măsuri avind ca scop creșterea re
coltelor la hectar. administrarea, 
peste prevederile inițiale, a 30 000 
tone gunoi de grajd cu care să se 
fertilizeze o suprafață de 1 000 hec
tare. Este necesar ca, mai ales in 
unitățile agricole în care lucrările de 
fertilizare au întirziat, să se asigure, 
printr-un control zilnic riguros, 
transportul și împrăștierea ne cimp 
a tuturor rezervelor de îngrășăminte 
naturale existente. Fiecare tonă de 
gunoi de grajd dus la cîmp contri
buie, în mod sigur, la creșterea re
coltei — și iată de ce trebuie să se 
lucreze. în aceste zile, cu toate for
țele spre a se fertiliza suprafețe cît 
mai mari.

Aurel PAPADIUC

cinema
• Cuibul salamandrelor : PATRIA
— 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
BUCUREȘTI -JUfcl U:,,1345; 16;. 
18,15; 20.3tfTFAV,ORIT — S.15: 11.30; 
13.45; 16; 18.15; 20.30, SALA PALA
TULUI — 17 15; 20,15. ’
• Zbuciumata lună septembrie î 
CENTRAL — 9,15: 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20.30.
• Lumea circului : SCALA — 
8.30: 13: 16,15; 19.30. FESTIVAL — 
8.45; 11,30: 14.15; 17,15; 20. PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18.30.
• Răscoala : CAPITOL — 8,15;
11,30; 13.45; 18.15; 20.30.
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂ
RUL — 8.30; 12,15; 16,15; 20.
• Un surîs, o palmă, un sărut 1
MODERN — 9; 11.15; 13,30; 16;
18.15; 20,30, EFORIE - 8,30; 10.30; 
12,30: 14,30; 20.
• Ultima noapte a singurătății î
TIMPURI NOI — 9; 11.15; 13,30;
15.45: 18; 20.15.
• Africa Express : VICTORIA — 
9.15; 11.30; 13,45; 16: 18.15; 20.30, 
LIRA — 10: 12,30: 15,30; 18; 20,15.
• Accident : FEROVIAR — 9;

1

11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, MIORI
ȚA — 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;
i9'.3b.
• Solitarul de la 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.
• Manhattan — 9,45. Sunetul și 
furia — 11.45, Dezordinea și noap
tea — 14; 16.15. Sfat și consimță- 
mint (ambele serii) 18,30 : CINE
MATECA.
• Cadavre de lux : GRIVITA — 
9; 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 
— 9: 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 : DRUMUL SĂRII 
— 16: 19,15.
• întoarcerea „Panterei roz“ ; 
FERENTARI — 15,30; 18: 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16: 18: 20.
• Ultima jertfă t VIITORUL ~ 
15,30; 18; 20, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15,
« Copil de suflet : MELODIA — 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Șatra: AURORA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.15, TOMIS — 9; 
11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30.
• Parada Chaplin : MOȘILOR —
15.30; 18; 20,15, ARTA — 15,30;
17,45: 20.
• Tufă de Veneția : POPULAR — 
15.45; 18: 20,15
e Povestea dragostei : PRO
GRESUL — 16: 18; 20.
• Povestea țarului Saltan : VI- 
TAN — 14.30; 16.
• Fire care se rup : VITAN — 
18; 20.
• întoarcerea marelui blond : 
FLACARA — 16; 18; 20.
• Pianul în aer : RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Magnolia înflorește din nou t 
CRÎNGAȘI — 17.
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S-a muncit spornic, bine organizat
(Urmare din pag. I)

Cum puteau fi fabricate 
în plus 21 de strunguri...

în hala de mecanică grea discutăm 
cu muncitorul Gheorghe Miriță, care 
freza o piesă gigant, de cîteva tone.

— împreună cu tovarășii mei din 
celelalte schimburi lucrez de cite*va 
zeci de ore. la această piesă uriașă. 
Acum, tind lucrarea este, pe termi
nate. am dat peste o seamă de de
fecte de turnare. Vor fi necesare 
cîteva ore bune de lucru în plus 
pentru a .scoate o pi&să bună.

— Unde a fost turnată piesa ?
— La vecinii noștri, la întreprin

derea „23 August".
Am crezut ia început că este vorba 

de un caz cu totul izolat. Dar aveam, 
să depistăm, și la alte locuri de 
muncă, defecțiuni asemănătoare, la 
diferite repere.

— Priviți aceste piese — carcase

și portbroșă — ne spune muncito
rul Tache Voinea. Nu înțeleg cum 
le-au livrat tovarășii de la turnăto
ria întreprinderii „23 August" tind, 
eu ochiul liber, fără să masori, se ob
servă că sint prost turnate, că lip
sește materiali că au curbură peste 
limitele admise. Solicităm tovarășilor 
noștri, muncitorii de la turnătoria în
treprinderii „23 August", să acționeze 
cu mai mare răspundere pentru ridi
carea calității pieselor turnate, pentru 
ca noi să nu mai înregistrăm pier
deri de manoperă.

Ritmul nedorit al rebuturilor și 
remedierilor se menține ridicat, 
în două luni, volumul lor tota
lizează multe ore de manoperă. 
Mult, exagerat de mult, tovarăși de 
la intreprinderea „23 August"/! (De 
fapt, defecțiuni asemănătoare se 
constată și la piesele livrate de în
treprinderile de specialitate din Alba 
Iulia, Hunedoara și Tirgoviște). Mult, 
exagerat de mult și costisitor, dacă 
avem in vedere că orele de manope-

ră pierdute de I.M.U.A. din Bucu
rești, prin prelucrarea unor piese cu 
defecte de turnare, erau suficiente 
pentru fabricarea a nu mai puțin de 
21 de strunguri carusel !

