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UMANISMUL SOCIALIST, REVOLUȚIONAR - 
tortă de nebiruit a societății noastre in depășirea 
consecințelor cutremurului, în opera de reconstrucție

„în aceste momente grele, în această aspră încercare eu natura, poporul român s-a 
dovedit, ca în atîtea rînduri în trecut, ferm, hotărît să facă față tuturor greutăților. El 
și-a strîns și mai mult rîndurile în jurul partidului și a dat dovadă de o profundă matu
ritate politică, de o înaltă ținută cetățenească, de un adînc umanism - aceasta fiind 
de altfel caracteristica dintotdeauna a fizionomiei morale a poporului nostru".

NICOLAE CEAUȘESCU
O grea încercare, căreia poporul 

român i-a făcut față în mod remar
cabil — astfel se poate caracteriza 
lupta dusă de națiunea noastră pen
tru învingerea urmărilor cataclismu
lui natural din 4 martie. Astăzi, cind 
înaintăm cu pași fermi și siguri pe 
calea refacerii, se poate sublinia si 
mai puternic că modul exemplar în 
care am știut să rezistăm acestei în
cercări, grelelor pierderi umane si 
materiale reprezintă expresia unei 
realități specifice societății noastre 
socialiste, care și de această dată 
și-a dovedit tăria. înaltele ei valențe 
materiale, politice și morale. în mod 
deosebit afirmîndu-se puternica soli
daritate a tuturor cetățenilor patriei, 
în fruntea cărora s-a-u aflat neabătut 
comuniștii.

Ca una dintre trăsăturile cele mai 
specifice. caracteristice orinduirii 
noastre, izvor de superioritate și pu
ternică vitalitate, ca o adevărată de
viză de luptă pentru viată si recon
strucție s-a manifestat, mai impre
sionant ca oricînd, umanismul so
cialist.

Umanism profund, vibrant, care 
și-a găsit nenumărate forme de ex
presie în aceste momente de aspră 
bătălie pentru om. pentru binele și 
fericirea lui. S-a făcut tot ceea ce a 
fost omenește — și supraomenește — 
posibil pentru salvarea fiecărei vieți 
printr-o luptă aprigă, mereu inspi
rată și mereu reînsuflețită din neîn
duplecarea cu care secretarul general 
al partidului a formulat și repetat 
zi de zi, la fiecare dintre punctele 
greu lovite, ordinul cel mai uman 

din cite se pot da : „Oamenii, să 
salvăm oamenii 1“ ; „Acolo unde 
există și cea mai mică fărimă de 
speranță, nimeni să nu dea înapoi 
pentru a-i salva pe supraviețui
tori !“ ; „Cu precădere să rezolvăm 
problemele care privesc direct omul".

Și, unind intr-un înalt, exemplu co
munist vorba cu fapta, secretarul ge
neral al partidului a dat tuturor stră
lucite exemple de dirzenie. bărbăție 
și curaj, intrînd printre ruine. în 
locuri din cele mai periculoase, dind 
soluții, cercetînd orice posibilitate 
de salvare a vieților. Pe drept cuvînt, 
oamenii salvați în condiții incre
dibile și-au exprimat recunoștința 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind că tenacitatea sa. îndem
nurile perseverente, dragostea pro
fundă pentru om au constituit de 
fapt forța hotăritoare a miraculoasei 
lor readuceri la viață.

In același timp, umanismul socie
tății noastre și-a găsit o amplă ma
terializare prin măsurile luate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., adevărat stat major de luptă 
la nivelul întregii țări, în fruntea 
căruia s-a aflat, neobosit, secretarul 
general al partidului. Organizarea 
minuțioasă a activității de apărare a 
populației și depășire a efectelor de
zastrului ; asistenta medicală imedia
tă acordată răniților, adeseori în con
diții eroice ; eforturile pentru caza
rea imediată a celor rămași fără 
cămin ; asigurarea de locuințe com
plet mobilate, dotate cu radiouri, te
levizoare, frigidere ; asigurarea de 
îmbrăcăminte și ajutoare bănești 

pentru sinistrați ; grija atît de emo
ționantă pentru odihna și refacerea 
lor psihică după șocurile suferite — 
toate întruchipează umanismul socia
list, revoluționar în acțiune, repre
zintă măsuri care au impresionat nu 
numai pe toți cetățenii țării, dar au 
și produs o puternică impresie și 
admirație în întreaga lume, fiind 
apreciate ca fără precedent în 
asemenea situații. Nici un sinistrat 
n-a rămas fără un acoperiș, nu s-a 
simțit singur, părăsit, fără să aibă 
alături un umăr de tovarăș — iată, 
intr-adevăr, o realitate specifică unei 
societăți în care omul reprezintă sco
pul întregii activități.

Același umanism' îl degajă activi
tatea sistematică pentru controlul 
direct, nemijlocit asupra modului în 
care sînt înfăptuite aceste măsuri — 
secretarul general al partidului fiind 
oaspetele prim, oaspetele de onoare 
în noile locuințe ale sinistraților sau 
părinte la căpătîiul copiilor orfani, 
fratele și tovarășul care a adus un 
cald cuvînt de îmbărbătare răniților 
din spitale.

Acest tablou al grijii pentru om se 
întregește prin inițierea pe scară 
largă a unor minuțioase lucrări de 
consolidare a clădirilor afectate de 
cutremur, prin preocuparea și efor
turile neslăbite pentru buna aprovi
zionare a populației, pentru recon
strucția și redeschiderea școliltțu tna- 
gazinelor și instituțiilor 'culturale, 
prin protejarea și redarea în circuitul 
public a valorilor artistice și științi
fice. prin sprijinul pe care statul îl 
oferă in continuare cetățenilor în 

vederea refacerii bunurilor pierdute 
sau deteriorate.

Despre umanismul societății noas
tre au vorbit în aceste zile cu pu
tere actele eroice ale ostașilor și 
membrilor gărzilor patriotice aflați 
la datorie zi și noapte. Au vorbit și 
vorbesc faptele de înaltă conștiință 
muncitorească pentru salvarea între
prinderilor. a utilajelor și materiilor 
prime, titanica încordare pentru re
facerea capacităților productive, care 
să dea, cit mai grabnic, bunuri so
cietății. Au vorbit exemplele de dă
ruire ale medicilor prezenți la spi
tale fără nici o chemare, mulți îna
inte de a fi aflat ce se intimplase 
cu propriile familii ; neodihna meca
nicilor de pe utilajele grele care au 
degajat zonele sinistrului, munca 
lucrătorilor din transporturi, a celor 
ce au asigurat o aprovizionare aproa
pe fără cusur cu alimente și alte 
produse necesare populației, gestu
rile miilor de cetățeni care și-au 
înscris numele pe listele „Contului 
1977“ — contul omeniei. Tuturor a- 
cestora li s-au adăugat și li se adau
gă zi de zi și ceas de ceas emoțio
nantele fapte ale oamenilor muncii, 
din întreprinderile necalamitate. care, 
lucrînd în schimburi prelungite, 
transformînd ceasurile și zilele de 
odihnă în ceasuri și zile de muncă 
asiduă, se străduiesc cu succes să 
compenseze golurile provocate de 
seism, pentru ca țara, societatea să 
poată păși nestingherit înainte spre 
luminoasele obiective stabilite de 
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit sâm
bătă dimineață cu tovarășul Stane 
Dolant, secretar al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită prietenească 
in tara noastră.

La convorbiri a participat tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Petar Dodik, ambasadorul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia la București, și Boreslav Milo- 
șevici. adjunct al șefului secției pen
tru relații și legături internaționale 
a Prezidiului U.C.I.

Cu acest prilej, tovarășul Stane 
Dolant a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut prietenesc 
din partea tovarășului Iosip Broz 
Tito, precum și urări de succes po
porului nostru in vasta muncă ce o 
desfășoară, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român și a secretarului 
său general, pentru înlăturarea grab
nică a consecințelor dezastruosului 
seism, pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al P.C.R. 
și mersul ferm al României pe calea 
socialismului și comunismului.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
salutări prietenești tovarășului Iosip 
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Proiectul Legii calității produselor și serviciilor
Oamenii muncii, cetățenii țării pot face propuneri, observații și sugestii privind proiectul legii, 

care va fi supus dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale

Broz Tito și tovarășei Iovanka Broz, 
iar popoarelor Iugoslaviei vecine și 
prietene, urarea de noi și mari reali
zări în edificarea societății socialiste.

In cursul convorbirilor s-a expri
mat, reciproc, satisfacția deosebită 
față de extinderea și aprofundarea 
continuă a relațiilor de prietenie din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia. dintre P.C.R. și U.C.I.. dintre 
popoarele celor două țări. în spiritul 
Declarației comune româno-iugo- 
slave din 1976, relevindu-se rolul im
portant al întilnirilor precedente și 
al convorbirilor rodnice dintre con
ducătorii celor două țări și partide.

In cadrul întrevederii s-a făcut un 
schimb larg de păreri cu privire la 
dezvoltarea multilaterală. în conti
nuare. a relațiilor prietenești și a co
laborării dintre cele două țâri și par
tide, cu privire la probleme actuale 
ale vieții internaționale, precum și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești mondiale.

De asemenea, s-a realizat un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea Partidului Comunist Ro
mân și a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia în domeniul construcției 
socialiste din cele două țări.

S-a constatat, totodată, dorința co
mună de a se acționa în continuare 
pentru întărirea si extinderea colabo
rării multilaterale dintre cele două 
partide și țări.

A fost reafirmată dorința României 
și Iugoslaviei de a conlucra tot mai 
strâns pe plan internațional, de a con
tribui la consolidarea cursului spre 

destindere și de întărire a colaborării 
internaționale, pe bază de egalitate 
in drepturi, la statornicirea unor ra
porturi intre state întemeiate pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în treburile in
terne, la instaurarea unei noi ordini 
economice, internaționale.

In același timp, s-a făcut un schimb 
de păreri in legătură cu pregătirile în 
vederea reuniunii de la Belgrad, re
levindu-se hotărirea celor două țări 
de a contribui la buna ei desfășurare 
și la adoptarea de noi măsuri pentru 
transpunerea integrală în viață a pre
vederilor documentului final al Con
ferinței de la Helsinki și in legătură 
cu amplificarea și adâncirea procesu
lui de făurire a securității și dezvol
tării cooperării în Balcani, pe conti
nentul european și în întreaga lume,

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de deplină înțelegere reci
procă, de prietenie tovărășească ce 
caracterizează relațiile dintre Româ
nia și Iugoslavia, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniș
tilor din Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia.

★
La plecarea din București, oaspe

tele iugoslav a fost salutat de tova
rășii Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Turcuș. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Petar Dodik. am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

In aceste zile, la sate — 
lucrări de maximă 
importanță pentru

Recolte mari, 
cel puțin

Ia nivelul celor 
de anul trecut
In pagina a ll-a, relatări 
din județele Mehedinți și 

Ialomița
Imagine parțială a șoselei Colentina, văzută din blocul 64 aflat în construcție Foto : E. Dichiseanu

OM UNGĂ OM, INIMĂ LÎNGĂ INIMĂ - ÎN LUPTA Șl MUNCA ÎNTREGULUI POPOR O figură centrală a acestor zile
Pentru fiecare dintre noi 

au fost și sînt încă ceasu
rile și zilele durerii — ale 
revoltei — atit de ome
nești ! — împotriva ab
surdului. împotriva întâm
plării oarbe — cind mînia, 
durerea și revolta nu gă
sesc obiect contra căruia 
să se canalizeze — cind 
abstracțiunea cea mai fără 
chip (hazardul, imprevizi
bilul, necunoscutul) devi
ne, pentru 45 de secunde, 
putere dezlănțuită — fără 
noimă, fără normă, fără 
umbră de regulă. Cind nu 
vrei sau nu ești în stare 
să accepți că oameni care 
au fost lingă tine, care 
ți-au dat sau cărora le-ai 
dat ceva, fie și banalul „ce 
mai faci ?“ nu mai sînt. 
Cind culoarea vocii lor, 
mișcarea, gindul, speranța, 
decepția, dragostea sau 
ura, vitalitatea sau oste
neala, zîmbetul sau lacri
ma, tainele spuse sau ne
spuse plutesc încă, raze 
fără umbră, in jurul sufle
tului tău.

Sint grelele și amarele 
ceasuri ale conștiinței in- 
cercînd să realizeze că nu 
tot ceea ce există este 
rațional și necesar.

în asemenea momente, 
noțiunile, de atîtea ori go
lite de conținutul lor viu_ 
și fremătător — prin repe-’ 
tare nesăbuită, prin ușu
rință,”prin superficialitate — 
sînt supuse celei mai ne
îndurătoare verificări, așa 
cum pe o culme apele se 
despart. Despre multe, des
pre foarte multe lucruri va 
trebui să gîndim altfel de- 
cît pînă acum : mai adînc, 
mai simplu — omenește. 
Pentru că din adîncurile 
acestui popor, născut, cres
cut și format la aspra, 
neîngăduitoarea școală a 
suferinței, a trudei, a lup
tei — popor care de atîtea 
ori și-a ridicat din nou ca

sele, lăcașurile de cultură, 
ogoarele pustiite și batjo
corite de oameni și de na
tură — s-a înălțat în aces
te zile un zid al eroismu
lui anonim, singurul curat, 
adevărat și veșnic, străbă
tător durerii, neasteptînd 
și neconcepînd răsplată, tot 
atît de simplu, de firesc, ca 
respirația.

(Să fim lucizi : n-a fost

întotdeauna așa. Cei din 
generația mea iși amintesc, 
prin cenușa memoriei, 
groaznicele cuvinte neuma
ne : „Du-i doamne ia 
Ploiești...". „Bine că scă- 
parăm noi" — fuga bez
metică. spre locuri ferite, a 
posedanților, cind asupra 
Patriei se prăvălea furtuna, 
pe care ei, inconștienți și 
îmbuibați, o atrăseseră).

Știm, dar trebuie să în
țelegem mai bine, mai 
profund, că felul în care în
treaga noastră țară, ca un 
singur om, ca o singură 
ființă, răspunde azi și va

răspunde mîine și întot
deauna întîmplării oarbe 
nu este rodul întîmplării. 
ci rezultanta omenească a 
unei munci eroice (de ati- 
tea ori, de cele mai multe 
ori anonime) de formare a 
conștiinței colective. Așa 
cum în fiecare arbore 
trăiește sămînța ce l-a 
născut, în gestul tînărului 
muncitor, țăran sau inte-

IZVOARELE 
TĂRIEI, 

EROISMULUI, 

ÎNCREDERII
Titus POPOVICI -

lectual (îmbrăcat in u- 
niforma datoriei sau in 
hainele lui de acasă) care 
zile și nopți a scormo
nit cu degete insingera- 
te mormanele de moloz, 
beton și fier a rodit 
învățătura despre lume și 
om a acelei forțe poli
tice care a luat asupra sa
— deschis, limpede, fățiș
— destinul patriei, la bine 
și la rău. Filozofia eroică 
a acelui partid care n-a 
făgăduit niciodată marea 
cu sarea, ci a spus fiecărui 
om, demn de acest nume : 
„Iată, aceasta este realita

tea, acesta este adevărul 
(aspru, implacabil, ca orice 
adevăr). In tine, om, numai 
în tine sînt forțele cu care 
poți învinge".

Această deschisă accep
tare a realității — așa cum 
e ea — această programa
tică încredere in om face 
ca milioane de oameni 
să-și încordeze puterea 
(nebănuita putere a omului 
liber) pentru a da oameni
lor pîine. unelte, cărți, 
speranță, fără ca nici o 
clipă mocirla fatalismului 
să le întunece sufletul. 
Sentimentul — mai puternic 
decît orice încercare — al 
responsabilității deschis a- 
sumate, povară sfintă care 
ne îndreaptă umerii și 
fruntea, este consecința is
torică a sacrificiului liber 
asumat al acelor bărbați 
care pentru libertate și-au 
sacrificat libertatea, pen
tru tinerețea patriei și-au 
jertfit tinerețea, pentru 
demnitatea oamenilor au 
ținut înalt steagul demni
tății. De aceea, poate ni
ciodată ca azi n-am simțit, 
cu toate fibrele ființei, cit 
de ale noastre sînt toate ! 
Cit de aproape trebuie să 
fim unii de alții, cit de 
mult ne datorăm unii al
tora.

Acum și multă vreme de 
aici încolo, eroism va în
semna, pentru noi toți, și 
puterea de a ajuta pe mulți 
din tovarășii noștri, cum
plit loviți, să găsească un 
sens vieții lor. E nespus 
de greu : sint dureri în fața 
cărora cuvintele rămîn să
race. Dar cumplita, ne
dreapta încercare ne-a ară
tat tuturor că formăm o 
mare familie, cu nebănuite 
resurse de gingășie sufle
tească, de capacitate de a 
ne uni sufletește, că ceea 
ce intr-adevăr ne leagă, ne
(Continuare în pag. a V-a)

CONSTRUCTORUL
Bucureștiul este un vast șantier. In numeroase cartiere se ridi

că și se finisează în ritm rapid noi și trainice blocuri de locuințe. 
Totodată, se lucrează zi și noapte la consolidarea și redarea grab
nică în folosință a unor edificii publice și sociale ce au avut de 
suferit din cauza cutremurului. In ajutorul bucureștenilor au venit 
constructori din numeroase județe. Neprecupețindu-și timpul, folo- 
sindu-1 la maximum, ei, constructorii, se străduiesc să îndeplineas
că cu cinste sarcina încredințată de conducerea partidului de a 
șterge cît mai repede urmele seismului, de a devansa darea în 
folosință a unui număr cît mai mare de apartamente. Iată de ce, 
în ansamblul activității din aceste zile și nopți de muncă rodnică, 
o figură centrală este CONSTRUCTORUL !

in Capitală, pînă la finele lunii martie

2300 DE APARTAMENTE PESTE PREVEDERI
Noile blocuri de locuințe, cît mai 

repede în folosință, cît mai trainice — 
iată o sarcină majoră a acestor zile, 
pentru a cărei înfăptuire harnicii 
constructori de pe șantierele Capita
lei nu precupețesc efortul brațelor și 
gindirea novatoare. Prin aplicarea 
unor noi soluții constructive, printr-o 
mai bună organizare a producției și 
a muncii, prin folosirea mai rațio
nală. cu înalt randament, a timpului 
de lucru și a mijloacelor tehnice, 
răspunzînd apelului adresat de se
cretarul general al partidului, de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., lucrătorii de pe șantierele de 
locuințe din București au hotărît ca, 
în primul trimestru, să dea în folo
sință 5 300 de apartamente, cu 2 300 
mai mult decit era prevăzut.