Un apel la respectarea 
disciplinei 

contractuale
Nu numai calitatea necorespunză

toare a unor piese turnate dă mare 
bătaie de cap constructorilor bucu- 
reșteni de mașini-unelte ! Din discu
țiile purtate cu numeroși muncitori 
și ingineri s-a desprins, pregnant, un 
alt neajuns care afectează bunul 
mers al producției : este vorba da 
ncrespectarea termenelor de livrare 
a pieselor turnate de către întreprin
derile colaboratoare. Sintetizăm, in 
cele ce urmează, apelul făcut de că
tre muncitorii de la I.M.U.A. din 
București către colectivele de la :

1FAPTUL!
IDIVERS

„Săru’mîna 
pentru 
masă“

Petre Vlad, controlor de calitate : „Controlăm cu multă 
exigență operațiile de prelucrare executate, pentru 
• merge la montaj numai pieșe de foarte bună 

calitate"

Tache Voinea, lăcătuș-trasator: „Solicităm tovarășilor 
noștri, muncitorii de la turnătoria întreprinderii „23 Au
gust" din Capitală, să acționeze cu mai mare răspundere 

pentru ridicarea calității pieselor turnate'1

• întreprinderea de turnare a pie
selor din fontă pentru mașini-unelte 
Alba Iulia : „Livrați-ne urgent pie
sele restante — montanți și portșaibă; 
de la strungurile carusel 2 500—3 200, 
montanți traversă mobilă și fixă de la 
freze-portal 1 600—2 000 ; respectați 
întocmai termenele de asimilare a 
pieselor cuprinse în planul tehnic 
pentru strungurile care urmează a ti 
asimilate, întrucit orice întîrziere 
față de termenele stabilite poate cul
mina cu nerespectarea graficului d« 
asimilare a acestor produse".

• întreprinderea „23 August" din 
București : „Urgentați livrarea celor 
5 pinole patrate necesare pentru con
tinuarea fabricării mașinilor noi de 
alezat și frezat de 180 mm ; de ase
menea, livrați-ne în cel mai scurt 
timp cele cinci coloane montante 
pentru realizarea planului pe aceas
tă lună la mașinile de alezat și fre
zat de 85—100 mm ; respectați întoc
mai programul de asimilare a piese
lor necesare fabricării strungurilor 
carusel gfele ; livrați-ne numai piese 
fără defecte de turnare".

• întreprinderea de mașini grele 
din București : „Livrați-ne, cel tirziu 
pină la 15 martie, cele trei piese din 
ansamblul axului principal al mași
nilor de alezat și frezat, trimise la 
dumneavoastră pentru prelucrare ; 
devansați cu cel puțin trei luni ter
menul de livrare a pieselor sudate 
pentru strungul carusel de mare ca
pacitate ; urgentați forjarea coroane
lor pentru strungurile carusel de 
2 500—3 200 mm, absolut necesare 
pentru producția curentă".

• întreprinderea mecanică din 
Roman : „Respectați angajamentul 
de turnare a celor cinci piese prin
cipale de la caruselul de mare ca
pacitate, pînă la 30 iunie a.c., pentru 
a nu întirzia realizarea programului 
de asimilare a noului strung".

CARE VOR FI RĂSPUNSURILE - 
ANGAJAMENT ALE UNITĂȚILOR 
FURNIZOARE ? PUNEM LA DIS
POZIȚIA COLECTIVELOR RES
PECTIVE COLOANELE ZIARULUI 
„SCINTEIA" PENTRU PUBLI
CAREA. ÎN CEL MAI SCURT 
TIMP, A ACESTOR RĂSPUNSURI, 
CARE SA CUPRINDĂ MASURILE 
LUATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
COLABORĂRII CU ÎNTREPRIN
DEREA DE MAȘINI-UNELTE ȘI 
AGREGATE DIN BUCUREȘTI.

Anchetă realizată de 
Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

Gheorghe Mindreanu, strungar: „Cum am muncit in februarie? Ca și in 
Ianuarie, ca și în anul trecut. Am depășit sarcinile cu circa 20 la sută, am 
ciștigat peste 3 200 lei pe lună. Așa e cind mașina merge bine și cind... 

prelucrezi piese ăe calitate"

Gheorghe Miriță, frezor: „Vor ti necesare cîteva ore bune de lucru in plus 
pentru a scoate o piesă bună"

Foto : Eugen Dichiseanu
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IVg scrie eleva Aneta Gindac, 
din anul IV. responsabila inter
natului Liceului industrial tex
til din Slatina : ..Acum, de măr
țișor. am trăit clipe de mare e- 
moție, prilejuite de ieșirea la 
pensie a unei femei, care ne-a 
fost ca o a doua mamă. Este 
vorba de bucătăreasa șefă Ma
ria Popa. Noi, fetele de la inter
nat. ii aducem si pe această cale 
sărbătoritei cele mai călduroa
se mulțumiri pentru grija și pri
ceperea cu care a gătit și ne-a 
servit bucatele, pentru sfaturile 
de părinte pe care ni le-a dat. 
Urindu-i multă sănătate si viață 
lungă, ii spunem și acum, la 
despărțire, după cum am învă
țat de acasă : „Săru’mîna pen
tru masă“.

Nici nu se putea un mărțișor 
mai frumos...

O nouă 
victimă 
a vitezei
IO autosanitară rula spre Brăi

la. La volan, conducătorul auto 
Petrache Mardare. angajat al

I Direcției sanitare a județului 
Brăila. în loc să meargă liniștit, 
în limitele vitezei legale, mai 
ales că treburile pe ziua respec- 

Itivă le încheiase cu bine. Mar
dare a început să „calce" cît 
mai apăsat pe accelerator. Poa- 

Ite că dacă se gindea in clipa 
aceea la cei patru copii care-1 
așteaptă acasă, ar fi ridicat la 
timp piciorul de pe accelerator 

Iși ar fi putut efectua. în mod 
normal, virajul. Dar n-a fost 
să fie așa. Neputind vira, din

I cauza vitezei excesive, șoferul a 
pierdut controlul volanului, ma
șina izbindu-se de un copac de

Ipe marginea drumului. Șoferul 
și-a pierdut viața, iar patru pa
sageri au fost răniți.
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I Forța opiniei I 
| publice
I 
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Președintele Tribunalului ju
dețean Vaslui. Nicolae Flavian, 
ne relatează' ufî''tfS.z în care — 
cum ne scrie el — „intervenția 
opiniei publice a fost promptă și 
salutară". Printre cei 40 de că
lători care mergeau cu autobu
zul intre Berezeni și Birlad .se 
aflau și doi tineri — Neculgi An
don și Sandu Andries, care 
adresau celorlalți pasageri cu
vinte pe care nu le suportă 
hirtia. Văzind că nu-i chip, prin 
sfaturi și dojană. să-i potolească, 
cei 40 de călători au cerut șofe
rului să oprească direct in fața 
miliției din Birlad. Aici, doi ofi
țeri i-au invitat pe cei doi să 
coboare, dar aceștia au încercat 
să se opună. Au intervenit 
aceiași călători... „Si astfel — ne 
scrie președintele tribunalului 
județean — opinia publică și-a 
făcut pe deplin datoria, iar in
stanța de judecată i-a potolit pe 
huligani pentru o bună bucată 
de vreme". Măcar de s-ar învăța 
minte.