Cum se traduce în viață această 
sarcină prioritară — la ordinea zi
lei — pe șantierele construcțiilor de 
locuințe din Capitală ?

BULEVARDUL 1 MAI. Aici, lu
crătorii Grupului de șantiere nr. 1 

trebuie să realizeze în acest an 711 
apartamente. Analizînd cu înaltă 
exigență posibilitățile de care dispun, 
zilele acestea constructorii de pe 
acest șantier s-au angajat să dea 
în folosință, cu o lună mai devreme, 
120 de apartamente. In acest scop au 
fost luate numeroase măsuri tehnico- 
organizatorice : s-au asigurat toate 
mijloacele tehnice necesare, forța de 
muncă a fost redistribuită în mod mai 
rațional, sarcinile de producție au 
fost repartizate judicios pe brigăzi și 
echipe, pe zile și decade ; se lucrează 
în schimburi prelungite. Argumentul 
suprem care garantează că angaja
mentul asumat va fi respectat întoc
mai îl constituie munca rodnică, de 
zi și noapte, a constructorilor.

— Din nou. ca de nenumărate ori, 
factorul dinamizator al întregii acti
vități, al muncii intense de pe șan
tier îl reprezintă exemplul de ab
negație și dăruire al comuniștilor — 
ne spune inginerul-șef, Petru loan 
Popa.

Și, așa cum aveam să aflăm pe 
șantier, unul dintre ei este comu
nistul Anghel Iancu, care conduce o 
echipă de 28 de dulgheri. Ce il ca
racterizează pe comunistul Anghel 
Iancu ? „Este un lucrător priceput, 
un bun organizator al producției, un 
om pe care te poți bizui în toate im- 
prejurările" — apreciază inginerul- 
șef, apreciere întărită și de tovarășii 
săi de muncă. Tocmai pentru aseme
nea calități, echipa pe care o con
duce a fost repartizată să lucreze, 
în aceste zile, la un bloc unicat, la 
care se vor aplica noi soluții con
structive. intrucit blocul va trebui 
dat în folosință intr-un termen foar
te scurt. Un exemplu pentru întregul 
colectiv de constructori din cadrul 
șantierului il constituie și tinărul co
munist Vasile Cristea. care conduce 
o echipă de 44 de zugravi. „Sint 
mindru că toate blocurile din bd. 
Tituleâcu și 1 Mai sînt finisate de 
noi, că am executat lucrări de bună 
calitate. Așa vom lucra și în conti
nuare, dar mai rapid decit pină 
acum" — ne spunea el. Obiective 
asemănătoare și-au propus echipa 
comunistului Niculae Matei, toți 
constructorii de pe șantierul din 1 
Mai...

CARTIERUL BALTA ALBĂ, unde 
la unul dintre blocuri se turna 
beton.

— Bena mai la stînga.
— Munteanule, dă-te Ia o parte, 

turnăm betonul pe placă.
— Gata meștere !
Dialogul dintre fierarul-betonist 

Savu Munteanu și maistrul Radu 
Dobre se poartă pe planșeul etajului 
VII de la noul bloc S 1 D, de Pe bu
levardul Ion Șulea.

— Peste puțin timp — ne spune 
maistrul — ne veți vedea ajunși pe 
terasa acestuia, care va avea 10 etaje. 
De altfel, noi am hotărît, sfătuin- 
du-ne cu toți muncitorii — dulgheri, 
fierar-betoniști, zidari — că stă in

puterile noastre să terminăm acest 
bloc cu o lună mai devreme. Iată cit 
de bine lucrează echipa de dulgheri 
a lui Tănase Ghirișescu și apoi să 
mergem să vedem și pe aceea de 
zidari a lui Ion Stancu. Vă veți con
vinge că ceea ce ne-am propus este 
pe deplin realizabil. Dar ca ei sînt 
mulți alții pe șantierul 4 de la gru
pul nostru nr. 5.

Aceeași atmosferă de muncă in
tensă și organizată și la lotul DristOr, 
din cadrul Grupului de șantiere nr. 5. 
în această zonă se vor construi aproa
pe 800 de apartamente. Numitorul 
comun ? Aceeași hotărire de a scurta 
termenul de execuție cu o lună, două 
sau mai mult.

...Alte secvențe din munca de «1 
cu zi a constructorilor. La blocul 1 
de pe ȘOSEAUA GIURGIULUI se 
acționează cu intensitate pentru ter
minarea și predarea lucrărilor de fi
nisare interioară la ultimele aparta
mente. Efectivele de muncitori s-au 
dublat, practic, comparativ cu zilele 
anterioare și, sub conducerea ingi
nerilor Nicolae Picu și Alexandru 
Borcan, execută ultimele lucrări de 
tîmplărie. zugrăveli, vopsitorie ș.a. 
Intr-o altă zonă a Bucureștiului, pe 
ȘOSEAUA COLENTINA. se află in
tr-un stadiu avansat de execuție, a- 
proape de terminare, blocul nr. 59. 
Se realizează, acum, intr-un adevărat 
„flux tehnologic", apartament cu a- 
partament, lucrările de tîmplărie, 
pardoseli, instalații electrice și sani
tare. de zugrăveli. Și totul — in ritm 
alert, contra timp. Repede, de calita
te și trainic. Nu așa se explică oare 
darea în folosință, peste prevederi, a 
celor 2 300 apartamente pînă la sfir- 
șitul lunii martie în București ?

Iile ȘTEFAN 
Ion LAZAR
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La 7 martie, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU SUBLINIA, CU PRILEJUL VIZITEI
7 t S 7 540 OE MU K ia Unu IDBAGILOH IE IA BOBllNfl

LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN VALEA CĂLUGĂREASCĂ:
1

„Trei luni este mult! Să luați măsuri ca la aniversarea 
Independenței să puteți raporta că instalațiile funcționează" 

La 19 martie, CONDUCEREA UNITĂȚII RAPORTA:

„Am repus în funcțiune 22 de instalații, ceea ce asigură
75 la sută din producția combinatului"

Combinatul de îngrășăminte chi
mice de la Valea Călugărească este, 
potrivit aprecierii specialiștilor, uni
tatea din industria chimică cea mai 
grav afectată de cutremur. La 12 
zile de la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acest combinat, urmă
rim cum se infăptuiesc sarcinile și 
indicațiile date cu acel prilej, cum se 
acționează efectiv pentru inlăturarea 
consecințelor seismului. Este de re
marcat că răspunderea aplicării nein- 
tîrziate a măsurilor stabilite de 
secretarul general al partidului, de 
refacere a utilajelor și instalațiilor, 
de repomire a producției, treptat, la 
toate liniile de fabricație, și-au asu- 
mat-o comuniștii. A fost constituit 
un comandament la nivelul combi
natului, format din secretarii organi
zațiilor de bază, cărora li s-a încre
dințat sarcina să conducă activitatea 
de reconstrucție, reparare și de pre
gătire a reinceperii producției in fie
care sector. La rîndul lor. secretarii 
organizațiilor de bază au constituit 
colective , din activul de partid, 
U.T.C. și sindicat, care coordonează 
diferite acțiuni concrete stabilite în 
programul și graficul de lucrări.

— Vom repune în funcțiune toate 
instalațiile cit mai repede, adică pînă 
cel tirziu la aniversarea Independen
tei. așa cum ne-a indicat secretarul 
general al partidului — ne spune 
tovarășul Gheorghe Tiliuță, secretarul 
comitetului de partid. în spiritul a- 
cestui comandament major, comuniș
tii și, după exemplul lor. toți mem
brii colectivului nostru nu cunosc o- 
dihna, lucrează peste orele de pro
gram la degajarea molozului, a res
turilor de instalații, la repararea uti
lajelor. în efortul nostru pentru 
reconstrucția combinatului, ne bucu
răm de sprijinul impresionant al al
tor colective din -tară, fără de care 
nu am fi reușit să înaintăm atit de 
rapid cu lucrările. Indiscutabil, o 
acțiune de solidaritate muncitoreas
că și întrajutorare tovărășească de 
asemenea anvergură este posibilă 
numai in condițiile economiei socia
liste.

într-adevăr. la toate punctele prin
cipale ale reparării instalațiilor am 
întilnit echipe specializate venite de 
Ia combinatele chimice din Craiova, 
Tîrnăveni, Săvinești, Făgăraș. Victo
ria. Tîrgu Mureș, Bacău. Slobozia, 
Năvodari, Rimnicu Vilcea, Turnu 
Măgurele — în total 450 de lăcătuși, 
sudori, zidari, electricieni, șambtoiri 
ș.a., conduse de maiștri eu experien
ță din aceste unități. Se lucrează in

în aceste zile, ia sate—lucrări de maximă importanță pentru

RECOLTE MARI, CEL PUȚIN LA 
NIVELUL CELOR DE ANUL TRECUT

MEHEDINȚI: Timpul Oplîffl pCIltril 
însămîiHarea sfeclei de zahăr

Toate lucrările din campania agri
colă de primăvară — efectuate in
tr-un timp cit mai scurt si de cali
tate ! Sub semnul acestui mobiliza
tor îndemn muncesc în aceste zile 
lucrătorii ogoarelor mehedințene. Co
mitetul județean de partid a stabilit 
din timp un program de măsuri a 
căror înfăptuire se urmărește prin- 
tr-un control permanent pe teren, 
acolo unde se pun acum bazele pro
ducțiilor sporite prevăzute a se ob
ține in' acest an. în toate stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii s-au 
organizat schimburi prelungite Ia 
pregătirea terenului. în felul acesta 
se asigură suficient front de lucru 
pentru ca semănătorile să fie folo
site cu randament maxim, în în
treaga zi-lumină. O altă iniția
tivă bună ; pentru a se înlătura 
deplasările dintr-un loc în altul, 
mecanizatorilor li se asigură hrană 
caldă în cimp, riștigindu-se și în 
acest fel timp prețios. Timp de o 
zi ne-am propus să urmărim ritmul 
și calitatea semănatului la sfecla de 

. zahăr — cultură care se află concen
trată în unițățile din zona de cîmpie 
unde există condiții optime pentru 
a se realiza producții mari la hectar.

Ne-am oprit în cele 7 cooperative

ialomița: într-un ritm viu - pregătirea 
sistemelor de irigații

în urma unei analize efectuate de 
biroul Comitetului județean de partid 
Ialomița s-a întocmit un program 
concret de lucru pentru constructorii 
sistemelor de irigații. întreprinderile 
de exploatare, stațiunile pentru me
canizarea agriculturii și unități agri
cole. în ce privește lucrările de ame
najări funciare se constată un reviri
ment în munca constructorilor. Pe 
șantiere s-a lucrat in această perioa
dă efectiv întreaga zi-lumină, iar in 
zilele ploioase forțele au fost con
centrate la stațiile de pompare.

Constructorii de la șantierul Lehliu, 
bunăoară, lucrează în 6 puncte. Pe 
canalul CA 6 am întilnit o echipă 
de 60 de muncitori care lucra la o 
rețea de drenare. „S-au terminat să
păturile pe 10 kilometri de șanț, iar 
conducta a fost pozată pe 7 kilometri" 
— ne-a spus inginerul Tudor Iurcu, 
șeful șantierului. Alte puncte de lu
cru : stația de pompare de la Mihai 
Viteazul, unde se montează conducta 
pentru dirijarea scurgerii apelor din 
Valea Furcîturii In canalul de ali
mentare, zona Ivănești, unde se lu- 

tens. organizat, fiecare formație s-a 
angajat să termine cit mai repede 
și cit mai bine lucrările pe care le 
are de executat. Am notat, de ase
menea, prezența activă a două co
lective de constructori din cadrul 
Trustului de construcții industriale și 
al Grupului de șantiere pentru con
strucții și montaj rafinării și indus-

Cu conștiință socialistă, avîndu-i în primele rînduri 
pe comuniști, colectivul continuă cu tenacitate, 

zi și noapte, lupta pentru refacere

tria chimică, ambele din Ploiești ; 
ele s-au concentrat în aceste zile a- 
supra refacerii și consolidării hale
lor și instalațiilor. Lucrează aici și 
specialiști de Ia Institutul de ingine
rie tehnologică și proiectări pentru 
industria chimică ; ei analizează sis
tematic situația lucrărilor și dau pe 
loc soluții de remediere a clădiri
lor. instalațiilor și utilajelor. Demn 
de relevat este, totodată, că o parte 
importantă din utilajele și construc
țiile metalice necesare a înlocui pe 
cele deteriorate sini confecționate 
în trei unități ploieștene : întreprin
derea de utilaj chimic, întreprinderile 
„1 Mai" și „Dacia", precum si la u- 
nitățile specializate din Găești și 
Făgăraș.

agricole — Girla Mare. Vrata. Pris
tol. Gruia, Pătule I. Izvoarele și Pă- 
tule II — de pe raza consiliului in- 
tercooperatist Gruia. în timpul rai
dului, i-am solicitat inginerului Ila- 
rion Țîrcă, director adjunct la direc
ția agricolă județeană, să- acorde 
la lucrările efectuate calificativul 
pe care-1 consideră de cuviință. 
Primul popas : tarlalele cooperativei 
din Izvoarele. Ne oprim la o semă
nătoare cu care lucrează mecaniza
torul Gh. Zamfir. „Astăzi. 18 martie, 
încheiem semănatul sfeclei de zahăr 
pe cele 60 ha prevăzute în plan". 
Parcurgem întreaga suprafață culti
vată cu această cultură. Terenul a 
fost bine pregătit, s-a făcut o însă- 
mințare uniformă. Specialiștii din 
unitate au urmărit tot timpul modul 
de lucru, reglajul semănătorilor, au 
verificat prin sondaje repetate adîn- 
cimea de semănat. Se poate da, așa
dar, un calificativ bun.

în apropiere, pe terenurile coope
rativei agricole din Gruia se lucra în 
același ritm intens. Ing. Ion Băleanu, 
președintele consiliului intercoopera- 
tist, și Aurel Stoian, inginerul șef al 
consiliului, se opriseră pe această 
parcelă cu un scop : cu o zi înainte, 
ca urmare a ploilor s-a făcut o pro- 

crează la consolidarea unor canale, 
Rași, Sălcioara și Crăsani, unde se 
remediază anumite defecțiuni etc. 
S-au înscris in grafic și constructorii 
de la lotul T.C.I.F. Dor Mărunt. Lu
crările de montaj și instalații la sta
ția de pompare 1 634 care erau ră
mase în urmă au fost încheiate și ur
mează să se facă probele. în siste
mul Gălățui-Călărași, unde amenajă
rile ocupă aproape 166 000 hectare, 
toate stațiile de pompare au fost re
vizuite. Din 620 000 metri cubi de te- 
rasamente s-au executat pînă în pre
zent 590 000 mc. Canalele magistrale 
au fost curățate și sînt pregătite să 
preia apa.

Importante forte au fost concentra
te la executarea unui dig de apărare 
de 12 kilometri pe rîul Ialomița și 
Borcea în zona Piua Petrii. Hagieni. 
Pînă în prezent, digul a fost realizat 
pe o distantă de 7 kilometri. Pe lingă 
tractoriștii de la O.I.F. Ialomița și 
Trustul județean S.M.A.. care au lu
crat cu 17 buldozere, au participat zil
nic la muncă numai din comuna Bor-

La toate locurile din combinat unda 
se lucrează se acordă o mare aten
ție recuperării materialelor, repară
rii instalațiilor, pentru a se limita cit 
este posibil necesitățile de utilaje și 
materiale noi. De asemenea, un vo
lum important de utilaje și instala
ții se execută chiar in combinat, cu 
forte proprii sau cu ajutorul specia

liștilor și muncitorilor veniți din alte 
unități. Astfel, la hala de maturiza
re a îngrășămintelor concentrate, 
pînă la repararea și consolidarea stîl- 
pilor de susținere — pentru a face 
posibilă folosirea căilor de rulare — 
o formație de muncitori de la Com
binatul de fibre sintetice Săvinești, 
în frunte cu maistrul Alexandru Ti- 
pirigan. confecționează și montează o 
bandă de transport. Eforturi deose
bite se depun și la instalațiile de a- 
cid fosforic : aici, echipa de lăcătuși 
a lui Ilie Mitroi muncește fără pre
get pentru repunerea în funcțiune a 
treptelor de concentrare și la reme- 
dierea filtrului de la linia a . IlI-a de 
acid fosforic.

Efectuarea. în această perioadă 

Semănatul sfeclei de zahăr pe terenurile cooperativei agricole din Obirșia 
de Cîmp, județul Mehedinți

bă de lucru și s-a observat că nici 
terenul nu se pregătește in condiții 
optime si nici semănatul nu este de 
bună calitate. în ziua următoare, cînd 
ne aflam și noi la fata locului, cei 
doi specialiști. împreună cu cei din 
unitate au asistat la încă o probă de 
lucru. S-a hotărît pe loc : semăna
tul poate continua. Și cei doi mecani
zatori. Ion Echert și Constantin Stre
che, au început activitatea în ritm 
intens. Aici, la Gruia, se acordă toată 
atenția respectării densității optime. 
Pînă seara. în această unitate urma 
să se încheie semănatul sfeclei de 
zahăr pe întreaga suprafață de 100 
ha.

La lucrările de îmbunătățiri funciare participă numeroși cooperatori din 
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău

cea peste 1 500 de cooperatori. După 
cum ne-a informat tovarășul Con
stantin Nedelcu, președintele C.A.P. 
„23 Februarie" Borcea, contribuția 
comunei la efectuarea digului a în
semnat 13 000 metri cubi de terasa- 
mente executate manual. Participă ia 
finisări și la însămințarea cu ierburi 
perene a digului 100 de cooperatori de 

de oprire fortuită a combinatului, a 
reviziilor tehnice și reparațiilor capi
tale prevăzute pentru prima parte a 
acestui an este o măsură bine ve
nită pe întregul combinat, fiind su
gerată de secretarul general al parti
dului — ne spune ing. Radu Iso- 
pescu, secretar adjunct al comitetu
lui de partid. în acest fel. instala
țiile vor putea lucra intens, la pa
rametri superiori. în tot cursul anu
lui. fără a le mai opri, cîștigînd zile 
bune pentru producție.

Care este stadiul acțiunilor de re
facere și de repunere în funcțiune 
a liniilor tehnologice 7 La această 
întrebare ne răspunde ing. Titus 
Sburlan. directorul combinatului.

— Pînă în prezent au reînceput 
să funcționeze 22 de instalații, care 
reprezintă circa 75 la sută din pro
ducția combinatului. Se acționea
ză. potrivit unui program ri
guros stabilit, in funcție de posi
bilități și priorități, pentru ca pină 
la 23 martie să intre în funcțiune a 
treia linie de acid fosforic. instala
ția de fosfat dicalcic, instalația de 
săruri de fosfor și aceea de florură 
de aluminiu. Instalațiile mai grav 
avariate vor porni după cum urmea
ză: linia a doua de tripodifosfat de 
sodiu la 20 aprilie, iar liniile II și III 
de acid sulfuric, așa cum ne-a trasat 
ca sarcină secretarul general al parti
dului, la 8 mai. Avem toate condițiile 
pentru ca aceste termene să fie res
pectate.

— Ce posibilități există pentru re
cuperarea pierderilor de producție 
înregistrate de combinat 7

— Am găsit pînă acum soluții de 
a recupera, pînă la sfîrșitul anului, 
cea mai mare parte din producția 
nerealizată in zilele de oprire a in
stalațiilor. Căutăm în continuare noi 
posibilități de recuperare integrală a 
pierderilor de producție. Prioritate 
acordăm fabricației de îngrășăminte 
chimice.

Consemnînd acest angajament, ne 
exprimăm convingerea că. acționînd 
în continuare Ia fel de intens, apli- 
cînd cu fermitate măsurile stabilite 
de secretarul general al partidului, 
comuniștii. întregul colectiv al com
binatului. ajutați de celelalte unități 
din economie, vor asigura grabnic, la 
toate instalațiile, reintrarea produc
ției în ritmul normal.

Corneliu CARLAN 
Constantin CAPRARU

Si în alte locuri, la Pristol. Pătule 
și Gîrla Mare se grăbea semănatul pe 
ultimele suprafețe. Specialiștii con
duceau direct lucrarea de semănat, 
supraveghind atent respectarea in
dicațiilor tehnice date. Pînă la ora 
cind ne-am aflat in unitățile din a- 
cest consiliu, sfecla de zahăr fusese 
însămînțată pe mai bine de 700 ha 
din cele 970 prevăzute în plan. în 
județ, lucrarea a fost efectuată pe 
aproape 80 Ia sută din suprafață. Pre
tutindeni am remarcat un ritm sus
ținut pentry urgentarea acestei lu
crări. dar și răspundere sporită pen
tru calitatea semănatului. (Virgiliu 
Tătarul.

la Giurgeni, 300 de la Mihail Ko- 
gălniceanu. Hagieni și Gura Ialo- 
miței.

Sondajele prin cîteva cooperative 
agricole arată că utilajele de asper- 
siune și conductele ău fost verificate 
și reparate ; în același timp, au fost 
școlarizați motopompiștii. (Lucian 
Ciubotarul.

împlinirea In aceste zile a 540 de 
ani de la marea răscoală de la Bo- 
bîlna. în pragul aniversării răscoale
lor țărănești din 1907, ne îndreaptă 
gindurile spre bogatele tradiții revo
luționare ale țărănimii noastre, tra
diții ce dovedesc, așa cum se arată 
și în Programul partidului, că „ță
rănimea s-a afirmat cu putere ca o 
clasă socială revoluționară în nenu
mărate răscoale împotriva domina
ției feudale".

în secolul al XV-lea, puține au fost 
țările europene în care intensitatea 
și ascuțimea luptei țăranilor să fi a- 
tins un grad atit de ridicat ca pe 
meleagurile românești. Prin propor
țiile de masă pe care le-a avut, prin 
vastitatea ariei
geografice cu
prinse, prin întin
derea în timp și 
prin scopul ur
mărit. răscoala 
țăranilor transil
văneni. înregis
trată în analele 
istoriei sub nu
mele de răscoala 
de la Bobîlna, 
după locul în care 
a fost organizată 
tabăra principală 
a răsculatilor, s-a 
situat cu mult 
deasupra mișcărilor țărănești obișnu
ite, îmbrăcînd caracterul unui adevă
rat război țărănesc.

Cauzele principale ale răscoalei 
din 1437—1438 lși au izvorul într-un 
lung proces istoric care a ținut cîte
va secole și care a constat în jefui
rea pămîntului țărănesc de către no
bilii feudali, în transformarea oame
nilor liberi în țărani iobagi, siliți să 
plătească nobililor dijme apăsătoare, 
să execute munci și corvezi nenu
mărate. Situația țăranilor din Tran
silvania s-a agravat în mod deose
bit în primele decenii ale secolului 
al XV-lea. cînd, la acțiunea de spo
liere a țăranilor de către rege și no
bili, s-a adăugat tot mal mult cea 
întreprinsă de biserica catolică. Toc
mai zeciuiala episcopală a făcut să 
se reverse paharul nemulțumirilor și 
revoltei țăranilor.

O trăsătură caracteristică a răscoa
lei din 1437—1438 a constituit-o uni
tatea de luptă a iobagilor români, 
maghiari și germani. Răscoala a ră
mas in istorie ca un simbol al luptei 
înfrățite a maselor muncitoare din 
tara noastră, fără deosebire de na
ționalitate. împotriva exploatării și 
opresiunii, pentru libertate, dreptate 
și progres social.

Pornită din Alba inferioară, răscoa
la s-a extins cu repeziciune pînă in 
părțile cele mai îndepărtate ale 
Transilvaniei, cu participarea activă, 
alături de țărani, a meseriașilor și

Simbătă dimineața, copiii sinistrați, internați in spitalele bucureștene, au trăit un emoționant moment încărcat 
de bucurii : din partea conducerii superioare de partid și de stat li s-au oferit numeroase daruri — jucării, cărți de 
povești, dulciuri.

Toți micuții pacienți, cărora Ii se acordă cele mai atente îngrijiri medicale în spitalele clinice Gr. Alexan- 
drescu, Brincovenesc, Caritas, Carol Davila, Colentina, Gh. Marinescu, Militar Central, P.T.T., 23 August, Colțea, 
I. Cantacuzino, C.F.R. nr. 1 și nr. 2, Studențesc, T.B.C.-Foișor și Institutul clinic de ftizioIogie-Filaret, au adresat 
celor ce le-au trimis aceste daruri mulțumirile lor pline de candoare și puritate.

Zilele acestea, în spitalele în care se află răniți de pe urma cutremurului

In halatele albe-
nobile inimi, nobile mîini

9 Cea mai mare parte a accidentaților au 
părăsit spitalele • Starea sănătății Elenei 
Enache și a lui Sorin Crainic evoluează 

satisfăcător
Pe treptele clădirii spitalului unde. 

Cu două săptâmîni în urmă, omul 
fusese urcat cu targa, s-a oprit și a 
sorbit adine, în piept, aerul primăve
rii, Cobora singur, cu pas la început 
șovăielnic, apoi călcind tot mai sigur, 
petrecut de surîsul doctorilor și asis
tentelor medicale și înconjurat de 
bucuria familiei. Vindecat. încă un 
om restituit vieții după o încordată 
luptă pentru ca aripa morții care îl 
atinsese în acea cumplită noapte de 
4 martie să fie retezată și recea ei 
umbră alungată din făptura lui. 
Acasă. Spre viață, spre setea de a 
trăi, spre bucuria restituirii de sine.

Atunci cînd fostul pacient pără
sea spitalul, un stol de copii cu bra
țele încărcate de flori se îndreptau 
voioși spre secția de terapie inten
sivă la întilnirea cu profesoara lor : 
Elena Enache, scoasă de sub dărî- 
măturile fostului bloc de pe strada 
Alexandru Sahia după o captivitate 
de 187 de ore și 40 de minute. 
N-au putut intra toți in salonul 
aglomerat. Și-ap ales delegați. 
Trimiși ai primăverii, ai bucuriei. 
N-am văzut de rind mă știu intîl- 
nire mai înduioșătoare : „Tot timpul 
m-am gîndit la voi. copiii mei. Cu 
grijă pentru fiecare și cu speranța că 
vă voi regăsi pe toți sănătoși, veseli, 
harnici, așa cum vă știam. Asta m-a 
ținut în viață". Două brațe nu ajung 
pentru a îmbrățișa un stol de copii. 
Dar ochii iși spun mai mult decît 
pot face miinile. Unul dintre salva
torii Elenei Enache i-a adus o ra
mură de măr înflorit. Ea spune 
scurt : „N-o să mă dau bătută... 
Măcar pentru a răsplăti prin viața 
mea eforturile celor care m-au sal
vat".

Primul pacient operat în noaptea 
cutremurului de doctorii M. Ciurel și 
Al. Popcscu, tinărul Vaslle Manasie, 
elev la liceul „Autobuzul", trup de 
adolescent pe care cutremurul parcă 
l-ar fi tras pe roată, este in afară 
de orice pericol. îmi surîde calm, ți- 
nînd strins mina doctorului Marian 
Ciurel, așa cum face de fiecare dată 
cind medicul vine la patul său. 

nobilimii de rind. în citeva luni de 
zile, țărănimea răsculată era stăpină 
pe aproape întreaga Transilvanie.

Strînși în cete conduse de căpi
tani provenit! din rindurile lor, răs- 
culații s-au îndreptat spre dealul Bo- 
bilna. în apropierea orașului Dej. Aici 
ei și-au organizat o tabără, aplicînd 
sistemul tehnicii de luptă întrebuin
țat de țărani taboriți cehi. Pe 
dealurile din apropiere s-au format 
tabere mai mici, după modelul celei 
centrale, pe măsură ce alte noi cete 
de răsculați soseau pe „muntele" Bo- 
bilna. De aici țăranii puteau privi 
spre Căpîlna. unde voievodul Ladis- 
lau Csăki organizase tabăra nobili
mii. înarmați cu săbii, arbalete, puști.

Bogatele tradiții 
revoluționare ale țărănimii

nobilii erau pregătiți să înfrunte ce
tele țărănești. înarmate doar cu to
poare. coase, furci, și să pedepsească 
aspru „îndrăzneala" acestora.

Prima confruntare armată Intre ță
rani și nobili s-a produs la sfîrșitul 
lunii iunie 1437. Oastea feudală, se
meață și sigură de victorie. înaintîud 
spre Bobilna, a fost înconjurată din 
toate părțile de țăranii care se revăr
sau ca un torent de pe dealuri și din 
păduri.

Lupta de la Bobilna a fost crînce- 
nă. pe viață și pe moarte, fiecare 
din cele două părți fiind conștientă 
că este în joc viitorul ei. Țăranii ro
mâni și maghiari și-au dovedit pu
terea și unirea, repurtînd o răsună
toare victorie — prima de acest fel 
— împotriva oastei nobiliare. In 
urma infrîngerii suferite, feudalii au 
fost constrînși să ducă tratative cu 
țăranii, și să accepte condițiile im
puse de ei, consemnate Ia 6 iulie 1437 
In înțelegerea de la Cluj-Mănăștur. 
Era vorba în această înțelegere nu 
numai de lichidarea unor obligații 
feudale apăsătoare și recunoașterea 
unor vechi drepturi țărănești, dar și 
de întrunirea în fiecare an a adu
nării căpitanilor și aleșilor satelor și 
tîrgurilor pentru a cerceta respecta
rea celor stabilite, ceea ce însemna 
practic constituirea țărănimii intr-o 
„stare" socială, chemată să joace un

„Multe din cazurile Ce păreau dis
perate sînt soluționate favorabil, pa- 
cienții se însănătoșesc — îmi spune 
dr. colonel Atanasie Cafriță de la 
secția de Terapie intensivă a Spita
lului Militar Central. Am trecut cu 
toții prin momente deosebit de gre
le. Dar le-am făcut față. Colegi de-al 
noștri ca doctorița Luiza Teodorescu- 
Exarcu, sau ca asistenta-șefă Vasi- 
lica Anton n-au mai știut ce este 
odihna, răgazul, dreptul elementar 
la cruțarea de sine. Femeile din per
sonalul medical al spitalului nostru 
au lucrat cot la cot cu bărbații, com- 
portindu-se cu adevărat bărbătește. 
Pacienții ne-au ajutat mult dîndu-iie 
tot concursul prin voința lor îndir- 
jită de a supraviețui. în curind vor 
părăsi spitalul".

Șoferului Dumitru Gheorghe de Ia 
GEOMIN-Chitila i-a sosit tinăra so
ție din Vilcea și alături de asistentele 
medicale iși îngrijește soțul. Rănit 
la gît. la brațe, tinărul ei soț își re
capătă chipul și firea optimistă di
naintea dramei. Studentul Lolică 
Stoian a Ieșit din șocul amnezic și 
povestește „cum a fost" : „Toți am 
murit puțin atunci, dar eu era cit 
p-aci să mor de tot. Și uite că nu 
m-au lăsat. Este drept, nici eu n-am 
vrut-o, dar acum îmi dau seama că 
fără îngrijirile care mi s-au dat aici, 
teafăr nu mai scăpăm. Doctorul spu
ne că pină ieri nu-mi aminteam ni
mic 7 E singurul lucru pe care l-am 
uitat. Acum v-aș putea povesti un 
roman întreg. Mă pun eu pe pi
cioare".

Alte cazuri grele sînt scoase din 
impas. Tînăra Aneta Bălășcău, care 
a pierdut un picior și a slăbit zece 
kg. se reface. Maria Cartai a rein- 
vățat să zîmbească. După patru nopți 
și trei zile sub dărîmături, Aneta 
Alexandri ne spune : „Aș vrea să 
știu cine m-a salvat. Cele mai grele 
momente erau cele cînd. de afară, 
nu se mai auzeau zgomote. Dar re
veneau curînd, ca o speranță. Cind 
am fost scoasă din capcana de ziduri 
prăbușite se făcuse liniște. Am în

rol politic, alături de „starea" nobi
lilor.

Dar curînd. reprezentanții nobili
mii maghiare, ai patriciatului săsesc 
din orașe și ai păturilor privilegiate 
ale secuilor, reuniți la Căpilna. lin
gă Dej. au încheiat o uniune menită 
să anuleze concesiile făcute maselor 
exploatate — așa-numita Unio Trium 
Nationum.

Luptele au reînceput, marcînd faza 
de apogeu a mișcării, transformarea 
ei într-un război popular. Cronicarii 
vremii. Antonius Bonfinius și loan 
Thurdczi, caracterizează răscoala ță
ranilor din această fază culminantă 
drept „războiul țăranilor, războiul 
șerbilor și al oamenilor de jos", ce 

urmăreau întro
narea unei „noi 
libertăți".

Printre fruntașii 
răscoalei, alături 
de Mihai Româ
nul și alții, docu
mentele vorbesc 
de Anton cel 
Mare, din satul 
Buda (lingă Cluj), 
de un sas Jo
hannes, originar 
din Bălcaciu, care 
în timpul răs
coalei a ‘fost că
pitan „din voința 

plebei și a țărănimii".
întrucit se apropia iarna, condu

cătorii răscoalei au hotărit să cuce
rească cit mai multe orașe si castele, 
care să ofere adăpost, hrană. îmbră
căminte. precum și arme, care se gă
seau din belșug in turnurile și basti
oanele acestora. Pe la începutul lunii 
decembrie 1437. țăranii români și ma
ghiari. intr-o frăție deplină de luptă, 
susținuți de masele împilate de la 
orașe, inclusiv sași. în urma unor ac
țiuni rapide au ocupat unele centre 
importante ca Dejul. Turda. Aiudul 
și Clujul. Timp de o lună de zile, 
orașul Cluj va deveni centrul de re
zistentă al răsculatilor. fiind reocupat 
de către nobili numai pe la mijlocul 
lunii ianuarie 1438. după un greu și 
îndelungat asediu. Acest ultim episod 
va marca, de altfel, sfîrșitul răscoalei 
și începutul unei crunte represiuni, 
căreia i-au căzut victimă mii de ță
rani — uciși, mutilați și schingiuiți.

Deși infrintă. răscoala din 1437— 
1438 a însemnat o puternică lovitură 
dată orinduirii feudale. întinderea, 
puterea și organizarea ei au consa
crat-o drept prima mare răscoală 
țărănească organizată în țara noas
tră. un moment memorabil al unei 
Istorii lungi și furtunoase, al cărei 
punct culminant va fi in secolul nos
tru neuitatul an 1907.
Conf. unlv. dr. Matei VLAD

țeles mai tirziu că. ori de cite ori 
se lăsa liniștea aceea, atît de grea 
pentru noi. cei captivi. încă un om 
era salvat...". Livia Negoescu, care 
își sărbătorea aniversarea a 22 de ani 
in noaptea de 4 martie, a renăscut 
după 118 ore de coșmar, de claustrare 
în întuneric, de striviri din toate 
părțile. Albastrul ochilor i-a reinflo- 
rit și zîmbetul ei spune mai mult 
decît toate cuvintele.