Fără milă!
Colinda, de obicei, prin așa- 

numitele locuri aglomerate : 
gări, autogări, piețe, birturi, in
tersecții. Și tot ca de obicei se 
adresa, șușotind, femeilor in 
virstă :

— Fie-vă milă ! Dați-mi cît vă 
rabdă inima, că bănuții de-acum 
o să-i căpătați înzecit pe lumea 
cealaltă...

Precizare : Mlhal Cucu din 
Piatra Neamț (strada Pietricica 
85) avea nevoie de bani pe lu
mea aceasta, pentru că nu s-a 
născut încă ospătarul care să-ți 
dea să bei, toată ziua, bună ziua, 
de pomană. Mai ales cind nu ești 
nici solvabil.

— Dar de ce nu ești solvabil, 
Mihai Cucu ?

— Pentru că nu mi-am găsit 
încă o ocupație frumoasă și bă
noasă. Dar caut. Caut mereu. E 
bine ?

— E foarte bine. Dar cîți ani 
ai, puștiule ?

— 38 !
Fără comentarii. Și fără milă 

pentru cel care cerșește... mila 
celor din jur.

N-a știut
4

că-i pijama
Deși avea o meserie frumoa

să, de sudor, Ion Gună din 
Rm. Vilcea a părăsit intreprin
derea la care lucrase și se 
bucurase de stima colegilor :

— Bun meseriaș, Gună 1
— Are mină de aur 1 
Vestea că Ion Gună n-o 

mai vină in mijlocul lor i-a ,__
pe ginduri și au vrut să afle ce 
se intîmplase cu el. Dar Gună îi 
ocolea. Deși nu mai muncea 
nicăieri, trăia pe picior mare. 
Avea o nouă îndeletnicire : sus
tragerea bagajelor de la cetățenii 
neatenți. Pină deunăzi, cind 
dintr-un magazin alimentar a 
vrut să plece cu o plasă încăr
cată. La întrebarea „Ce aveți 
în plasă ?“. Gună n-a știut ce 
să răspundă și a luat... plasă, 
înăuntru se afla — ce credeți ? 
— o pijama dungată. Nu a mai 
apucat s-o încerce, pentru 
între timp i s-a dat altceva 
îmbrăcat. Tot in dungi.

să
pus

că 
de

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'
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Noul itinerar al președintelui NICOLAE CEAUSESCU 

pe continentul african își găsește rodnice materializări 

Ample perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie si colaborare 

româMoriene
în dezvoltarea relațiilor de priete

nie și colaborare activă dintre Româ
nia și Coasta de Fildeș, dintre po
porul român și poporul ivorian a 
fost deschisă o etapă nouă. Vizita 
efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în această țară, la 
invitația președintelui Felix Hou- 
phouet-Boigny și a doamnei Marie 
Therese Houphouet-Boigny. a marcat 
un important moment politic, ce și-a 
găsit expresie în jalonarea unei am
ple perspective pentru ansamblul ra
porturilor de conlucrare rodnică în
tre țările noastre, atît pe plan bila
teral, cit și în sfera vieții internațio
nale.

.Urmărind cu deosebit interes des
fășurarea vizitei, poporul român a 
putut fi martor al manifestărilor de 
caldă ospitalitate și profundă stimă 
cu care solii României socialiste au 
fost înconjurați pretutindeni de po
porul ivorian. sentimente pe care 
poporul român le împărtășește la 
rîndul său față de poporul prieten al 
tînărului stat african. Zecile și zecile 
dș mii de oameni veniți în întîmpi- 
năre la Abidjan și in orașul Ya
moussoukro. cuvintele de deosebită 
apreciere ale persoanelor oficiale, ca 
și ale presei ivoriene la adresa per
sonalității șefului statului român, 
manifestările sărbătorești ce au înso
țit pe înalții oaspeți de-a lungul vi
zitei sint o nouă și grăitoare măr
turie a prestigiului și prețuirii de 
care se bucură, pe continentul afri
can, ca și pretutindeni în lume, 
România socialistă, activitatea poli
tică neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pusă în slujba ideilor no
bile ale libertății, progresului și 
păcii.

în pofida distanței geografice, po
poarele român și ivorian se simt a- 
propiate prin tradiția unei îndelun
gate lupte pentru neatîrnare, pentru 
respectarea dreptului de a-și făuri 
singure destinele, prin natura preo
cupărilor lor actuale, axate asupra 
dezvoltării economico-sociale. Marile 
succese dobindite de România in 
dezvoltarea economico-socială, in ri
dicarea nivelului de trai al tuturor 
locuitorilor patriei, evocate cu admi
rație și căldură de șeful statului-gaz- 
dă, realizările de seamă ale Coastei 
de Fildeș în sporirea potențialului 
economic prin valorificarea resurse
lor proprii, eforturile în care sint an
gajate cele două popoare pentru 
asigurarea continuă a progresului lor 
constituie, fără îndoială, o temelie 
trainică, creează premise dintre cele 
mai favorabile pentru dezvoltarea 
conlucrării româno-ivoriene pe cela 
mai diverse planuri.

încă în ziua sosirii la Abidjan, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
relevînd că obiectivul vizitei constă 
în „a dezvolta dialogul, a găsi îm
preună căile pentru o conlucrare 
largă", și-a exprimat convinge
rea că întîlnirile și convorbi
rile la nivelul cel mai înalt, 
prilejuite de această vizită, „vor duce 
la identificarea de noi posibilități de
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agențiile de presă transmit :
Manifestări consacrate 

aniversării centenarului 
independentei României

Sărbătorind centenarul inde
pendenței de stat a României, 
Biblioteca română din New 
York a inaugurat un ciclu de 
manifestări cu conferința profe
sorului Demetrius Dvoichenko 
Markov, de la colegiul Mou- 
mouth, statul New Jersey, care 
a vorbit despre lupta lui Mihai 
Viteazul pentru independență 
și unirea celor trei principate 
române. Au fost prezentate fil
mele documentare „Adunarea 
de la Alba Iulia" și „Frumuse
țea Munților Carpați".

In cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului indepen
denței României, in sala Mu
zeului de pictură din orașul spa
niol Valladolid, dirijorul Octav 
Calleya a prezentat conferința 
„Tradiții ale muzicii românești", 
iar la teatrul valladolidan. or
chestra de cameră a orașului a 
susținut un concert la care au 
fost interpretate lucrări ale 
unor compozitori români.