La două săptămini de „box cu 
moartea" — cum numește tinărul 
medic anestezist M. Sitcai cursa 
contra-cronometru pentru recupe
rarea vieților — doctorii încep 
să aibă un dram de răgaz. Sint 
cei care au putut vorbi cel mai 
puțin dintre toți oamenii anga
jați in lupta cu stihia. Spitalul de 
urgentă, deși grav avariat, evacuat 
în alte spitale — cu excepția unei 
secții care continuă să funcționeze 
în Calea Floreasca — nu și-a încetat 
nici o clipă activitatea. Toți, de la 
medicul cel mai tinăr — Manuela 
Rusu, absolventă a facultății de chi
rurgie, promoția 1976 — pînă la cei 
ca doctorul M. Ciurel, cu stagii de 
cite un sfert de veac în acest spital, 
aproape că n-au mai dat pe la ca
sele lor in acest răstimp. Sint cei 
ce-au refuzat să se dea bătuți, cei 
pe care cumplita oboseală a triajului 
a sute de victime si a intervențiilor 
chirurgicale începute la lumina lan
ternelor și a luminărilor și terminate 
in blocurile operatorii ale marilor 
spitale bucureștene nu i-a putut ră
pune.

La trei zile de la internarea fiului 
ei în secția de reanimare a Spita
lului Militar Central, mama lui So
rin îi fierbea fiului ei. acasă, o supă 
cum numai o mamă știe să facă. I-a 
dus-o la spital. Momentele critice au 
fost depășite. Doctorii sint încreză
tori. Viața revine trainică în tinărul 
trup. Tinerețea învinge. Sorin Crai
nic răspunde surîsului. prin surîs. 
Simbătă seara, medicul de gardă 
Păun Constantin ne preciza că starea 
sănătății lui Sorin Crainic evoluează 
satisfăcător, că tinărul se simte bine.

în fiecare zi, in fiecare ceas, cite 
un om părăsește Spitalele bucu
reștene. în curind. ca multi alți acci
dentați. șl Sorin va părăsi spitalul. 
Afară il așteaptă toate florile primă
verii.

Ioan GRIGORESCU ,
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PROIECT

LEGEA
calității produselor și

înfăptuirea obiectivelor Programului 
Partidului Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste _ multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism, în 
condițiile promovării ferme a progresului 
tehnic, corespunzător cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice contemporane, impune 
desfășurarea unei activități permanente și 
susținute pentru ridicarea calității produse
lor și serviciilor în toate sectoarele produc
ției materiale.

Ministerele, celelalte organe centrale și 
locale, unitățile socialiste trebuie să asigu
re ridicarea necontenită a calității produse
lor și serviciilor, condiție esențială a creș
terii eficienței economice, a valorificării su
perioare a muncii sociale, a intensificării 
participării României la circuitul schimburi
lor internaționale de valori materiale.

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii și ingi
nerii, toți oamenii muncii — producători, 
proprietari asupra mijloacelor de producție, 
beneficiari ai producției sociale — sînt di
rect interesați în ridicarea continuă a cali
tății produselor și serviciilor. în vederea 
dezvoltării permanente a avuției naționale 
fi, pe această bază, a satisfacerii în condi-

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1 — în Republica Socialistă România 

perfecționarea calității produselor și a ser
viciilor constituie o obligație permanentă 
a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, 
a unităților economice, ministerelor și ce
lorlalte organe de stat și obștești.

Statul asigură, prin planul național unic 
de dezvoltare economico-socială. condițiile 
necesare pentru îmbunătățirea performanțe
lor și competitivității produselor și a calită
ții serviciilor. în concordanță cu cele mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice 
contemporane, cu cerințele creșterii eficien
tei muncii sociale, valorificării superioare 
a materiilor prime, materialelor, inclusiv a 
deșeurilor, combustibililor și energiei.

Art. 2. — Nivelul calitativ al produselor 
și regulile de bază pentru verificarea 
acestuia se stabilesc, în mod unitar, prin 
standarde, norme tehnice, caiete de sarcini, 
contracte, care se aprobă de organele pre
văzute de lege și sînt obligatorii pentru 
toate unitățile economice, producătoare și 
executante de lucrări sau beneficiare de 
produse și servicii, pentru unitățile de cer
cetare, de inginerie tehnologică, de proiec
tare, organe tehnice de oontrol, ministere, 
celelalte organe centrale și locale.

Art. 3. — Calitatea produselor se reali
zează prin respectarea cerințelor tehnice, 
economice, constructiv-funcționale. estetice 
și de fiabilitate, in continuă perfecționare, 
care conferă acestora un grad înalt de uti
litate economică și socială.

Realizarea și livrarea de produse sau 
prestarea de servicii trebuie să corespundă 
parametrilor de calitate prevăzuți în stan
darde, norme tehnice, caiete de sarcini și 
contracte. Colectivele de oameni ai muncii, 
conducerile unităților economice și organele 
de control au obligația să ia toate măsurile 
ce se impun pentru a nu admite nici o 
abatere de la normele de calitate. Orice 
Încălcare a parametrilor de calitate se 
sancționează potrivit legii.

Art. 4. — Ministerele, organele centrale 
și locale, centralele industriale și întreprin
derile au obligația să asigure fabricarea și 
livrarea de produse cu parametri calitativi 
ridicați, la nivelul celor mai bune perfor
mante realizate in țară și pe plan mondial, 
în condițiile reduoerii continue a consumu
rilor de materii prime, materiale, combus
tibil și energie, înlocuirii materiilor prime 
și materialelor deficitare, creșterii perma
nente a productivității muncii.

De asemenea, sînt obligate să asigure 
prestarea de servicii care să satisfacă, la 
un nivel superior calitativ și de eficientă, 
cerințele populației și nevoile economiei 
naționale, introducerea metodelor moderne 
în executarea lucrărilor, diversificarea 
serviciilor, creșterea promptitudinii și a 
solicitudinii față de beneficiari.

CAPITOLUL II

Condițiile de bază și documentele 
tehnice normative care definesc 
calitatea produselor industriale
Art. 9. — Condițiile de bază ale calității 

și documentele tehnice normative ale pro
duselor industriale, obligatorii pentru toate 
unitățile de cercetare, inginerie tehnologică, 
de producție, pentru ministere, celelalte 
organe centrale și locale, se stabilesc potri
vit prevederilor prezentei legi.

SECȚIUNEA I

Condițiile de bază ale calității 
la principalele grupe 

de produse industriale

A. Industria construcțiilor 
de mașini

Art. 10. — în industria construcțiilor de 
mașini, produsele trebuie realizate cu pa
rametrii tehnico-economici și de fiabilitate 
ridicați ; principalele condiții de calitate la 
produsele de largă utilizare sînt :

a) pentru piese turnate, forjate-matri- 
țate și tratate termic : forme și dimensiuni 
în toleranțele prescrise, caracteristici fizico- 
mecanice și chimice conform prevederilor 
din standarde, structură omogenă și aspect 
corespunzător, adaosuri de prelucrare mi
nime, pierderi prin maselote, rețele de tur
nare și bavuri reduse ;

b) pentru utilaje tehnologice complexe, 
echipamente termoenergetice, motoare ter
mice : randament și siguranță în funcțio
nare ridicate, grad înalt de automatizare 
și de protecție anticorosivă, gabarit și greu
tate specifică reduse, consumuri minime de 
combustibili și energie ;

c) pentru mașini-unelte: precizie și pro
ductivitate ridicate, regimuri de lucru e- 
conomice, grad înalt de automatizare șl 
dotare cu echipamente auxiliare, gabarit 
și greutate specifică reduse, consumuri mi
nime de energie electrică;

d) pentru mijloace de transport: capaci
tăți și viteze optime, securitate maximă în 
exploatare, nivel minim de poluare, pro
tecția anticorosivă ridicată, confort sporit, 

ții superioare a cerințelor vieții materiale 
și spirituale a poporului nostru.

Calitatea produselor și serviciilor repre
zintă una din cele mai importante forme de 
materializare a capacității de creație, a dis
ciplinei și a atitudinii socialiste față de 
muncă, prin care lucrătorii din economie 
participă la perfecționarea dotării tehnice a 
activității economice, creșterea productivi
tății muncii, valorificarea eficientă a resur
selor tării, satisfacerea cerințelor populației, 
mărirea competitivității produselor romă-: 
nești pe piața externă.

Statul stimulează opinia de masă a tutu
ror oamenilor muncii pentru perfecționarea 
continuă a producției materiale a societății, 
în vederea realizării de produse și prestări 
de servicii de un înalt nivel calitativ, cu efi
ciență economică corespunzătoare.

în scopul creșterii contribuției și întăririi 
răspunderilor ce revin ministerelor și celor
lalte organe centrale și locale, unităților e- 
conomice și personalului acestora în dome
niul calității produselor și serviciilor.

Marea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 5. — Pe lingă organele colective de 
conducere din întreprinderi, centrale, mi
nistere, celelalte organe centrale și comi
tetele executive ale consiliilor populare 
funcționează consilii tehnico-economice.

Consiliile tehnico-economice sint obligate 
să analizeze multilateral și complex docu
mentațiile de execuție a produselor și de 
efectuare a lucrărilor, standardele, nor
mele tehnice și caietele de sarcini și să 
propună soluții tehnico-economice care să 
conducă la ridicarea calității produselor și 
serviciilor, reducerea consumurilor, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație și a 
metodologiilor de control tehnic, creșterea 
eficientei economice.

Art. 6. — Unitățile de cercetare și ingi
nerie tehnologică, împreună cu unitățile 
productive vor elabora. în cadrul documen
tațiilor tehnice de execuție a semifabri
catelor, pieselor, subansamblelor si produ
selor. programul tehnologic de control al 
calității, care va cuprinde modul și durata 
de efectuare a operațiunilor de control la 
recepție, pe faze de fabricație și în final, 
al fiecărui produs, mijloacele necesare și 
calificarea personalului care execută con
trolul.

Centralele industriale și întreprinderile 
sînt obligate ca la introducerea în fabri
cație a produselor noi să asigure aparatele 
de măsură și control, standurile de probă 
și celelalte condiții prevăzute în progra
mele tehnologice de control al calității.

Art. 7 — Controlul calității produselor și 
serviciilor se efectuează obligatoriu de 
muncitorii care le execută, de maiștri, și 
ceilalți conducători ai procesului de pro
ducții. Aceștia răspund de respectarea nor
melor de calitate în executarea operațiilor 
tehnologice la fiecare produs în parte și 
trebuie să sesizeze imediat conducătorului 
ierarhic defectele apărute în procesul de 
fabricație asupra cărora nu pot acționa în 
mod direct, în vederea înlăturării lor 
operative.

Comisiile pentru calitate din unități, or
ganisme de lucru ale consiliilor oamenilor 
muncii, urmăresc și analizează nivelul cali
tativ al producției șl sînt obligate să pro
pună soluții pentru îmbunătățirea conti
nuă a acestuia.

Organele de control tehnic al calității 
exercită controlul pe fluxul de fabricație și 
asupra produselor finite, potrivit progra
melor și metodologiei de control.

Art. 8 — Consiliile oamenilor muncii, 
organizațiile sindicale, celelalte organizații 
de masă și obștești vor acționa permanent 
în vederea mobilizării inițiativei creatoare 
a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, a 
întregului personal din unitățile economice, 
pentru ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor și serviciilor.

caracteristici ergonomice și estetice supe
rioare, raport redus între greutatea proprie 
și sarcina utilă, consumuri minime de e- 
nergie, carburanți și lubrifîanți, costuri re
duse de întreținere;

e) pentru tractoare: putere de tracțiune 
corespunzătoare, consum redus de combus
tibil și lubrifianți, aderență la teren, adap
tabilitate, mobilitate, manevrabilitate și 
funcționalitate ridicate, caracteristici ergo
nomice superioare, cpsturi reduse de în
treținere;

f) pentru mașini de ridicat și transpor
tat: capacitate și rezistență optime, grad 
inalt de automatizare, protecție și sigu
ranță, manevrabilitate și funcționalitate ri
dicate, greutate specifică redusă;

g) pentru aparataj, motoare și transfor
matoare electrice: randamente, siguranță 
în funcționare, asigurarea protecției împo
triva electrocutării, pierderi specifice mi
nime, miniaturizare, greutate unitară și 
consumuri de materiale reduse;

h) pentru frigidere, aspiratoare si alte 
bunuri de consum de folosință îndelunga
tă: nivel înalt al parametrilor specifici, 
randament, durabilitate, siguranță in func
ționare, manevrabilitate, caracteristici, este
tice și ergonomice ridicate, ușurință în în
treținere și reparare, greutate specifică 
redusă;

i) pentru televizoare, radio-receptoare, 
magnetofoane, casetofoane și alte bunuri 
de consum electrice: fiabilitate ridicată, 
sensibilitate, selectivitate, fidelitate, re
zistență la șocuri și vibrații, protecție și 
finisaje superioare, costuri reduse de re
parații; _

j) pentru componente electronice active 
și pasive: precizie și stabilitate ridicată a 
caracteristicilor specifice, miniaturizare;

k) pentru aparate de măsură si control și 
elemente de automatizare: precizie, rezis
tență la șocuri, vibrații și mediu, clasă 
de protecție ridicată, menținerea caracte
risticilor în timpul normat, dimensiuni și 
greutate reduse.

B. Industria extractivă
Art. 11 — în industria extractivă, produ

sele trebuie să asigure valorificarea ra
țională a substanțelor minerale utile con

ținute în zăcămint și, la principalele grupe 
de produse, să întrunească următoarele ca
racteristici de bază:

a) la minereuri: conținutul de substanțe 
utile, puritatea, granulația și caracteristi
cile fizico-chimice corespunzătoare docu
mentațiilor pentru punerea în exploatare a 
zăcămintelor respective;

b) la concentrate și alte produse miniere 
preparate: încadrarea in conținuturile de 
elemente utile normate și reducerea com
ponentelor considerate ca impurități;

c) la cărbuni : putere calorică, conținut 
de cenușă, umiditate și granulație conform 
actelor normative de valorificare a zăcă
mintelor respective;

d) la țițeiuri brute și tratate: impurități 
și conținut de sare reduse;

e) la gaz metan: putere calorică și con
ținut de impurități conform documentații
lor tehnice de valorificare a zăcămintelor 
respective.

C. Industria metalurgică
Art. 12 — în industria metalurgică pro

dusele trebuie să aibă un grad avansat de 
prelucrare, să' asigure valorificarea supe
rioară a metalului, consumuri reduse de 
combustibili și energie și să satisfacă ur
mătoarele condiții calitative de bază :

a) pentru laminate din oțel obținute prin 
deformare plastică la cald sub formă de 
profile simple și fasonate, sîrme, table, 
benzi, produse tubulare : compoziția chi
mică în limitele prescrise pentru fiecare- 
marcă de oțel, caracteristici mecanice, teh
nologice și de structură care să asigure o 
prelucrabilitate ușoară, condiții de formă 
și de dimensiuni în limitele toleranțelor 
prevăzute ;

b) la produse din oțel obținute prin de
formare plastică la rece sub formă de țevi, 
table, benzi, bare, țevi trase, sirme trefila
te : precizie dimensională ridicată, caracte
ristici tehnologice și mecanice superioare 
la refulare sau la ambutisare, omogenitate 
structurală ;

c) la țevi sudate și profile îndoite din 
oțel formate la rece : omogenitatea carac
teristicilor mecanice ale cordonului de su
dură și a zonei de influență termică, etan
șeitate a cusăturii, conformitatea cu nor
mele privind forma geometrică, dimensiu
nile și toleranțele prevăzute ;

d) la table, benzi, țevi, bare din oțeluri 
inoxidabile sau refractare : rezistență ridi
cată la coroziune de suprafață și intercris- 
talină, menținerea caracteristicilor meca
nice la temperaturi ridicate, suprafețe cu 
grad redus de rugozitate ;

e) la table și benzi din oțeluri silicoase: 
proprietăți electrice și magnetice superioa
re, dimensiuni cu toleranțe restrînse ;

f) la table, benzi, țevi și sîrme cu aco
periri de protecție — zincare, cositorire, 
plumbuire : grosime uniformă, aderență și 
omogenitate superioare ale stratului de pro
tecție, rezistență ridicată la acțiunea agen- 
ților fizico-chimisi .

g) la tablă, betizi,'3fclii, țevi, bare, pro
file, sîrme din metale șl aliaje neferoase : 
puritate ridicată, .compoziție chimică în li
mitele prevăzute,*-’ proprietăți mecanice, 
tehnologice și structurale superioare, rezis- 
tivitate electrică redusă, formă și dimen
siuni în toleranțe restrînse ;

h) la electrozi, sîrme și fluxuri de su
dură : compoziție chimică, proprietăți de 
sudabilitate superioare,, adecvate fiecărei 
mărci de oțel, aderență mărită, ambalaj re
zistent la agenți atmosferici și aspect com
petitiv ;

i) la produse refractare sub formă de 
cărămizi, blocuri, piese special fasonate, 
betoane, mortare, prafuri și plăci termo- 
izolante : compoziție chimică omogenă, pro
prietăți fizico-chimice superioare, durabili
tate ridicată, conformanța la formă și to
leranțe restrînse ;

j) la produse abrazive sub formă de 
discuri, diverse profile și abrazivi pe su
port : granulație uniformă, structură, ade
rență și compactitate ridicate, rezistență mă
rită la șoc și uzură ;

k) la electrozi siderurgici și alte produse 
cărbunoase : rezistență ridicată la compre
siune și șocuri, rezistivitate electrică seă- 
zută, formă și dimensiuni în toleranțe res
trînse, consumuri specifice reduse și dura
bilitate mărită în timp.

D. Industria chimică
Art. 13 — în industria chimică, produsele 

trebuie să aibă parametrii calitativi care 
să asigure un grad înalt de valorificare a 
materiilor prime și materialelor ; la prin
cipalele grupe de produse, condițiile de ca
litate sînt următoarele :

a) pentru îngrășăminte chimice și pesti
cide : conținut ridicat de substanță activă, 
conservabilitate și selectivitate crescute, 
toxicitate redusă ;

b) pentru produse anorganice de bază : 
concentrație utilă, conținut scăzut de im
purități ;

c) produse petroliere : randamente ridi
cate în utilizare, ^stabilitatea proprietăților 
fizico-chimice ;

d) pentru fibre și fire chimice : caracte
ristici fizico-mecanice și prelucrabilitate ri
dicate. capacitate mare de vopsire, stabili
tate în timp șj la tratamente umido-ter- 
mice ;

e) pentru cauciuc și mase plastice : omo
genitatea structurii, caracteristici fizico- 
chimice și randamente crescute în prelu
crare ;

f) pentru anvelope, camere de aer și ar
ticole tehnice din cauciuc și mase plastice : 
rezistentă sporită la uzură, șocuri, uleiuri 
și solvenți. siguranță in exploatare, stabi
litate dimensională și a caracteristicilor fi
zico-mecanice ;

g) pentru medicamente : acțiune farma
cologică și terapeutică eficace, conținutul 
prescris de substanță activă, efecte secun
dare minime, grad înalt de puritate și ste
rilizare ;

h) pentru lacuri, vopsele și coloranți : 
putere mare de acoperire, rezistentă la 
intemperii, lumină și spălare, omogenitate, 
timpi reduși de uscare ;

i) pentru produse cosmetice și detergenți : 
stabilitatea compozițiilor, persistență olfac
tivă, putere de spălare, lipsa toxicității.

E. Industria materialelor 
de construcții și in
dustria de prelucrare a 
lemnului.

Art. 14 — în industria materialelor de 
construcții trebuie să se asigure valorifi
carea superioară a resurselor din țară, prin 
fabricarea de produse rezistente, ușoare, 
ieftine, care să înlocuiască materialele de
ficitare și costisitoare, să conducă la reali
zarea de construcții economicoase și să în
trunească următoarele caracteristici princi
pale de calitate :

a) pentru ciment și produse din azboci
ment : omogenitate și rezistențe mecanice 
stabile in timp ;

b) pentru prefabricate din beton : capaci
tate portantă ridicată, greutate redusă, con
sumuri minime de oțel-beton și precizie 
dimensională ;

c) pentru materiale izolatoare : capacita
te ridicată de izolare termică, hidrofugă, 
respectiv fonică ;

d) pentru produse din ceramică pentru 
zidării : rezistență corespunzătoare la com
presiune. greutate redusă ;

e) pentru produse din ceramică fină : 
formă și culoare adecvate, precizie dimen
sională, finisare uniformă, planeitate si 
pori în tolerante prescrise ;

f) pentru corpuri de încălzire : coeficient 
de transmisie a căldurii și etanșeitate ri
dicată. greutate specifică redusă, finisaj co
respunzător.

Art. 15 — în industria de prelucrare a 
lemnului, mobila și celelalte produse tre
buie să întrunească însușiri fizico-mecanice 
superioare, durabilitate sporită, varietate 
dimensională adecvată utilizării, grad ridi
cat de finisare, funcționalitate multiplă, co
moditate și aspect estetic, în condițiile va
lorificării optime a masei lemnoase.

F. Industria ușoară și in
dustria alimentară

Art. 16 — în industria ușoară, producția 
trebuie diversificată, ținînd seama de exi
gențele beneficiarilor, de cerințele popu
lației de toate vîrstele, de necesitatea adap
tabilității operative la schimbările modei, 
în condițiile valorificării superioare a ma
teriilor prime, materialelor și realizării de 
produse care să satisfacă următoarele ca
racteristici calitative de bază :

a) la țesături : rezistență, stabilitate di
mensională, grad de prelucrabilitate ridicat, 
păstrarea coloritului în timp și la trata
mente umido-termice, varietatea colaristică 
și a desenului, greutate redusă ;

b) la confecții și tricotaje : grad de fini
sare ridicat, durabilitate, comoditate, aspect 
estetic ;

c) la încălțăminte și marochinărie : dura
bilitate, ușurință în utilizare,- rezistență la 
intemperii, diversitate estetică ;

d) la articole de uz casnic și gospodăresc : 
rezistență, multifuncționalitate, siguranță în 
exploatare, întreținere ușoară, aspect este
tic, finisare adecvată utilizării.

Art. 17 — în industria alimentară, produ
sele trebuie să aibă valori nutritive ridi
cate, să fie garantate igienico-sanitar, să 
corespundă preferințelor populației și să 
satisfacă următoarele cerințe calitative de 
bază :

a) la produsele din came : însușiri gusta
tive superioare, stabilitate a stării sanitare 
și sanitar-veterinare pe toată durata de ga
ranție, proprietăți proteinice ridicate ;

b) la lapte și produse lactate : conținut 
normat de proteine, grăsimi și încărcătură 
bacteriană ;

c) la conserve de carne, legume, fructe, 
pește : proporție optimă a componentelor 
de bază, însușiri gustative și aromatice ri
dicate. pe toată perioada de valabilitate 1

d) la pîine și alte produse de panificație : 
prospețime, grad de coacere și porozitate 
corespunzătoare, diversitate sortimentală ;

e) la produse zaharoase : valori nutritive, 
gustative și aromatice superioare, atractivi- 
tate, diversitate.

SECȚIUNEA II 

Documentele tehnice 
normative care definesc 

calitatea produselor 
industriale

Art. 18 — Parametrii de calitate ai pro
duselor industriale se prevăd în standarde, 
norme tehnice de ramură, norme tehnice 
interne, caiete de sarcini și contracte, apro
bate de organele prevăzute de lege.

Prin documentele tehnice normative pre
văzute la alineatul 1 se stabilesc condițiile 
tehnice de calitate, constructive, funcționale 
și de fiabilitate, regulile și metodele de 
verificare a calității, prescripțiile speciale 
de ambalare, marcare, depozitare și trans
port. ale tuturor produselor, precum și re
gulile de protecție specifice condițiilor de 
climă și mediu ale țărilor în care urmează 
a fi exportate.

Art. 19 — Ministerele, celelalte organe 
centrale și locale, centralele industriale și 
întreprinderile, unitățile de cercetare și 
inginerie tehnologică răspund de nivelul pa
rametrilor de calitate din documentele teh
nice normative pe care le elaborează și de 
stricta aplicare a acestor documente după 
aprobare.

De asemenea, vor acționa pentru revi
zuirea periodică a parametrilor de calitate 
în vederea aducerii lor la nivelul perfor
manțelor realizate de produse similare, în 
țară sau pe plan mondial.

Odată cu stabilirea parametrilor calitativi 
ai produsului de bază, se vor preciza și pa
rametrii pieselor și subansamblelor compo
nente, care sînt obligatorii pentru toate 
unitățile care cooperează la realizarea pro
dusului respectiv.

Normele de calitate în industria repu
blicană sînt obligatorii și pentru unitățile 
din industria locală și cooperatistă.

Art. 20 — Pe baza normelor de calitate 
și a documentațiilor tehnice aprobate, în
treprinderile producătoare au obligația să 
întocmească „Cartea tehnică a produsului" 
pentru mașini, utilaje și instalații, precum 
și pentru aparatele și alte bunuri de folo
sință îndelungată stabilite de ministerul sau 
organul 'central coordonator de ramură.

„Cartea tehnică a produsului" va cuprin
de descrierea, parametrii, domeniile de uti
lizare, modul de întreținere și condițiile de 
păstrare a acestuia, perioadele de revizie 
tehnică, precum și orice alte date privind 
funcționarea la parametrii proiectați ai 
produsului.

Unitățile furnizoare și, după caz, cele 
comerciale sint obligate să livreze produ
sele numai însoțite de „Cartea tehnică a 
produsului".

Art. 21 — Ministerele, centralele indus
triale, întreprinderile au obligația să asi
gure ca muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
întregul personal de execuție și de control 
să cunoască temeinic prevederile din stan
darde, norme tehnice, caiete de sarcini și 
contracte, să își ridice permanent califica
rea profesională, în scopul realizării pro
duselor industriale în strictă conformitate 
cu normele de calitate.

Art. 22 — în vederea sporirii competiti
vității produselor românești pe plan extern, 
Ministerul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale împreună 
cu Camera de Comerț și Industrie vor asi
gura procurarea normativelor tehnice și a 
altor materiale privind calitatea produse
lor utilizate pe piața internațională.

serviciilor
CAPITOLUL III

Asigurarea calității produselor
SECȚIUNEA I 

Respectarea disciplinei 
tehnologice

Art. 23. — Ministerele economice, cen
tralele industriale, întreprinderile și cele
lalte unități economice răspund de respec
tarea strictă a disciplinei tehnologice in 
procesul de fabricație.

Disciplina tehnologică se realizează prin 
desfășurarea producției potrivit documenta
ției de execuție și procesului tehnologic 
omologat și executarea produselor în con
dițiile prevăzute în standarde, norme și 
normative tehnice, caiete de sarcini și 
contracte.

Art. 24. — Se interzice unităților econo
mice să aprobe derogări de la documenta
ția constructivă și tehnologică omologată, 
precum și de la prevederile standardelor, 
normelor tehnice, caietelor de sarcini si 
contracte. Nu constituie derogări măsurile 
luate pentru reducerea consumurilor, creș
terea productivității muncii, modernizarea 
prooeselor tehnologice, tipizarea pieselor, 
subansamblelor și produselor, cu condiția 
să asigure menținerea sau îmbunătățirea 
calității produselor.

Derogări de la documentațiile tehnice 
aprobate, potrivit legii, de unitățile econo
mice se pot da în mod excepțional și pe 
timp limitat numai de ministerele sau or
ganele centrale coordonatoare de ramură, 
cu avizul institutelor de cercetare și ingi
nerie tehnologică de specialitate.

în cazul normelor tehnice de ramură și al 
altor documentații tehnice aprobate de mi
nistere și celelalte organe centrale și locale, 
derogările se pot da in mod excepțional si 
pe timp limitat de către ministerul coordo
nator sau organul central coordonator de 
ramură, cu avizul Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie și Inspectoratului 
General de Stat pentru Controlul Calității 
Produselor.

Derogările de la standardele de stat se 
pot da numai de organul care le-a aprobat, 
la propunerea ministerelor, celorlalte or
gane centrale și locale interesate. înaintată 
cu acordul Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie și Inspectoratului Ge
neral de Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor.

Odată cu aprobarea derogării, organele 
prevăzute la alineatele 2 și 3 vor stabili și 
măsurile necesare pentru eliminarea cau
zelor care au generat-o.

Art. 25. — Centralele industriale. între
prinderile și celelalte unități economice 
răspund de pregătirea și organizarea co
respunzătoare a producției, acordarea asis
tenței tehnice în toate schimburile prin ca
dre de conducere tehnică și de specialitate, 
optimizarea procesului de fabricație și a 
transporturilor interne, întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă.

Totodată, sînt obligate să ia măsuri pen
tru reducerea continuă a consumurilor 
specifice în condițiile respectării stricte 
a calității normate.

SECȚIUNEA II

Atribuțiile și răspunderile 
ministerelor, celorlalte 

organe centrale sau locale 
și unităților economice

Art. 26. — Ministerele, celelalte organe 
centrale și locale răspund de realizarea ni
velului calitativ al producției unităților 
subordonate, în care scop sînt obligate să ia 
măsuri pentru :

a) asigurarea dotării unităților producă
toare cu mijloace de producție care să aibă 
precizia și productivitatea necesare, cu a- 
parate de măsură și control, aparatură de 
laborator, întregul necesar de scule, dispo
zitive și verificatoare, standuri de probe, 
prevăzute în documentația tehnologică și 
de control al calității și promovarea folo
sirii metodelor științifice de verificare a 
calității și fiabilității ;
,b) crearea condițiilor tehnico-materiale 

și organizatorice necesare pentru asigurarea 
calității produselor prin profilarea, specia
lizarea și concentrarea producției ;

c) organizarea, îndrumarea și verificarea 
activității de control tehnic de calitate și de 
metrologie în unitățile subordonate ;

d) stabilirea modului de verificare îna
inte de livrare a calității și fiabilității pro
duselor unicate de mare complexitate, la 
care nu se pot face probe complete în u- 
zina producătoare, cu acordul beneficiari
lor și unităților de cercetare și inginerie 
tehnologică ;

e) asigurarea nivelului calitativ al tutu
ror produselor din profilul ramurii de care 
răspund ;

f) elaborarea programelor pentru îmbună
tățirea continuă a calității materiilor pri
me, semifabricatelor, proceselor tehnologice 
și a produselor finite și asigurarea îndepli
nirii acestora ;

g) realizarea cooperării între unitățile 
producătoare, în condiții care să asigure 
nivelul calitativ al materiilor prime, mate
rialelor, ansamblelor și subansamblelor 
care intră în componența produselor finite ;

h) asigurarea condițiilor necesare pentru 
pregătirea forței de muncă calificate la ni
velul prevederilor din documentațiile teh
nologice, precum și a asistenței tehnice 
pentru verificarea și reparația mașinilor și 
instalațiilor ;

i) organizarea urmăririi comportării în 
exploatare a produselor livrate, precum șl 
a prelucrării datelor rezultate, în vederea uti
lizării lor la reproiectarea produselor sau 
crearea de produse noi.

Art. 27. — Centralele industriale. între
prinderile și celelalte unități economice 
răspund de respectarea prevederilor din 
standarde, norme tehnice, caiete de sarcini, 
alte documentații tehnice și contracte la 
fabricarea și livrarea produselor, în care 
scop sînt obligate să ia măsuri pentru :

a) introducerea în fabricație de serie' a
produselor noi numai după ce au fost luate 
toate măsurile tehnico-materiale și organi
zatorice pentru asigurarea calității produ
selor ; •

b) efectuarea în prealabil a probelor de 
verificare a parametrilor tehnico-funcționali 
care să asigure condițiile calitative stabili
te prin contract, pentru produsele oferite 
pentru prima dată la export, sau pentru care 
partenerul cere condiții tehnice suplimen
tare față de normativele interne în vi
goare ;

c) elaborarea programelor privind îmbu
nătățirea continuă a calității materiilor pri
me. semifabricatelor, produselor finite, in

clusiv a celor care fac obiectul cooperării 
în producție și analiza lunară a îndeplinirii 
acestora ;

d) folosirea în fabricație numai de materii 
prime și materiale care corespund condiții
lor de calitate prevăzute in standarde, ce
lelalte documente tehnice, normative și în 
contractele economice ;

e) organizarea și buna funcționare a con
trolului tehnic de calitate în conformitate 
cu programele tehnologice de control și asi
gurarea încadrării în această activitate a 
muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și in
ginerilor cu o bună pregătire profesională 
și cu experiență in producție ;

f) dotarea laboratoarelor și secțiilor de 
producție cu aparate de măsură și control, 
aparatură de laborator și cu standuri de 
probă necesare pentru determinarea carac
teristicilor fizice, mecanice și chimice ale 
materiilor prime, materialelor, semifabrica
telor și produselor finite ;

g) perfecționarea documentațiilor tehnice, 
programelor tehnologice de control, întocmi
rea propunerilor de îmbunătățire a stan
dardelor. în concordantă cu progresul teh
nic și cerințele de calitate ;

h) funcționarea utilajelor, instalațiilor și 
aparaturii de măsură și control la parame
trii proiectați, modernizarea, verificarea, în
treținerea și certificarea, conform legii, a 
funcționării acestora în limitele de precizie 
stabilite ;

i) asigurarea condițiilor necesare pentru 
pregătirea muncitorilor și a personalului 
mediu de specialitate pentru însușirea cu
noștințelor teoretice și practice privind cali
tatea lucrărilor și produselor ;

j) prevederea în contractele economice a 
caracteristicilor de calitate și metodelor de 
verificare a acestora, a condițiilor și terme
nelor de garanție, a duratelor de utilizare, 
precum și a condițiilor de conservare, am
balare, depozitare și transport al produselorț

k) urmărirea sistematică a modului de 
comportare Ia beneficiari a produselor li
vrate și stabilirea, pe această bază, de mă
suri pentru ridicarea nivelului calitativ al 
producției ;

l) analizarea periodică a activității desfă
șurate pentru asigurarea calității produse
lor în unități, secții, ateliere și locuri de 
muncă, prezentarea de dări de seamă în 
adunările generale ale oamenilor muncii a- 
supra nivelului calitativ al produselor, în 
vederea promovării inițiativei întregului 
personal pentru îmbunătățirea calității pro
duselor.

Art. 28. — Consiliile tehnico-economice din 
ministere, celelalte organe centrale și loca
le. din centrale și întreprinderi sint obli
gate :

a) să analizeze nivelul calitativ al produ
selor din fabricație și să propună măsuri 
de îmbunătățire a acestuia ;

b) să asigure adoptarea unor soluții teh
nice care să conducă la înnoirea și moder
nizarea produselor în condiții de eficientă 
ridicată ;

c) să avizeze numai acele documentații de 
execuție și documente tehnice normative 
care să asigure realizarea unor caracteris
tici funcționale și tehnico-economice supe
rioare celor existente ;

d) să urmărească îmbunătățirea tehnolo
giilor de control.

Proiectele documentelor tehnice normati
ve și ale documentațiilor de execuție ale 
produselor se supun aprobării organelor 
colective de conducere numai însoțite de 
concluziile și propunerile consiliilor tehni
co-economice.