Convorbirile cehoslova- 
co—olandeze, purtate de B°- 
huslav Chnoupek. ministrul cehoslo
vac al afacerilor externe, și Max 
van der Stoel, ministrul afacerilor 

extindere a colaborării și cooperării 
pe multiple planuri — economic, ști
ințific. cultural — intre țările noas
tre". în aceeași ordine de idei, pre
ședintele FELIX HOUPHOUET-BOI
GNY arăta : „Admirația noastră 
fată de dinamismul națiunii române, 
stima noastră față de calea dreaptă 
pe care ați ales-o se îmbină, determi- 
nind Coasta de Fildeș să dorească 
foarte mult să întărească cooperarea 
dintre țările noastre în domenii unde 
ea este deja larg angajată și să cău
tăm, de o manieră pozitivă, sectoa
rele unde ea nu s-a statornicit încă".

Tocmai această dorință reciproc îm
părtășită a animat convorbirile dintre 
cei doi președinți, care, exprimîndu-și 
satisfacția pentru stadiul actual al 
relațiilor dintre România si Coasta 
de Fildeș, și-au afirmat hotărîrea de 
a acționa în vederea întăririi priete
niei dintre cele două țări și popoare, 
pentru intensificarea cooperării și co
laborării bilaterale pe toate planuri
le. Rezultatele îmbucurătoare ale dia
logului la nivelul cel mai înalt își 
găsesc o amplă și grăitoare materia
lizare în documentele semnate la în
cheierea vizitei.

Aceste documente, si în primul rînd 
COMUNICATUL COMUN, ce poartă 
semnătura celor doi președinți, cris
talizează un amplu program de lucru, 
pentru viitorul imediat și în perspec
tivă. menit să ridice pe trepte noi 
colaborarea bilaterală, să extindă 
paleta conlucrării româno-ivoriene a- 
supra unor domenii noi. de cea mai 
mare însemnătate pentru dezvoltarea 
țărilor noastre. în lumina celor con
venite, vor cunoaște o puternică dez
voltare raporturile pe plan politic și 
social, prin intensificarea contactelor 
și schimburilor de vizite la toate ni
velurile. De cea mai mare însemnă
tate sint înțelegerile privind dezvol
tarea relațiilor economice și tehnice, 
prin amplificarea schimburilor ma
teriale și. îndeosebi, prin promovarea 
formelor noi. înaintate de cooperare 
în asemenea domenii importante cum 
ar fi industria minieră, energetica, 
industria forestieră, cercetările geo
logice — menite să ducă la o 
mai bună valorificare a potențialului 
material și uman al celor două țări, 
constituind aporturi de seamă la dez
voltarea economico-socială mai rapi
dă a României și Coastei de Fildeș, 
îmbucurătoare sint și înțelegerile în 
legătură cu conlucrarea pe plan cul
tural și artistic, schimburile în aces
te domenii, cooperarea în pregătirea 
cadrelor constituind pîrghii importan
te pentru o mai bună cunoaștere re
ciprocă și întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare.

Ca și etapele precedente ale noului 
itinerar african, dialogul româno— 
ivorian a prilejuit o puternică re
afirmare a solidarității militante a 
României socialiste cu lupta popoare
lor din Africa australă, ca și din ce
lelalte zone din lume aflate încă sub 
dominație străină, pentru libertate și 
neatîrnare. pentru afirmarea ființei 
lor naționale, a poziției ferme a 

externe al Olandei, care a efectuat o 
vizită oficială in Cehoslovacia, s-au 
încheiat. Au fost discutate posibilită
țile lărgirii in continuare a relațiilor 
bilaterale. Cei doi miniștri, se spune 
în comunicatul comun, au acordat o 
atenție deosebită necesității adincirii 
■în continuare a procesului destin
derii, subliniindu-se. în context, mo
dalitățile realizării complexe a tutu
ror prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa.

Lucrările Conferinței ara- 
bo-africane 13 nivel ministerial 
s-au deschis joi la Cairo. Participă 
miniștrii de externe din 61 de țări 
arabe și africane. Organizată sub 
auspiciile. Ligii Arabe, reuniunea 
dezbate posibilitățile de intensifi
care a cooperării între țările arabe 
și africane, pregătind întîlnirea la 
nivel înalt prevăzută pentru 7—9 
martie la Cairo.

Convorbiri polono—fran
cezo La Var?ovia au început con
vorbirile dintre ministrul afacerilor 
externe al Poloniei. Emil Wojtaszek, 
și omologul său francez, Louis de 
Guiringaud. Ele au ca obiect stadiul 
relațiilor bilaterale, ca și probleme 
internaționale actuale, îndeosebi cele 
legate de securitatea europeană.

La Romaau avut loc convorbirl 
între Arnaldo Forlani, ministrul ita
lian al afacerilor externe, și Havasi 

partidului, statului și poporului nos
tru împotriva practicilor anacronice 
ale' politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste. a rasismului și a- 
partheidului. pentru înrădăcinarea 
între state a unor relații noi. demo
cratice. pentru făurirea unei lumi a 
echității și dreptății.

în acest sens, după cum este și fi
resc. un loc central pe agenda con
vorbirilor a revenit problematicii 
făuririi unei noi ordini economice și 
politice internaționale, ca o cerință 
imperioasă a contemporaneității. a 
păcii și securității popoarelor. Rele
vînd profunda nedreptate istorică, în 
virtutea căreia lumea este împărțită 
în țări bogate și țări sărace, ca și 
consecințele negative, profunde, ne 
care Ie generează această împărțire 
pe multiple planuri, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat pentru convo
carea unei conferințe la cel mai înalt 
nivel a țărilor în curs de dezvoltare 
— idee tot mai larg împărtășită pe 
diferitele meridiane ale globului — 
în vederea întăririi unității lor de fic
țiune în lupta pentru traducerea în 
viață a acestui obiectiv major al zi
lelor noastre.

Necesitatea stringentă a încetării 
cursei înarmărilor, a adoptării unor 
măsuri efective de dezarmare. în pri
mul rind nucleară ; traducerea în
tocmai in viață a ansamblului unitar 
al principiilor și măsurilor adoptate 
la Conferința general-europeană 
pentru consolidarea destinderii pe 
continentul nostru ; reglementarea 
prin mijloace pașnice a situațiilor 
conflictuale și. in acest cadru, reali
zarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu ; sporirea rolului și 
eficientei Națiunilor Unite în soluțio-' 
narea problemelor internaționale în 
interesul tuturor popoarelor — au 
constituit tot atîtea probleme majore, 
a căror abordare, in cadrul rodnicului 
dialog româno-ivorian la nivelul cel 
mai înalt, a dus la conturarea unor 
largi convergențe de vederi. Așa 
cum, pe bună dreptate, s-a subliniat 
în cadrul convorbirilor, in înfăptui
rea acestor obiective un rol crescînd 
revine tinerelor state independente, 
țărilor în curs de dezvoltare, luptei 
unite a tuturor forțelor înaintate ale 
omenirii. Afirmarea voinței recipro
ce a popoarelor român și ivorian de 
a conlucra activ pentru solutionarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății. în interesul tuturor popoarelor, 
constituie o expresie concretă a mo
dului în care România și Coasta de 
Fildeș înțeleg să răspundă acestui 
mare comandament al zilelor noastre.

Poporul român salută cu deosebi
tă satisfacție rezultatele convorbiri
lor româno-ivoriene. nutrind convin
gerea că ele vor impulsiona puternic 
relațiile de colaborare dintre Româ
nia și Coasta de Fildeș, pe olan bi
lateral, ca și în viața internațională, 
spre binele comun, al cauzei inde
pendenței și progresului tuturor na
țiunilor.

Al. CÂMPEANU

Ferenc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, aflat în 
Italia într-o vizită oficială, în cadrul 
întrevederilor. informează agenția 
M.T.I., au fost abordate evoluția re
lațiilor dintre cele două țări și pro
bleme legate de reuniunea de la Bel
grad a Conferinței pentru securitate 
și cooperare, care va avea loc in 
luna iunie.

Congresul Uniunii zia
riștilor din U.R.S.S. și a în_ 
cheiat lucrările la 3 martie la Mos
cova. Octavian Paler, președintele 
Consiliului ziariștilor, a transmis 
participantilor la congres un salut din 
partea ziariștilor români. Congresul 
a ales noile organe de conducere ale 
Uniunii ziariștilor din U.R.S.S. Pre
ședinte al conducerii uniunii a fost 
ales Viktor Afanasiev, redactor-șef 
al ziarului „Pravda".

Consiliul Revoluției din
celebrarea,Portugalia 8 hotărît

la 25 aprilie, a „Zilei Portugaliei" — 
sărbătoare națională.

Conferința de la Paris 
privind viitorul politic al teritoriului 
Afars și Issas (Djibouti), aflat sub 
control francez, a ajuns la un acord 
privind organizarea unui referendum 
asupra independentei la 24 aprilie. 
Independența va fi proclamată între 
20 și 30 iunie. La reuniune au luat 
parte reprezentanți ai mișcărilor po
litice și de eliberare din acest teri
toriu.

Prezentarea la San Marino a volumului: | SOFIA

NICOLAE CEAUSESCU
„Să schimbăm lumea — 

Pentru o nouă ordine internațională"
SAN MARINO 3 (Agerpres). — La 

San Marino a avut loc prezentarea 
volumului NICOLAE CEAUȘESCU 
„SA SCHIMBAM LUMEA — PEN
TRU O NOUA ORDINE INTERNA
ȚIONALA". apărut recent in Italia. 
Manifestarea a fost organizată da 
Guvernul Republicii San Marino. în 
prezenta căpitanilor regenți Primo 
Bugli și Virgilio Cardelii. Au parti
cipat, de asemenea, secretarii de stat 
și miniștrii sanmarinezi, președinții 
și secretarii generali ai Partidului 
Comunist, Partidului Creștin-Demo- 
crat și Partidului Socialist, persona
lități ale vieții politice, culturale, 
economics și sociale, un numeros 
public.

Luînd cuvîntul din partea guver
nului, secretarul de stat pentru fi
nanțe și programare. Remy Giaco- 
mini, secretar general al P.S.S., a 
prezentat pe larg personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, relie- 
fînd „prestigiul recunoscut pe plan 
internațional al șefului statului ro
mân, pe care poporul sanmarinez a 
avut bucuria să-l cunoască si. să-l

Declarația comună privind întîlnirea 
dintre secretarii generali ai P. C. din Spania, 

P. C. Francez și P. C. Italian
MADRID 3 (Agerpres). — în urma 

întîlnirii care a avut loc la Madrid 
între secretarii generali ai Partidului 
Comunist din Spania. Partidului Co
munist Francez și Partidului Comu
nist Italian — Santiago Carrillo, 
Georges Marchais și, respectiv, Enrico 
Berlinguer — a fost dată publicității 
o declarație comună. Răspunzînd in
vitației lui Santiago Carrillo de a se 
întilni la Madrid — se arată în de
clarație — Georges Marchais și En
rico Berlinguer au dorit să reafirme 
„solidaritatea comuniștilor francezi 
și italieni cu lupta pentru democra
ție și construirea unei Spânii libere", 
„în acest spirit, P.C.F. și P.C.I. își 
exprimă convingerea că poporul spa
niol va reuși să realizeze restabilirea 
deplină a democrației, pentru care 
un criteriu esențial îl reprezintă le
galizarea Partidului Comunist din 
Spania și a tuturor partidelor demo
cratice din țară".

Relevîndu-se faptul că „dincolo de 
diversitatea condițiilor care există 
în fiecare dintre cele trei țări, comu
niștii francezi, italieni și spanioli 
afirmă necesitatea realizării unui mal 
larg acord al forțelor politice și so
ciale gata să contribuie la promova
rea unei politici de progres și reîn
noire". în declarație se arată : ..Co
muniștii din Spania. Franța și Italia 
înțeleg să acționeze pentru construi
rea unei societăți noi. in condițiile 
pluralității forțelor politice și socia
le. pe baza respectării, garantării șl 
dezvoltării tuturor libertăților colec
tive și individuale".

„Reuniunea de Ia Belgrad trebuie să marcheze o fază 
constructivă in asigurarea păcii și securității in Europa**

HELSINKI 3 (Agerpres). — în ca
drul unui interviu acordat ziarului 
„Izvestia", primul ministru al Fin
landei, Martti Miettunen, a subliniat 
că. pentru realizarea prevederilor 
Actului final de la Helsinki, reuniu
nea de Ia Belgrad trebuie să consti
tuie o fază constructivă în procesul 
asigurării păcii si securității po

Guvernul R. S. Vietnam a acceptat să primească 
o comisie prezidențială a S. U. A.