Art. 29 — Unitățile de cercetare șl Ingi
nerie tehnologică răspund de calitatea so
luțiilor tehnice privind proiectarea și pre
gătirea de fabricație a produselor, adoptate 
în documentațiile pe care le-au elaborat, 
de asigurarea asistentei tehnice șl de per
fecționarea continuă a produselor din pro
filul lor de activitate.

Art. 30 — Unitățile beneficiare sînt obli
gate să efectueze recepția produselor potri
vit prevederilor din contracte și să preia 
numai acele produse care corespund nor
melor de calitate.

încălcarea prevederilor alineatului 1 atra
ge și răspunderea unităților beneficiare 
pentru paguba adusă avutului obștesc.

Art. 31 — Unitățile producătoare răspund 
pentru orice deficientă de calitate apărută 
în termenul de garanție, precum și de e- 
ventualele vicii ascunse rezultate din fabri
cație. apărute în perioada de utilizare nor
mată și sînt obligate să stabilească, in con
dițiile prevăzute în contracte, de comun 
acord cu beneficiarii si proiectanții. măsuri 
și termene de remediere sau de înlocuire 
a produselor necorespunzătoare. In cazul în 
care furnizorii nu acceptă remedierea sau 
înlocuirea produselor, beneficiarii le vor 
restitui, solicitînd despăgubirile legale.

Prin termen de garanție se înțelege li
mita de timp in cadrul căreia recondițio- 
narea sau înlocuirea produsului se fac pe 
seama și cheltuiala unității producătoare, 
dacă nu se dovedește că deficiența de ca
litate s-a produs din culpa unității bene
ficiare.

Prin perioada de utilizare normată se în
țelege intervalul în cadrul căruia produsul, 
în condițiile de exploatare, depozitare șl 
transport stabilite potrivit normelor și nor
mativelor tehnice, trebuie să-și mențină 
nemodificate caracteristicile funcționale.

Art. 32. — Unitățile comerciale răspund, 
potrivit legii, de calitatea mărfurilor vîn- 
dute, asigurînd remedierea sau înlocuirea 
produselor necorespunzătoare pe seama 
unităților producătoare.

Termenul de prescripție a acțiunii uni
tății comerciale față de unitatea producă
toare. pentru recuperarea daunelor rezultate 
din neîndeplinirea de către producător a 
condițiilor de calitate, curge de la data 
plății daunelor de către unitatea comer
cială.

Art. 33. — Furnizorul răspunde fată de 
beneficiar. în perioada de garanție, pentru 
daunele aduse prin nerealizarea parametri
lor proiectați datorită deficiențelor de cali
tate ale utilajelor, instalațiilor și bunurilor 
de folosință îndelungată livrate.

Art. 34. — Unitățile de transport, precum 
și cele care preiau, păstrează și desfac pro
dusele răspund de menținerea integrității 
și calității acestora, de corecta lor manipu
lare și depozitare, de la preluare pînă la 
predare.

Art. 35. — Unitățile producătoare și uni
tățile de comerț exterior sînt obligate să 
asigure respectarea cu strictețe a condiții
lor privind calitatea și performantele teh
nice ale mărfurilor destinate exportului, 
potrivit prevederilor contractuale.

Ministerul Comerțului Exterior și Coope
răm Economice Internaționale și întreprin
derile de comerț exterior vor controla 
prin reprezentanți proprii, la uzine și fa
brici, modul cum se pun în producție și șe 
realizează mărfurile contractate la export 
și vor participa la stabilirea și Înfăptuirea
(Continuare în pag. a IV-a)
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programelor de măsuri pentru adaptarea 
operativă a producției la cerințele de cali
tate impuse de piața externă.

întreprinderile de comerț exterior sînt 
obligate să recepționeze și să preia de la 
unitățile producătoare numai produsele 
care se încadrează în parametrii de cali
tate. întreprinderile de comerț exterior 
poartă întreaga răspundere, potrivit preve
derilor legii, pentru preluarea de la pro
ducător și livrarea către clienții externi a 
unor mărfuri care nu corespund condițiilor 
contractuale.

SECȚIUNEA III 
Atribuțiile și răspunderile 

personalului unităților 
economice

Art. 36, — Directorii și ceilalți conducă
tori ai unităților economice răspund de în
deplinirea tuturor sarcinilor ce revin uni
tății în domeniul calității și au obligația să 
asigure toate condițiile materiale, tehnice 
și organizatorice necesare pentru realizarea 
producției în strictă conformitate cu docu
mentația tehnică, executarea exigentă a 
controlului tehnic în procesul de fabrica
ție, livrarea de produse corespunzătoare 
calitativ.

în caz de abateri de la normele de cali
tate vor lua măsuri pentru oprirea fabrica
ției, înlăturarea deficientelor în vederea 
reluării producției și stabilirea răspunderii 
persoanelor vinovate.

Art. 37. — Șefii de secții și ateliere au 
obligația să asigure fiecărei formații de 
lucru în subordine condițiile tehnico-mate- 
riale necesare asigurării calității produse
lor și desfășurării procesului de producție 
potrivit tehnologiei de fabricație și de 
control, să acorde asistență tehnică de spe
cialitate, să ia măsurile necesare pentru 
eliminarea cauzelor care pot genera abateri 
de la normele de calitate și răspund. îm
preună cu maiștrii, de calitatea produse
lor fabricate și livrate.

Art. 38. — Maiștrii sau conducătorii for
mațiilor de lucru au obligația să asigure 
buna organizare și desfășurare a procesu

CAPITOLUL IV

Controlul tehnic al calității 
produselor

CAPITOLUL V

SECȚIUNEA I 
Organizarea, atribuțiile 

și răspunderile personalului 
de control tehnic al calității

Art. 42. — Activitatea de control tehnic 
al calității se organizează, potrivit le
gii, ca serviciu, birou, colectiv in
dependent, laboratoare de control și 
formații de lucru, in funcție de com
plexitatea și tehnicitatea produselor, de 
numărul muncitorilor, maiștrilor, tehnicie
nilor și specialiștilor cu studii superioare 
rezultat ca necesar din documentațiile teh
nice și tehnologice de execuție.

Serviciile, birourile și colectivele inde
pendente de control tehnic al calității sint 
subordonate conducătorului unității și in
spectoratelor județene și al municipiului 
București pentru controlul calității produ
selor.

Art. 43 — Personalul din activitatea de 
control tehnic al calității trebuie să fie au
torizat de către inspectoratele județene șl 
al municipiului București pentru controlul 
calității produselor, pe baza verificării cu
noștințelor de specialitate.

Numirea, schimbarea din funcție, sanc
ționarea disciplinară sau desfacerea con
tractului de muncă al personalului din ser
viciile, birourile și colectivele independente 
de control tehnic al calității se fac de către 
conducătorul unității, cu acordul inspecto
ratului județean sau al municipiului Bucu
rești pentru controlul calității produselor. 
Pentru șeful acestor compartimente este 
necesar acordul Inspectoratului General de 
Stat pentru Controlul Calității Produselor 
și al organului ierarhic superior al unității.

Art. 44 — Personalul unităților care exer
cită controlul tehnic al calității are urmă
toarele obligații :

a) verifică calitatea materiilor prime, ma
terialelor, reperelor și subansamblelor in
troduse în fabricație, reglajul și precizia 
mijloacelor de producție și ale aparaturii de 
măsură și control ; respectarea strictă a 
normelor de calitate, ambalarea și expedie
rea produselor ;

b) respinge produsele cu deficiențe de 
calitate, sesizează șeful ierarhic în cazul 
unor abateri grave de la normele de cali
tate și propune luarea măsurilor necesare 
pentru eliminarea deficiențelor ;

c) participă la stabilirea tehnologiilor de 
control, verifică dotarea cu aparatură de 
măsură și control, cu standuri de probă și 
platforme de montaj, solicită conducerii 
unității îmbunătățirea documentațiilor de 
fabricație.

Art. 45 — Șeful compartimentului de con
trol tehnic al calității are obligația de a 
asigura buna desfășurare a întregii activi
tăți de control al calității din unitate, în 
care scop :

a) răspunde de organizarea controlului 
calității produselor în toate fazele de fabri
cație, urmărește respectarea programelor 
tehnologice de control al calității produ
selor ;

b) promovează folosirea metodelor mo
derne de control și inițiază acțiuni pentru 
ridicarea calificării profesionale a contro
lorilor de calitate ;

c) sesizează conducerea unității și orga
nele Inspectoratului General de Stat pen
tru Controlul Calității Produselor asupra 
abaterilor privind calitatea produselor ; 
propune sistarea fabricației și oprește livra
rea produselor care nu corespund calitativ ;

d) organizează și conduce activitatea la
boratorului din unitate destinat verificării 
calității materiilor prime, materialelor, pie
selor, subansamblelor și produselor finite.

Art. 46. — Personalul cu atribuții de 
control tehnic al calității din ministere și 
centrale are obligația de a urmări îndepli
nirea măsurilor din programele pentru ri
dicarea nivelului calitativ al produselor și 
de a controla modul de asigurare a ca
lității produselor în unitățile subordonate. 

lui de producție, să ia măsuri ca la fie
care ioc de muncă să se respecte riguros 
disciplina de producție și tehnologiile de 
fabricație de către muncitori, să controleze 
produsele executate de aceștia, să nu ad
mită circulația unor produse necorespun
zătoare pe fluxul de fabricație și să dis
pună oprirea executării operațiilor in 
cazul unor abateri de la normele de ca
litate.

Maiștrii răspund împreună cu muncito
rii pentru orice deficientă de calitate re
zultată din încălcarea disciplinei tehnolo
gice.

în scopul prevenirii unor asemenea de
ficiențe, maiștrii trebuie să analizeze 
cauzele abaterilor de la normele de cali
tate, să ia măsuri pentru eliminarea a- 
cestora și să organizeze dezbateri privind 
realizarea parametrilor calitativi , ai pro
duselor in cadrul formațiilor de lucru pe 
care le conduc.

Art. 39. — Muncitorii răspund de calita
tea produselor realizate și au obligația să 
respecte cu strictețe disciDlina tehnologică, 
să execute operațiile conform documenta
ției tehnice, să verifice prin autocontrol ca
litatea acestora și să remedieze deficien
tele constatate, să prezinte prima piesă 
sau produs la controlul maistrului, să 
fie exigenți față de orice abateri de la 
normele de calitate. De asemenea, trebuie 
să participe activ la toate acțiunile orga
nizate pentru ridicarea nivelului calitativ 
al producției și perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație.

Art. 40. — Cercetătorii, tehnologii și alți 
specialiști, care participă la elaborarea și 
avizarea documentațiilor tehnice, răspund 
de valorile parametrilor de calitate si de 
eficiența economică a produselor proiec
tate, pină la realizarea acestora în pro
ducție.

Proiectantul și tehnologul răspund de in
troducerea în proiecte a soluțiilor tehnice 
stabilite de cercetători, prin documentația 
omologată.

Art. 41. — Personalul unităților cu acti
vitate de comerț exterior care se face vi
novat de contractarea la export a unor pro
duse necorespunzătoare condițiilor speci
fice tării de destinație, precum și de pre
vederea în contractele externe a unor ca
racteristici calitative diferite de cele ofe
rite de producător, răspunde, potrivit le
gii. pentru pagubele cauzate.

SECȚIUNEA II 
Efectuarea controlului 

și confirmarea calității
Art. 47. — Controlul tehnic al calității se 

efectuează asupra materiilor prime, mate
rialelor, pieselor, semifabricatelor, suban
samblelor, pe întregul flux de fabricație și 
la produsele finite, potrivit metodelor, 
frecventei și cu mijloacele prevăzute în do
cumentația tehnică a produsului. Confir
marea calității se face prin aplicarea măr
cii sau vizei de control pe documentele de 
însoțire a produselor pe fluxul de fabrica
ție și în final.

Raportarea ca producție-marfă a produ
selor respinse la controlul Calității este in
terzisă.

Art. 48. — Unitățile beneficiare sint obli
gate să verifice calitatea executării utila
jelor tehnologice, instalațiilor și altor pro
duse de complexitate tehnică ridicată, pe 
faze de fabricație și în final, să semnaleze 
eventualele deficiente de calitate și să parti
cipe la stabilirea măsurilor necesare pen
tru remedierea lor.

în cazul instalațiilor cemplexe. operațiile 
de control vor putea fi efectuate și de că
tre unități de cercetare și inginerie tehno
logică. pe bază de contracte încheiate cu 
unitatea beneficiară.

Pentru anumite produse. în special ma
șini și utilaje cu un grad ridicat de com
plexitate. operațiile de control se vor efec
tua, pe bază de contracte încheiate cu uni
tatea beneficiară, de către unități specia
lizate prin profilul lor de activitate în ex
ploatarea unor asemenea produse.

Pentru produsele destinate exportului, 
întreprinderile de comerț exterior vor efec
tua controlul calității cu organe speciali
zate de control, pe bază de contract, con
form legii. ,

Art. 49. — Produsele se livrează numai 
însoțite de certificate de calitate, de garan
ție, buletine de analiză sau alte documente 
de certificare a calității emise de unitățile 
producătoare și de bazele de aprovizionare 
tehnico-materială, sub semnătura conducă
torului unității și șefului compartimentului 
de control. în cazul în care conducătorul 
unității sau șeful compartimentului de 
control deleagă altor persoane dreptul de 
a semna documentul de certificare, răs
pund împreună cu aceștia.

Confirmarea calității produselor vîndute 
populației se face prin certificate de ga
ranție, în cazul produselor de folosință în
delungată sau prin documentele de certifi
care a calității, elaborate de producător, la 
livrarea cu ridicata către unitatea de co
merț. în cazul celorlalte produse.

Art. 50. — Pentru stimularea fabricării 
de produse de calitate superioară, cu un 
grad înalt de competitivitate, se instituie 
marca de calitate.

Marca de calitate este un simbol care se 
aplică pe produse, prin care se atestă de 
producător că acestea au caracteristici la 
nivelul celor mai bune performanțe rea
lizate in țară și pe plan mondial.

Dreptul de aplicare a mărcii de calitate 
se stabilește prin certificatul de marcă eli
berat de Inspectoratul General de Stat pen
tru Controlul Calității Produselor.

Nomenclatorul produselor la care se 
aplică marca de calitate se aprobă prin 
planul național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială.

Unitatea care aplică pe produse simbolul 
mărcii de calitate răspunde de îndeplini
rea de către aceste produse a caracteristi
cilor din certificatul de marcă.

Art. 51 — Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor, mi
nisterele și celelalte organe centrale vor 
controla respectarea de către unități a ce
rințelor legale privind aplicarea mărcii de 
calitate.

în cazul în care produsele nu se înca
drează în prevederile certificatului de mar
că sau performanțele lor tehnico-economice 
sint inferioare celor realizate pe plan mon

dial. inspectoratul va retrage unității pro
ducătoare dreptul de aplicare a mărcii de 
calitate.

Art. 52 — Acordarea și retragerea mărcii 
de calitate se fac potrivit legii.

SECȚIUNEA III 
Atribuțiile și răspunderile 

Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul 

Calității Produselor
Art. 53 — Inspectoratul General de Stat 

pentru Controlul Calității Produselor Înfăp
tuiește, împreună cu ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, politica partidu
lui și statului în domeniul calității și al 
controlului tehnic de calitate al produselor 
și exercită următoarele atribuții principale:

a) asigură, împreună cu ministerele și 
celelalte organe centrale sau locale, orga
nizarea și executarea controlului calității 
produselor, elaborarea și îndeplinirea pro
gramelor pentru îmbunătățirea calității, 
stabilirea și realizarea indicatorilor de ca
litate ce se includ in planurile cincinale și 
anuale ;

b) controlează activitatea de asigurare a 
calității produselor, efectuează operații de 
control cu personal propriu, inițiază ac
țiuni pentru ridicarea calificării profesio
nale a personalului de control tehnic al 
calității din unități;

c) îndrumă și controlează elaborarea pro
gramelor tehnologice de control al calității 
produselor, promovează folosirea metodelor 
moderne de control ;

d) controlează, in condițiile prevăzute de 
lege, activitatea de asigurare a calității 
mărfurilor din import ;

e) interzice livrarea produselor care nu 
corespund din punct de vedere calitativ și 
stabilește măsuri pentru eliminarea defi
ciențelor de calitate și pentru recuperarea 
pagubelor de la persoanele vinovate, sesi- 
zind despre aceasta organele bancare ;

f) elaborează normative privind controlul 
tehnic al calității produselor ; autoriză, în
drumă și controlează activitatea laboratoa

Asigurarea și controlul calității 
serviciilor

Unitățile sint obligate ca. la cererea, re- 
clamația sau sesitare# cumpărătorilor. să 
execute reparația, intf'ătfhă'fea sau revizia 
periodică, la timp și de bună calitate, a 
produselor vîndute prin unitățile comer
ciale.

Ari. 59 — Muncitorii unităților prestatoa-

Art. 56. — Unitățile prestatoare de ser
vicii șînt obligate să asigure ca lucrările 
executate să corespundă parametrilor de 
calitate prevăzut! în norme tehnice, norma
tive sau contracte, necesităților și preferin
țelor beneficiarilor și să întrunească urmă
toarele condiții de bază la principalele 
grupe de prestații :

a) pentru reparații și alte lucrări de în
treținere la clădiri : rezistență și .durabili
tate în timp, izolație hidrofonică și termi
că. etanșeitate, aspect corespunzător ;

b) pentru reparații la Instalații de încăl
zire, apă. gaze, electricitate și alte lucrări 
aferente : restabilirea în termenul normat 
a funcționalității, securității, siguranței și 
continuității in exploatare ;

c) pentru confecții la comandă și recon- 
ditionări de îmbrăcăminte. încălțăminte si 
marochinărie : executarea tuturor opera
țiunilor prevăzute în normativele tehnice 
de calitate, folosirea materialelor auxiliare 
în concordanță cu materia primă de bază, 
care să asigure rezistenta la purtare, as
pectul estetic, finisajul superior, respecta
rea modelului și a altor condiții convenit^ 
cu beneficiarii ;

d) pentru lucrări de întreținere și repa
rații la autoturisme, frigidere, televizoare și 
alte bunuri de folosință îndelungată și gos
podărești : asigurarea condițiilor de func
ționare și siguranță la- parametrii normați ;

e) pentru operațiile efectuate de spălăto
rii. curățătorii și vopsitorii : asigurarea for
mei. culorii, esteticii și condițiilor de igie
nă a obiectului.