HANOI. — într-un interviu acor
dat agenției V.N.A.. purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.S. Vietnam a declarat că 
Guvernul R. S. Vietnam este dispus 
să poarte cu guvernul american con
vorbiri pentru rezolvarea probleme
lor rămase în suspensie după război, 
interesînd Vietnamul și Statele Uni
te. nrecum și în problema normali
zării relațiilor dintre cele două țări, 
după cum prevede acordul de la Pa
ris. în acest spirit și răspunzînd la 
propunerea oficială a Guvernului 
S.U.A., Guvernul R. S. Vietnam a 
acceptat să primească o comisie pre
zidențială a S.U.A.. condusă de Leo
nard Woodcock, care va sosi la

LIBIA Importante hotărîri adoptate 
de Congresul General al Poporului
TRIPOLI 3 (Agerpres). — în lo

calitatea libiană Sabha s-au încheiat 
lucrările Congresului General al Po
porului din Libia, organul suprem al 
puterii.

Congresul a adoptat o proclama
ție prin care în Libia se instaurează 
regimul puterii populare.

în document este proclamat atașa
mentul Libiei la socialism, pentru 
realizarea proprietății poporului și 
față de cauza înfăptuirii unității 
arabe complete, „Congresul — se 
spune în proclamație — confirmă 
mersul revoluției spre instaurarea 
puterii populare complete si afirma

primească cu prietenie in timpul vi
zitei pe care a făcut-o in republica 
noastră".

Subliniind că România promovează 
în mod susținut noile principii demo
cratice în relațiile dintre state, ac
ționează pentru o amplă colaborare 
intre națiuni, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
mondiale, vorbitorul a relevat că în 
cuprinsul lucrării „Să schimbăm lu
mea" „se regăsesc originalitatea si 
consecventa politicii externe a Ro
mâniei, in care se recunoaște perso
nalitatea. creatoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu". „Problemele po
litice și economice abordate in carte 
s.int fundamentale pentru viitorul lu
mii. Noua ordine politică si econo
mică nu poate fi realizată decit in
tr-un climat de securitate și coope
rare internațională. Realizarea noii 
ordini economice este, la rindul său, 
indispensabilă pentru asigurarea pă
cii in lume. Mulțumim deci priete
nilor români, care, prin glasul pre
ședintelui țării, aduc o asemenea 
contribuție la destindere" — a spus 
vorbitorul în încheiere.

în același timp — arată declarația 
— cele trei partide înțeleg- să dezvol
te în viitor solidaritatea internațio- 
nalistă și prietenia pe baza indepen
denței fiecărui partid, a egalității în 
drepturi, neamestecului, respectului 
liberei alegeri a căilor și soluțiilor 
originale pentru construirea societă
ții socialiste corespunzător condiții
lor existente în fiecare țară.

întîlnirea de la Madrid — sublinia
ză documentul — a prilejuit, totoda
tă, o reafirmare a importantei esen
țiale pe care comuniștii italieni, 
francezi și spanioli o atribuie efec
tuării unor noi pași pe calea reali
zării destinderii și coexistenței paș
nice, a înfăptuirii unor progrese rea
le în domeniul reducerii armamente
lor, a aplicării integrale, de către 
toate statele, a tuturor dispozițiilor 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki și a unei desfășurări pozi
tive a reuniunii de la Belgrad, a e- 
forturilor vizind depășirea actualei 
situații de divizare a Europei în 
blocuri militare antagoniste, pentru 
stabilirea unor noi raporturi între 
statele dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
în acest fel — arată declarația — 
cele trei partide concep perspectiva 
unei Europe pașnice, democratice și 
independente, fără baze militare și 
fără cursa înarmărilor și a unei Me- 
diterane devenite o mare a păcii și 
a cooperării între statele riverane".

poarelor din Europa. Păstrarea spi
ritului general pozitiv de colaborare 
nu trebuie supusă amenințărilor — a 
subliniat Martti Miettunen.' El a evi
dențiat necesitatea realizării de pro
grese fată de ceea ce s-a obtinut la 
Helsinki, în cele mai diverse dome
nii de cooperare general-europeană.

Hanoi la mijlocul lunii martie a.c. 
El a adăugat că Guvernul R. S. 
Vietnam este gata să examineze și 
să reglementeze — cu o atitudine 
de bunăvoință — problemele care 
prezintă interes pentru S.U.A., cum 
ar fi furnizarea de informații cu pri
vire la americanii dispăruți în timpul 
războiului din Vietnam. Guvernul 
Statelor Unite trebuie, la rîndul său, 
să adopte aceeași atitudine fată de 
problemele care prezintă interes pen
tru R.S. Vietnam, cum ar fi contri
buția S.U.A. la vindecarea rănilor de 
război și la edificarea postbelică a 
Vietnamului. în acest fel, întîlnirea 
dintre cele două părți va ajunge la 
rezultate folositoare celor două țări.

rea societății poporului, conducător 
și stăpin care deține puterea, resur
sele naturale, armele".

Prin hotărîrea Congresului, denu
mirea tării este Republica Arabă 
Libiană Populară Socialistă.

Congresul a ales Secretariatul Ge
neral și Comitetul Popular General. 
Aceste două organe se vor substitui 
Consiliului de Miniștri în aplicarea 
hotăririlor Congresului.

Congresul General al Poporului a 
ales pe Moammer El Geddafi în 
funcțiile de secretar general al Con
gresului și de președinte al Repu
blicii Arabe Libiene Populare So
cialiste.

Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești 

din unele tari socialiste
în zilele de 2—3 martie 1977 a avut 

loc la Sofia consfătuirea secretarilor 
cu problemele ideologice și interna
ționale ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste.

La consfătuire au fost reprezentata 
Partidul Comunist Bulgar. Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. Partidul 
Comunist din Cuba, Partidul Socialist 
Unit din Germania, Partidul Popular 
Revoluționar Mongol. Partidul Mun
citoresc Unit Polonez. Partidul Co
munist Român. Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Partidul Comunist Român s fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Participantii au efectuat un schimb 
de informații și de experiență cu 
privire la activitatea politico-ideolo- 
gică și de propagandă desfășurată 
de partidele comuniste și muncito
rești prezente la consfătuire în lumi
na hotăririlor congreselor acestor 
partide. Ei și-au exprimat satisfac
ția fată de dezvoltarea colaborării în 
domeniul muncii ideologice și de 
schimbul de experiență care a avut 
loc.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la ac
țiunile din țările respective consacra
te celei de-a 60-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care oferă posibilitatea de a înfățișa 
pe larg însemnătatea istorico-mon- 
dială a cuceririlor socialismului, a ro
lului său în asigurarea păcii și pro
gresului social. Sărbătorirea acestui 
glorios jubileu, precum și marcarea 
altor aniversări și evenimente de 
seamă din viate partidelor si po
poarelor frățești vor servi propagării 
în continuare în întreaga lume a

Tovarășul Todor Jivkov a primi# 
delegațiile participante la consfătuire
SOFIA 3 (Agerpres). — în ziua da 

3 martie, delegațiile participante la 
consfătuire au fost primite de tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.

Din partea P.C.R. a participat to
varășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Cu acest prilej, tovarășul Todor 
Jivkov a rugat să se transmită con

PRAGA

Convorbiri româno-cehoslovace
PRAGA 3 (Agerpres). — Tovarășul 

Ion Ursu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C- al 
P.C.R., președintele Consiliului Na
tional pentru Știință și Tehnologie, 
care se află într-o vizită în R.S. 
Cehoslovacă, a fost primit miercuri 
de Josef Kempny. membru al Pre
zidiului. secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și de Josef Simon, vice
președinte al guvernului. Au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea relațiilor româno-cehoslovace.

Cursa înarmărilor este incompatibilă cu eforturile 
pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 
New York au început lucrările celei 
de-a doua sesiuni a grupului de 
experti consultanți ai secretarului 
general al O.N.U. pentru examinarea 
consecințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor $1 cheltuielilor mi
litare.

în cuvîntul Introductiv, președin
tele grupului, prof. Gheorghe Dolgu, 
rectorul Academiei de studii econo
mice din București, a subliniat că 
examinarea obiectivă și aprofundată, 
potrivit rezoluției Adunării Gene
rale a O.N.U.. adoptată din Inițiativa

ROMA

Conferința de presă
a secretarului general 

al P. C. din Chile
ROMA 3 (Agerpres). — Secretarul 

general al Partidului Comunist din 
Chile, Luis Corvalan, a declarat,' în 
cadrul unei conferințe de presă, des
fășurată joi la Roma, că autoritățile 
din Chile mențin, în prezent. în În
chisori 3 500 de deținuți politici și că 
alte 2 500 de persoane sint date dis
părute. El a apreciat că una dintre 
cele mai urgente probleme din țară 
o constituie „crearea unei ample u- 
nltăți a forțelor antifasciste, care să 
includă formațiunile politice ale 
fostei Unități Populare, Partidul De- 
mocrat-Creștin și alte forțe politice". 

marilor idealuri ale Revoluției din 
Octombrie, popularizării ideilor leni
niste de pace, libertate și indepen
dentă a popoarelor, a realizărilor re
marcabile obținute de țările socialiste 
în făurirea noii orinduiri. a politicii 
lor externe de pace, a luptei consec
vente împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, securitate și 
colaborare internațională.

Participantii la consfătuire au sub
liniat rolul important al mijloacelor 
de informare în masă în lupte pentru 
transpunerea integrală și consecventă 
în viață, de către toate statele parti
cipante la Conferința general-euro
peană de la Helsinki, a principiilor 
și înțelegerilor consemnate în Actul 
final, pentru asigurarea condițiilor 
propice pregătirii și desfășurării re
uniunii de la Belgrad, care să aducă 
o contribuție pozitivă, constructivă la 
întărirea păcii și securității in 
Europa.

Ei au relevat necesitatea popu
larizării largi a documentelor Consfă
tuirii de la București (1976) a Comi
tetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de Ia Varșo
via și Conferinței de la Berlin (1976) 
a partidelor comuniste și muncito
rești din Europa.

’ La consfătuire s-a arătat necesita
tea de a demasca cu fermitate 
anticomunismul, de a riposta la cam
paniile care denaturează conținutul 
politicii interne și externe a țărilor 
socialiste, organizate de cercurile im
perialiste. reacționare, la toate în
cercările de amestec în treburile in
terne ale țărilor socialiste. încercări 
care contravin spiritului și literei Ac
tului final al Conferinței general- 
europene de la Helsinki.

Întîlnirea de la Sofia s-a desfășu
rat în spiritul solidarității internațio
nale și ai egalității în drepturi, în
tr-o atmosferă de lucru, prietenească.

ducătorilor partidelor reprezentate la 
consfătuire urări de sănătate și de 
noi succese in îndeplinirea programe
lor de construcție socialistă și comu
nistă în țările lor.

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Todor Jivkov a oferit un dineu în 
cinstea participantilor la consfătuire.

★
în după-amiaza aceleiași zile, dele

gația P.C.R. a depus o coroană de 
fiori la Mausoleul lui Gheorghi Di
mitrov.

posibilitățile extinderii pe mai de
parte a cooperării în știință și teh
nologie, în domeniile construcțiilor 
de mașini, metalurgiei, energeticii.

în aceeași zi, la Praga au început 
convorbirile dintre Ion Ursu și minis
trul federal cehoslovac pentru dezvol
tare tehnică și investiții. Ladislav 
Supka, cu privire la dezvoltarea șl 
adincirea in continuare a cooperării 
in domeniul științei și tehnologiei în
tre România și Cehoslovacia.

României, a noilor parametri a! 
cursei înarmărilor, precum si a efec
telor ei profund dăunătoare asupra 
păcii și dezvoltării economico-sociale 
a națiunilor are o importantă deose
bită. Raportul grupului, a arătat 
vorbitorul, este chemat să înfățișeze 
incompatibilitatea cursei înarmărilor 
cu eforturile pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale și. in acest fel. să ofere 
material de reflecție pentru sesiu
nea specială a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite consacrată dezarmă
rii. care va fi convocată in anul ur
mător.

Acțiuni comune ale P.C.J. și P.S.J. 
în alegerile pentru Camera 
Superioară a parlamentului

TOKIO 3 (Agerpres). — Șeful Se
cretariatului C.C. al P.C. din Japo
nia, Tetsuzo Fuwa. s-a întîlnit cu 
secretarul general al Partidului So
cialist din Japonia. Masasi Ishibashi. 
în cursul întrevederii s-a convenit 
ca cele două partide să acționeze în 
direcția luptei comune, în vara a- 
cestui an. în cadrul alegerilor pen
tru Camera Superioară a parlamen
tului. După cum relatează ziarul 
„Akahata". reprezentanții celor două 
partide vor continua consultările 
privind colaborarea lor în cadrul 
campaniei electorale.

• ACTIVITATEA EX
PEDIȚIEI ANTARCTICE 
SOVIETICE la stația „Druj- 
naia" s-a încheiat. Oame
nii de știință au efectuat cer
cetări fizico-geologice și to- 
pografo-geodezice asupra u- 
nor întinse zone muntoase 
și ghețari ai Antarcticii. S-au 
realizat fotografii aeriene asu
pra unei suprafețe de 70 000 ki
lometri pătrați, precum și foto
grafii aeriene magnetice pe o 
suprafață de 300 000 kilometri 
pătrați. Oamenii de știință au 
obținut noi informații despre 
grosimea straturilor de gheață 
ale Antarcticii, care atinge in 
apropierea Polului Sud 2 800 
metri. Au fost depistate, de ase
menea, o serie de anomalii mag
netice. Baza de cercetări „Druj- 
naia" a fost conservată pînă la 
viitorul sezon de lucru.