Art. 57 — Normele tehnice de calitate 
pentru lucrările de reparații și întreținere 
a bunurilor de folosință îndelungată și re
gulile de verificare a acesteia se stabilesc 
de unitatea prestatoare. împreună cu uni
tatea producătoare, care sînt obligate să 
asigure documentația tehnică, piese de 
schimb, precum și specializarea personalu
lui. Aceste norme se aprobă de organele 
centrale sau locale coordonatoare ale uni
tăților in cauză, cu acordul Consiliului de 
coordonare a producției bunurilor de larg 
consum.

Pentru celelalte categorii de prestații, 
condițiile de calitate și regulile de verifi
care se prevăd in normative, aprobate de 
organele în subordinea cărora funcționează 
unitățile prestatoare de servicii, cu acordul 
inspecțiilor de specialitate sau. după caz. 
al Inspectoratului General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor.

La cererea beneficiarilor, condițiile de 
calitate se stabilesc și la contractarea 
prestației.

Art. 58 — Pentru lucrările realizate în 
cadrul prestațiilor de servicii, unitățile ga
rantează, potrivit legii, calitatea acestora 
și sint obligate să efectueze remedierile 
reclamate în cadrul termenului de garan
ție. în mod gratuit.

Certificarea calității și termenele de ga
ranție vor fi înscrise pe documentele de 
plată.

CAPITOLUL VI

Răspunderea materială pentru 
încălcarea normelor privind 

calitatea produselor și serviciilor
Ari. 65. — Personalul unităților socialiste 

răspunde material, potrivit legii, pentru 
orice pagubă provocată ca urmare a livrării 
sau recepționării de produse cu deficiente 

calit&t'C.
Costurile remedierilor și bonificațiilor plăti

te clienților externi pentru stingerea recla- 
mațiilor privind calitatea se vor evidenția 
separat, conducătorii unităților fiind obli
gați să asigure recuperarea lor de la per
soanele vinovate.

Art. 66. — Șeful compartimentului de con
trol tehnic al calității răspunde material, 
Împreună cu directorul unității, pentru ori

relor care execută măsurări, încercări și a- 
nalize pentru verificarea calității pro
duselor ;

g) organizează, împreună cu conducerile 
unităților, cu comisiile pentru calitate și cu 
organizațiile sindicale și de tineret, dez
baterea la locurile de muncă a cazurilor de 
abateri de la normele de calitate.

Art. 54. — Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor dis
pune, cu încunoștințarea prealabilă a. or
ganelor centrale sau locale de resort, opri
rea fabricației în cazul în care :

a) au fost introduse în fabricație produse 
neomologate în condițiile legii ;

b) produsul nu întrunește parametrii de 
calitate și fiabilitate aprobați la omologare ;

c) crește sistematic voluțjiul rebuturilor 
și al operațiilor de remediere ;

d) lipsește aparatura de măsură și con
trol sau aceasta funcționează necorespun
zător ;

e) persistă deficiențe grave în fabricație 
și în controlul tehnic de calitate și metro
logie.

De asemenea, interzice trecerea la fabri
cația de serie a produselor noi în cazul 
cind constată că nu au fost realizate pre
vederile programului tehnologic de control 
al calității produsului.

Măsurile prevăzute la alineatele 1 și 2 
se înscriu în registrul unic de control al 
unității.

Ministerele, celelalte organe centrale și 
locale, centralele industriale și întreprinde
rile sint obligate să aplice măsuri opera
tive pentru eliminarea cauzelor care au 
determinat oprirea sau interzicerea fabri
cației și să stabilească răspunderea persoa
nelor vinovate.

Art. 55. — Inspectorii pentru controlul 
calității produselor răspund potrivit legii 
pentru :

a) neefectuarea verificărilor care intră 
in sarcina lor ;

b) înscrierea în documentele de control 
a unor constatări care nu corespund rea
lității ;

c) nesemnalarea încălcării dispozițiilor 
legale în vigoare constatată cu ocazia con
trolului sau neluarea la timp, în condițiile 
prevăzute de lege, a măsurilor care se im
pun pentru asigurarea calității produselor.

re de servicii au datoria să execute ope
rațiile conform prevederilor din normative, 
contracte sau comenzi, să verifice calitatea 
lucrărilor, să-și îmbunătățească continuu 
cunoștințele profesionale și să participe ac
tiv la acțiunile organizate pentru ridicarea 
calității serviciilor.

Personalul unităților prestatoare de ser
vicii trebuie să aibă o comportare civili
zată. demnă, respectuoasă și corectă, să 
manifeste solicitudine in relațiile cu popu
lația.

Art. 60. — Conducătorii unităților presta
toare de servicii, inginerii, tehnicienii și 
maiștrii răspund de organizarea muncii, de 
aprovizionarea ritmică cu materiale și piese 
de schimb, de buna funcționare a utilajelor 
Si instalațiilor și de prestarea serviciilor, cu 
respectarea condițiilor de calitate prevăzute 
în normative, contracte și comenzi. -

Art. 61. — Prevederile art. 42—45 privind 
organizarea și atribuțiile personalului de 
control tehnic al calității se aplică în mod 
corespunzător și în activitatea de control 
tehnic al calității prestărilor de servicii.

Controlul tehnic al calității prestațiilor se 
efectuează potrivi* metodelor și cu mijloa
cele stabilite prin normele tehnice și nor
mativele prevăzute la art. 57.

Art. 62. — Ministerele, celelalte organe 
centrale, comitetele executive ale consiliilor 
populare, cooperația meșteșugărească și co
operația de consum vor lua măsuri pentru 
satisfacerea în condiții de calitate superioa
ră a cerințelor populației în domeniul pres
tărilor de servicii, prin organizarea de uni
tăți specializate, fixe și mobile, lărgirea și 
modernizarea rețelei, atlt în localitățile ur
bane, cit și în cele rurale.

în acest scop, organele prevăzute la ali
neatul 1, cu sprijinul Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea activității de a- 
provizionare și prestări de servicii către 
populație, vor întocmi nomenclatoare de 
servicii și vor acționa pentru îmbunătățirea 
lor periodică, astfel Incit să asigure moder
nizarea și diversificarea serviciilor de toate 
categoriile, extinderea serviciilor pentru fi
surarea muncii casnice, reducerea duratelor 
de prestare a acestora, economisirea timpu
lui cetățenilor.

Art. 63. — în activitatea de transporturi, 
poștă și telecomunicații, comerț, turism și 
alimentație publică, asigurarea și controlul 
calității prestațiilor se realizează potrivit 
reglementărilor specifice acestora.

Art. 64. — Controlul calității serviciilor se 
exercită de organe de control specializate, 
de către persoane împuternicite în acest 
scop de către conducătorii unităților econo
mice și de personalul cu atribuții de control 
din ministere și celelalte organe centrale 
sau locale coordonatoare.

ce pagubă produsă ca urmare a livrării de 
produse sau executării de lucrări cu defi
ciente de calitate.

Art. 67. — Personalul ministerelor, celor
lalte organe centrale și locale și inspecto
rii din cadrul Inspectoratului General de 
Stat pentru Controlul Calității Produselor 
răspund material pentru admiterea expe
dierii unor produse cu deficiente de cali
tate, în măsura în care au contribuit la 
producerea pagubei sau. după caz. propor
țional cu retribuția tarifară de încadrare 
netă a persoanelor vinovate.

Art. 68. — Persoanele încadrate în 
muncă răspund, In condițiile prezentei legi, 
pentru pagubele cauzate de încălcarea, din 
vina lor, a normelor de calitate, prin pro
vocarea de rebuturi definitive sau parțiale 
ori de produse declasate.

Art. 69. — Rebut definitiv se consideră 
produsul care nu corespunde prevederilor 
din standarde, norme tehnice, caiete de 
sarcini sau contracte și nu poate fi utili
zat decit, eventual, ca materie primă sau 
ca material pentru producerea altor bunuri.

Prin rebut parțial se înțelege produsul 
care nu corespunde prevederilor din stan
darde, norme tehnice, caiete de sarcini sau 
contracte și care, supus unor operații de 
remediere, eficiente sub aspect economic, 
devine un produs corespunzător sau poate 
fi valorificat ca produs declasat.

Produs declasat se consideră produsul 
care nu corespunde prevederilor din stan
darde. norme tehnice, caiete de sarcini sau 
contracte, dar poate fi valorificat, potrivit 
normelor legale, Ia preț redus.

în sensul prezentului articol, prin produse 
se înțeleg semifabricatele, piesele, suban» 
samblele și produsele finite.

Art. 70. — Prin planul național unic de 
dezvoltare economico-socială se vor stabili 
limitele maxime de pierderi tehnologice 
pentru produsele specifice ramurii, precum 
și criteriile de defalcare a acestora pe uni
tăți, de către ministerele și organele cen
trale coordonatoare.

în înțelesul prezentei legi, produsele ale 
căror defecte de calitate sint inerente teh
nologiei utilizate constituie pierderi tehno
logice.

Pe măsura modificării factorilor specifici, 
ministerele și celelalte organe centrale 
coordonatoare sint obligate să reducă limi
tele maxime stabilite potrivit alineatului 1.

Art. 71. — Conducătorii unităților econo
mice, personalul din compartimentele de 
concepție, personalul de execuție și perso
nalul cu atribuții de control al calității răs
pund material integral pentru pagubele 
cauzate din vina lor, prin provocarea de 
rebuturi sau produse declasate, ca urmare 
a Încălcării atribuțiilor ce le revin potrivit 
legii și regulamentului de organizare și 
funcționare a unității.

Art. 72. — Muncitorii care prin nerespec- 
tarea disciplinei de producție sau tehnolo
gice au provocat, din vina lor, rebuturi sau 
produse declasate nu vor fi retribuiți pen
tru munca prestată la operația care a de
terminat rebutul sau produsul declasat, 
chiar dacă acesta se încadrează în limitele 
maxime admisibile stabilite în conformi
tate cu ari. 70.

Maistrul sau conducătorul direct al pro
cesului de producție care a constatat rebu
tul ori produsul declasat și a stabilit .per
soana vinovată de provocarea acestuia nu 
va înscrie in bonul de lucru valoarea 
manoperei ce i s-ar fi cuvenit, în cazul 
muncitorilor care lucrează în acord sau va 
scădea din foaia de pontaj timpul aferent 
operației, în cazul muncitorilor retribuiți în 
regie.

Art. 73 — Muncitorii răspund material 
• Integral pentru pagubele cauzate din vina 

lor prin provocarea de rebuturi sau produse 
declasate peste limitele maxime admisibile.

CAPITOLUL VII

Sancțiuni
Art. 79. — încălcarea normelor privind 

calitatea produselor si serviciilor atrage o- 
bligarea persoanelor vinovate la plata des
păgubirilor stabilite potrivit legii.

Art. 80. — încălcarea cu intenție sau din 
culpă a normelor privind calitatea produ
selor și serviciilor, dacă fapta constituie 
infracțiune, se pedepsește potrivit legii 
penale.

Art. 81. — Constituie contravenții la pre
vederile prezentei legi și se sancționează 
cu amendă:

I. — De la 3 000 la 6 000 lei următoarele 
fapte:

a) livrarea de produse respinse sau 
sustrase controlului tehnic de calitate ;

b) neorganizarea pe fluxul de fabricație 
a punctelor de control fixe și mobile, pre
cum și a controlului final ;

c) neasigurarea aparaturii de măsură și 
control, a standurilor de probe și platfor
melor de montaj ;

d) elaborarea, avizarea și aprobarea de 
documentații tehnice care nu cuprind teh
nologiile de control și condițiile necesare 
efectuării acestuia ;

e) neanalizarea cauzelor care generează 
produse de calitate necorespunzătoare și 
neluarea măsurilor pentru eliminarea 
acestora.

II. — De la 1 000 la 3 000 lei următoarele 
fapte:

f) neînscrierea în contracte a parametri
lor de calitate și a metodelor de verifi
care a acesteia ;

g) neefectuarea recepției produselor de 
către beneficiari sau a recepției la furnizor, 
pe faze de fabricație și în final, potrivit 
prevederilor din contract ;

h) introducerea în fabricație a unor com
ponente ori subansamble fără aplicarea 
mărcii controlului tehnic de calitate sau 
fără documente de însoțire confirmate de 
acesta ;

1) nerespectarea documentației de execu
ție sau a metodologiei de control;

j) neasigurarea condițiilor pentru menți
nerea integrității și calității produselor.

III. — De la 500 la 1 000 lei următoarele 
fapte :

k) livrarea de produse fără certificat de 
calitate sau fără aplicarea pe ambalaj. în 
condițiile legii, a datei de fabricație și a 
duratei de utilizare sau a datei de valabi
litate ;

l) efectuarea necorespunzătoare a probe
lor, analizelor sau a încercărilor de cali
tate ; păstrarea corvtraprobelor în alte con
diții decit cele prevăzute in documentațiile 
tehnice ;

m) nerespectarea normelor de calitate in 
executarea prestațiilor de servicii ;

n) nemenționarea pe documentele de pla
tă, în cadrul prestațiilor de servicii, a da
telor privind garanția lucrărilor.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 87. — Dispozițiile legii de față se a- 

plică și organizațiilor cooperatiste și celor
lalte organizații obștești.

Art. 88. — Prezenta lege intră in vigoare 
la 30 zile de la publicare.

Pe data intrării in vigoare se abrogă 
Legea nr. 2/1970 privind asigurarea și con
trolul calității produselor, publicată în Bu
letinul Oficial nr. 28 din 28 martie 1970, 

stabilite în conformitate cu dispozițiile 
art. 70.

Răspunderea materială se stabilește la 
propunerea maiștrilor ori a celorlalți con
ducători direcți ai procesului de producție, 
care au constatat rebutul sau produsul de
clasat și persoana care l-a provocat.

Art. 74 — în situația în care rebutul sau 
produsul declasat a fost cauzat de mai 
multe persoane, răspunderea fiecăreia se 
stabilește ținindu-se seama de măsura în 
care a contribuit la provocarea pagubei.

Dacă nu poate fl determinată măsura în 
care fiecare persoană a contribuit la pro
vocarea rebutului sau produsului declasat, 
partea din valoarea totală a pagubei, astfel 
cauzată, de care urmează a răspunde fie
care, se stabilește proporțional cu retribu
ția tarifară de încadrare netă a fiecăruia, 
de la data constatării pagubei.

Art. 75 — Evaluarea pagubelor cauzate 
prin rebuturi sau produse declasate se face 
după cum urmează :

a) dacă rebutul parțial poate fi remediat 
pentru a corespunde prescripțiilor din stan
darde, norme tehnice, caiete de sarcini sau 
contracte, se iau în calcul cheltuielile efec
tuate în acest scop ;

b) dacă produsul declasat poate fi valo
rificat, potrivit dispozițiilor legale, Ia un 
preț redus, se ia in calcul diferența dintre 
prețul produsului corespunzător calitativ și 
prețul ce se obține prin valorificare ;

c) dacă rebutul parțial supus unor ope
rații de remediere poate fi valorificat ca 
produs declasat, la cheltuielile prevăzute la 
lit. a se adaugă diferența de preț calculată 
potrivit prevederilor de la lit. b ;

d) dacă rebutul definitiv poate fi valori
ficat ca materie primă sau material pentru 
producerea altor bunuri, se ia in calcul di
ferența de preț dintre prețul de cost al 
produsului rebutat și prețul materiei prima 
sau materialului pe care l-a înlocuit ;

e) dacă rebutul definitiv nu poate fi va
lorificat nici ca materie primă, se ia în 
calcul prețul de cost al produsului rebutat.

Art. 76 — în aplicarea prevederilor art. 
75, lit. b și c se ia în calcul prețul cu 
amănuntul legal stabilit pentru produsei» 
corespunzătoare calitativ.

în cazul produselor care nu au preț cu 
amănuntul legal stabilit, dar au preț de 
livrare, se ia în calcul acest preț, la care 
se aplică coeficientul de 1,05. Dacă prețul 
de livrare este egal cu prețul de producție, 
coeficientul este de 1,25.

în cazul răspunderii penale, evaluarea 
pagubei se va face adăugindu-se la suma 
stabilită potrivit prevederilor alineatelor 
1 și 2 de mai sus foloasele nerealizate de 
unitate. Dacă suma astfel calculată nu a- 
coperă prețul de cost al bunurilor respec
tive, se va lua în calcul acest preț.

Art. 77. — Răspunderea materială pentru 
provocarea de rebuturi sau produse decla
sate se stabilește prin decizie de imputare 
sau angajament de plată, în condițiile pre
văzute de Codul Muncii.

Art. 78. — Răspunderea pentru provoca
rea de rebuturi sau produse declasate nu 
atrage și aplicarea, pentru aceleași fapte, 
a diminuării retribuției potrivit legii retri
buirii după cantitatea și calitatea muncii.

(
I

Faptele prevăzute In prezentul articol 
constituie contravenții dacă nu au fost co
mise in astfel de condiții incit potrivit legii 
penale să fie considerate infracțiuni.