• OPERELE COMPLE
TE ALE LUI SHAKES
PEARE PE ECRAN. Com- 
pania „British Broadcasting 
Corporation" (B.B.C.) a anun
țat că va ecraniza toate cele 
37 de lucrări dramatice ale lui 
William Shakespeare. Proiectul, 
care va fi realizat în decurs de 
șase ani, va necesite investiții 
de 5 milioane lire sterline (8,5 
milioane dolari). Shaun Sutton, 
șeful programelor de teatru al 
companiei „B.B.C.", a precizat 
că transmisiunea ecranizărilor 
dramelor shakespeariene va în
cepe, probabil, în toamna aces
tui an, in emisiuni săptămînale.

• „OMEGA PRIM". 
Cercetătorii francezi de la la
boratoarele acceleratorului li
niar de la Orsay au descoperit 
o nouă particulă elementară, pe 
care au denumit-o provizoriu 

„omega prim". Pentru desco
perirea acestei particule, cerce
tătorii au analizat 100 000 de fo
tografii luate cu instalațiile ac
celeratorului.

• MUZEUL OPTICII. 
Evoluția ochelarilor din secolul 
al XV-lea pină in zilele noastre 
poate fi parcursă la Muzeul op
ticii din Jena, care a fost de 
curînd reamenajat. Vizitatorul 
poate urmări, de asemenea, per
fecționarea telescopului și a 
microscopului de-a lungul seco
lelor. O secție a muzeului este 
consacrată vieții și operei vesti
tului optician Carl Zeiss.

• O IPOTEZĂ DES
PRE „STÎNGACI". ma* 
joritatea oamenilor care scriu cu 
mina dreaptă, centrul Vorbirii 
din creier este localizat în par
tea stingă a acestuia. în cazul 
stîngacilor, lucrurile stau invers

— consideră cercetătorii ameri
cani de la Universitatea Penn
sylvania. Tot ei au emis și ipo
teza că „stîngăcia" ca atare s-ar 
datora unor anumite vătămări, 
produse la vîrstă timpurie, ale 
zonei vorbirii din creier, ceea ce 
ar determina deplasarea centri
lor afectați de la locul obișnuit 
spre partea opusă.

© „SERA" CARE... 
CRESTE. în Elveția a fost 
fabricată o „seră" care crește 
odată cu plantele adăpostite. 
Este vorba, de fapt, despre o 
folie din material plastic, care 
se întinde peste straturile insă- 
mintate. ca apărătoare împotri
va vintului, zăpezii sau a frigu
lui. la nevoie, chiar pînă la re
coltare. Folia se întinde pe mă

sură ce plantele cresc și for
mează, în cele din urmă, un a- 
coperiș asemănător unui tunel. 
„Secretul" constă în aceea că 
folia este prevăzută cu un nu
măr de mici tăieturi care se 
ijeschid pe măsură ce plantele 
se maturizează. Aceste orificii 
permit, de asemenea, udarea 
plantelor, cit și aerisirea solului.

© DIAMANTUL 
„CARTIER". Un diamant de 
107 carate a fost prezentat pen
tru prima dată publicului, la 
New York, în saloanele bijutie
rului Cartier, care i-a dat nu
mele său. Descoperit în Africa 
acum doi ani, acest diamant de 
o calitate excepțională cîntărea 
initial 130 de carate. Ca urmare 
a unei foarte mici imperfec

țiuni, piatra a trebuit să fie re
dusă. Cu cele 107 carate ale 
sale, ea depășește totuși, cu 1.07 
carate, celebrul „Koh-i-Noor". 
Diamantul este asigurat pentru 
suma de 5 milioane de dolari.

• „PROIECTUL KA- 
GERA". Specialiști din Bu
rundi, Ruanda și Tanzania pun 
la punct proiectul unor ample 
lucrări hidrotehnice pe rîul Ka- 
gera. Bazinul acestui curs de 
apă. care se varsă in lacul Vic
toria, ocupă o suprafață de 
60 000 kmp. Din aceștia. 14 000 
kmp sint situați în Burundi, 
cite 20 000 în Ruanda și Tanza
nia iar restul de 6 000 in Ugan
da (aceasta din urmă nu parti
cipă la proiect). Studiile prevăd 
regularizarea cursului riului, 
precum și dezvoltarea din toate 
punctele de vedere a regiunii 
respective.

• ORAȘ ANTIC, ° 
așezare de acum 3 500 de ani a 
fost descoperită de arheologii 
slovaci la poalele Munților Ta
tra. Este vorba de cea mai 
veche așezare din piatră de a- 
semenea vîrstă și dimensiune 
din Europa centrală. Cetățuia 
era apărată de un zid înalt de 
șase metri, care împrejmuia o 
suprafață de 660 metri pătrați. 
Obiectele de bronz și aur găsite 
prezintă o mare asemănare cu 
cele similare aparținînd vechii 
culturi grecești din Micene.

• PREVEDEREA 
„SMOGULUI”. Fotogra
fiile din sateliți, care au un rol 
important Ia elaborarea progno
zelor meteorologice, sint în pre
zent folosite, intr-o măsură tot 
mai mare, la prevederea apari
ției „smogului" — nor format 
din părticele lichide și solide în 

urma poluării atmosferei în 
centrele industriale. Densitatea 
atmosferei, sporită prin poluare, 
poate fi măsurată din sateliți. 
Totodată, pot fi supravegheate 
și schimbările in regiunile cu 
poluare puternică și stabilită 
durata nocivității smogului.

• RECORD DE LON
GEVITATE. Bătrînul Mihail 
Terandze din satul Verbeli 
(R.S.S. Gruzină) nu-și mai a- 
mintește de anul nașterii sale. 
El și-a fixat insă un reper în 
viață : anul 1827, cînd... s-a lă
sat de fumat și de băut. Spe
cialiștii în geriatrie, care l-au 
consultat pe acest matusalem 
caucazian, afirmă că virsta lui 
probabilă ar fi de 168 de ani. în 
pofida virstei sale. Mihail Te
randze gospodărește’ zilnic in 
grădina sa, cultivată cu manda
rini și .arbuști de dafin.
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