Art. 82 — Constatarea contravențiilor pre
văzute la ari. 81 lit. a — 1, precum și apli
carea sancțiunilor se fac de către :

a) inspectorii șefi și inspectorii șefi ad- 
juncți din cadrul Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Calității Produse
lor, pentru contravențiile săvîrșite de către 
personalul ministerelor, celorlalte organe 
centrale și locale, centralelor și unităților 
economice ;

b) inspectorii șefi și adjuncții lor din 
inspectoratele județene și al municipiului 
București pentru controlul calității produ
selor și inspectorii din cadrul Inspectora
tului General de Stat pentru Controlul Ca
lității Produselor, pentru contravențiile să
vîrșite de personalul unităților economice, 
cu excepția directorilor generali ai centra
lelor industriale ;

c) inspectorii din inspectoratele județene 
și al municipiului București pentru contra
vențiile săvîrșite de personalul unităților 
economice, cu excepția directorilor gene
rali, directorilor, inginerilor șefi și conta
bililor șefi.

Constatarea contravențiilor prevăzute la 
ari. 81 lit. m și n și aplicarea sancțiunilor 
se fac de către personalul cu atribuții de 
control din cadrul inspecțiilor specializate 
în condițiile prevăzute de lege, precum șl 
de personalul ministerelor, celorlalte orga
ne centrale și locale care au in subordine 
unități prestatoare de servicii sau coordo
nează activitatea de prestații de servicii, 
împuternicit de conducătorii acestora.

Art. 83 — Constatarea contravențiilor 
prevăzute la art. 81 și aplicarea sancțiunilor 
se prescriu în termen de un an de la data 
săvîrșirii faptei. în cazul utilajelor și insta
lațiilor tehnologice, termenul de prescrip
ție este de 2 ani.

Art. 84 — împotriva procesului verbal d« 
constatare a contravenției se poate face 
plingere in termen de 15 zile de la data* 
comunicării acestuia. Plîngerea, însoțită de 
copie de pe procesul verbal, se depune la 
organul din care face parte agentul consta
tator.

Art. 85 — în măsura In care prezenta 
lege nu dispune, contravențiilor prevăzute 
la art. 81 le sînt aplicabile dispozițiile Legii 
nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor.

Art. 86. — încălcarea normelor privind 
calitatea produselor și serviciilor atrage și 
aplicarea sancțiunilor disciplinare prevă
zute în Codul Muncii.

în cazul aprobării unei derogări de la pa
rametrii de calitate, cu încălcarea prevede
rilor art. 24, se va aplica persoanei vinovata 
sancțiunea desfacerii disciplinare a contrac
tului de muncă.

Decretul nr. 282/1973 privind certificarea 
calității produselor, lucrărilor și serviciilor, 
publicat in Buletinul Oficial nr. 71 din 17 
martie 1973 și Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 2 502/1969 pentru stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor la normele privind 
condițiile calitative prevăzute pentru pro
dusele din import și export, publicată în 
Buletinul Oficial nr. 159/31 decembrie 1969.
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Mărturii ale solidarității, 
ale înaltei conștiințe civice

Continuă să ne sosească la redacție noi și noi vești care 
se constituie în tot atîtea manifestări ale înaltei conștiințe 
civice, în tot atîtea expresii ale omeniei și solidarității între
gului nostru popor.

La ghișeele C.E.C.
in „Contul omeniei"

• La agențiile C.E.C. din localită
țile județului Alba se înregistrează 
un mare număr de depuneri indivi
duale. Printre depunători se află Ma
ria Suchov, inginer agronom la coo
perativa agricolă de producție Galda 
de Jos, cu 3 000 lei, Vasile Radu si 
Elena Danciu, pensionari din Blaj, 
cu cite 1 000 Iei. inginerul Nicolae 
Nemeș și muncitorul loan Popa, de 
Ia Combinatul de produse sodice din 
Ocna Mureș, și alții.

• Pensionarul Vasile Rată din co
muna Iacobeni (Suceava) a depus la 
C.E.C. în „Contul omeniei" suma de 
5 000 lei. Ilie Catargiu, tehnician in 
aceeași localitate, Gavril Stoica din 
comuna Slatina, Ilie Aninescu din 
Fălticeni și Ion Popescu din Rădăuți 
au depus fiecare cîte 1 000 lei.

• Printre depunerile înregistrate 
la agențiile C.E.C. din județul Ma
ramureș în „Contul 1977“ menționăm 
suma de 64 729 lei de la angajații 
tinerei fabrici de confecții din Baia 
Mare.

• Comisiile de femei din județul 
Gorj au depus pină acum la C.E.C. 
suma de 119 000 lei.

• Personalul medico-sanitar ai 
spitalului „Tractorul" din Brașov a 
depus in „Contul omeniei" suma de 
50 000 lei. rezultată din donațiile in
dividuale.

• Numeroși locuitori și angajați 
din unități economice ale orașului 
Făurei au depus pină acum in „Con
tul omeniei" 500 000 lei.

• Echipajul „Ocrotirii Apusenilor" 
de la școala generală din satul Filda 
de Jos. județul Cluj, a depus in 
beneficiul sinistraților premiul de 
3 000 lei obținut la ultima ediție a 
expedițiilor „Cutezătorii".

• Pensionarul Szjgyârto Dencs din 
municipiul Odorheiu Secuiesc a de
pus în „Contul omeniei" 5 000 lei.

• Comisia de femei din cartierul 
„1 Mai" al municipiului Rm. Vilcea 
și-a adus contribuția la creșterea 
fondului solidarității depunind la 
C.E.C. 9 500 lei. Pînă la sfirșitul lunii 
Iunie vor mai depune 10 000 lei.

• învățătorul pensionar Vasile Fo- 
doruș din comuna Desești, județul 
Maramureș, a depus la C.E.C. in 
„Contul omeniei" și solidarității pen
sia pe o lună.
• Petru Onofre! din Galati și Ion 

Grosu din comuna Frumușita (Galați) 
au depus fiecare la C.E.C. cîte 1 000 
lei.

• Pină in prezent, numeroși anga
jați de Ia întreprinderea metalurgici 
de metale neferoase din Baia 
au depus la C.E.C. în „Contul 
niei" 120 000 lei.

• Elevii Liceului agricol din 
ceni au depus suma de 23 940 lei, 
iar cei de la Grupul școlar de indus
trie ușoară din aceeași localitate — 
26 600 lei.

• Comitetul județean Timiș al fe
meilor a depus suma de 27 000 lei.

tul 1977“ cu suma de 2 000 000 lei. re
prezentind o parte din retribuția lor.

• Angajații întreprinderii de tri
cotaje și perdele din Pașcani au în
scris in „Contul omeniei" suma de 
400 000 lei. reprezentind o parte din 
retribuție.

• Lucrătorii spitalului municipal 
Odorheiu Secuiesc au depus 180 000 
lei, reprezentind gratificațiile pe 1976.

• Constructorii de la I.C.M.-Ialomi- 
ta donează in „Contul omeniei" 
3 200 000 lei, reprezentind retribuția 
pe 10 zile, pînă la sfirșitul anului.

• Angajații întreprinderii de trans
porturi auto Mehedinți au hotărit

să depună în „Contul 1977“ pină 
sfirșitul anului, în fiecare lună, 1 
tribuția cuvenită pentru o zi de 
muncă. Suma totală va fi de 1 303 700 
lei. Aceeași hotărire au luat-o și an
gajații Grupului de șantiere con
strucții și instalații „Porțile de Fier".

• Cadrele didactice de la liceul 
„Horea" din Zlatna au hotărît să 
contribuie la „Contul 1977“ cu retri
buția pe o lună de zile, in valoare de 
88 500 lei. Colegii lor de la Liceul de 
construcții din Alba Iulia vor depune 
pină la sfîrșitul anului suma de 
83 000 lei, iar cei de la școlile din 
comuna Ighiu — 105 000 lei.

i Ia 
re-

Contribuția țăranilor cooperatori

Mare
ome-

Fălii

• în cadrul efortului general de 
Înlăturare cit mai grabnică a pagu
belor provocate de seism, locuitorii 
comunelor din județul Botoșani — 
cooperatori, muncitori, intelectuali — 
contribuie cu sume de bani și produ
se agricole. Valoarea donațiilor pină 
acum este de 1 100 000 lei in comuna 
Ștefănești, 610 000 lei în comuna Bu- 
cecea, 461 000 lei în comuna Mihai 
Eminescu, 402 000 lei in comuna 
Avrămeni.

• Țăranii cooperatori și angajații 
din unitățile de stat din comuna 
Livada (Satu Mare) donează o parte 
din retribuție, în sumă totală de 
150 000 lei.

• Numeroși țărani cooperatori din 
județul Maramureș continuă să de
pună sume de bani in „Contul 1977". 
Printre aceștia se numără și Victor 
Moraru din Finteușu Mic, Alexandru 
Dragoș din Somcuța Mare și Alexan
dru Ardelean din Mocira, care au 
depus fiecare cite 500 lei. • De ase-

menea, în același cont au depus la 
C.E.C. un prim ajutor de 3 520 lei 
membrii brigăzii de mecanizatori din 
Hideaga.

• Membrii cooperativei agricole 
de producție din Vlădeni, județul 
Iași, au depus pînă acum în „Contul 
1977“ suma de 45 000 lei. • Și ță
ranii cooperatori din comuna Du- 
mești. județul Iași, au hotărit să do
neze pentru ajutorarea sinistraților 
și pentru reconstrucție contravaloarea 
unei norme de muncă, ceea ce va în
semna o sumă de peste 40 000 lei.

• Țăranii cooperatori din județul 
Timiș continuă să contribuie Ia 
„Contul omeniei", pe lingă depune
rile de bani, și cu produse agricole, 
în cursul zilei de ieri, locuitorii co
munei Biled au donat 31 000 kg grîu. 
Cantități importante de grîu au do
nat și țăranii cooperatori din comu
nele Ulvar, Jebel, Darova, Cenad, 
Sinmihaiu Român. Ortișoara și altele.

Donăm o parte din veniturile
noastre

Opere de artă pentru noile case 
ale celor rămași fără adăpost

Cronica zilei
Simbătă dimineața a sosit in Capi

tală o delegație, condusă de Garba 
Sidikou, ministru al culturii, sportu
rilor și tineretului din Republica 
Niger, care va efectua o vizită in 
țara noastră.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ion Traian Ștefănescu. 
prim-secretar al C.C. ai U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
general-locotenent Marin Dragnea, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, de 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

în .cadrul convorbirilor care au 
avut loc în aceeași zi. desfășurate 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a realizat un util schimb de opinii 
privind activitatea pe linie de tine
ret și sport din cele două țări, pre
cum și căile de dezvoltare a colabo
rării bilaterale.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis poporului și tineretului român 
sentimentele de compasiune și soli
daritate ale poporului și tineretului 
din Republica Niger in legătură cu 
recentul seism care a afectat țara 
noastră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

21, 22 și 23 martie. în (ară : Vreme 
relativ caldă, cu cerul variabil. în- 
norări mai accentuate se vor produce 
in jumătatea de vest a țării unde 
vor cădea ploi locale. în rest ploi 
izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
1 și plus 9 grade, izolat mai coborite 
în depresiuni, iar maximele intre 12 
și 22 grade, local mai ridicate. Local 
ceață. In București : Vremea relativ 
călduroasă. Cerul va îi variabil. Vînt 
slab. Temperatura in creștere. Dimi
neața și seara ceață.

Excelenței Sale Domnului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc fn mod cordial pentru amabilul mesaj de felicitări pe care 
mi l-ați adresat cu ocazia zilei naționale a țării mele.

Cu cea mai înaltă considerație,

SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM
Prim-ministru al Statului Mauritius

Vizita ministrului coordonării
și planificării al Greciei

în perioada 17—20 martie 1977 a 
avut loc vizita oficială in tara noas
tră a ministrului coordonării si pla
nificării al Greciei, Panayotis Pa- 
paligouras.

Ministrul elen a purtat convorbiri 
cu Ion Pățan. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

într-o atmosferă de prietenie și 
respect reciproc, ce caracterizează 
relațiile dintre România și Grecia, 
s-a procedat la examinarea posibili
tăților de dezvoltare a relațiilor de 
cooperare bilaterală și a- schimburi
lor de mărfuri dintre cele două țări.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța deosebită, pe care o acordă 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
bilaterale in spiritul celor convenite 
cu prilejul vizitei în Grecia. în 1976, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu și 
al vizitei in România, în 1975, a pri
mului ministru Constantin Karaman
lis. Ei și-au exprimat satisfacția față 
de realizările obținute în ultimii trei 
ani prin finalizarea unor acțiuni de 
cooperare în domeniul explorărilor 
geologice, industriei electrotehnice și 
alte domenii, precum și fată de e- 
voluția mereu ascendentă a schim
burilor comerciale româno-elene, 
care în 1976 au înregistrat un volum 
de 4 ori mai mare față de cel din 
1971.

Cel doi miniștri au examinat prin
cipalele proiecte de cooperare aflate

in curs de negociere, apreciind că 
realizarea acestora este de natură să 
adîncească 
laterale.

S-a pus 
problemele______  .
rile maritime, schimburilor comer
ciale și cooperării economice în do
meniul telecomunicațiilor. cerce
tărilor geologice pentru descoperi
rea de zăcăminte de țiței. De aseme
nea. s-a convenit efectuarea da 
schimburi reciproce între Camerela 
de Comerț și Industrie din cele două 
țări pentru examinarea piețelor, ast
fel ineît organizațiile și firmele da 
resort să contribuie mai activ Ia dez
voltarea schimburilor comerciala 
între cele două țări.

Cele două părți au apreciat pozi
tiv activitatea desfășurată și rezul
tatele obținute pină In prezent 
de Comisia mixtă guvernamentală 
româno-greacă, pentru dezvoltarea 
relațiilor economice între cele două 
țări și au recomandat să-și intensi
fice în continuare activitatea.

Ministrul coordonării și planifică
rii al Greciei s-a întîlnit, de aseme
nea. cu Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, și 
a vizitat unele obiective indus
triale.

relațiile economice bi-
un accent deosebit pa 
cooperării în transportu-

(Agerpres)

UMANISMUL SOCIALIST, REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)

• Activiștii Comitetelor județene 
Buzău, Botoșani și Maramureș ale 
P.C.R. au hotărît să doneze retribuția 
pe o lună de zile pentru ajutorarea 
sinistraților și sprijinirea acțiunii 
refacere.

• Donînd o parte din retribuția 
pînă la sfirșitul anului, angajații 
Deprinderii „8 Mai" Mediaș contri
buie la fondul de întrajutorare cu
2 713 000 lei, cei de la „Independenta" 
Sibiu, cu 2 500 000 Iei, iar de la „Au- 
tomecanica" — Mediaș, cu 2 306 000 
lei.
• Angajafii întreprinderii mecani

ce Sadu din județul Gorj au hotărit 
să doneze o parte din remunerație, 
suma totală fiind de 3 515 000 lei, iar 
cei de la întreprinderea „Electrocen- 
trale" Rovinari — 904 000 lei.

• Personalul medico-sanitar din 
județul Galați a decis să doneze
3 000 000 lei, reprezentind o zi din 
remunerația lunară pînă la sfîrșitul 
anului sau remunerația pe o lună. 
Angajații întreprinderii de transpor
turi auto Galati au donat în „Contul 
solidarității" 2 000 000 lei, reprezentind 
gratificațiile pe anul 1976.

• Numeroși angajați de la între
prinderea „Victoria" din Timișoara 
au hotărît să depună în „Contul 1977“ 
suma de 1 500 000 lei, reprezentind 
contravaloarea retribuției unei zile 
de muncă din fiecare lună pînă la 
sfîrșitul anului. Cadrele de conducere 
ale întreprinderii au oferit retribuția 
pe o lună. De asemenea, angajații 
întreprinderii au mai depus pînă a-

de

lor 
în-

cum individual în „Contul omeniei" 
suma de 95 000 lei.

• Minerii de Ia Exploatarea car
boniferă și muncitorii de la între
prinderea de utilaj minier din Fili- 
peștii de Pădure au hotărit să depu
nă în „Contul omeniei", din gratifi- 
cații și retribuție, aproape 1 200 000 
lei.

• Numeroși angajați de la cele 
17 unități din cadrul Centralei indus
triale de articole casnice au hotărit 
să contribuie in „Contul 19.77“ 
peste 6 000 000 lei. 
parte din retribuția

„sfirșitul anului..
• Din Curtea de Argeș primim 

vestea că angajații întreprinderii 
„Elcctro-Argeș" din localitate au ho
tărit să depună în „Contul omeniei" 
suma de 1 760 000 lei.

• Colectivul întreprinderii de me
canică fină din Capitală contribuie 
Ia „Contul 1977“ cu 1 500 000 lei din 
retribuția pe acest an. La rindul lor, 
lucrătorii Complexului de hoteluri și 
restaurante „Athenâe Palace" con
tribuie la „Contul 1977“ cu suma de 
520 000 lei, suniă ce reprezintă o parte 
din retribuția lunară pină la sfîrșitul 
anului, iar lucrătorii din cadrul 
I.C.L. Alimentara, sectorul 7, din 
Capitală au hotărit să depună in 
„Contul omeniei" 1 000 000 lei. repre
zentind gratificațiile pe 1976 și retri
buția pe cite o zi pe lună pînă la 
sfirșitul anului.
• Angajații de Ia Întreprinderea de 

vagoane Caracal contribuie la „Con-

cu
reprezentind o 
lunară pînă la

• Membrii cenaclului din Buzău 
al U.A.P. au donat în „Contul aju
torării șinistraților" 35 de lucrări de 
pictură, grafică și sculptură.

• La galeriile de artă din Miercu
rea Ciuc s-a deschis o expoziție cu 
vînzare cuprinzînd lucrări ale artiș
tilor plastici din județul Harghita 
donate în beneficiul sinistraților.

• Artiștii plastici din Bacău au
decis să contribuie la „Contul recon
strucției și omeniei" prin oferirea 
unor lucrări pentru o expoziție cu 
vinzare, fondurile rezultate urmînd 
să fie depuse in ajutorul sinistrați
lor. • Pictorul Gheorghe Mocanu din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a donat 20 din cele mai valoroase 
lucrări ale sale. în același timp, 
membrii filialei Bacău a U.A.P. au 
hotărit să doneze un număr însem
nat.,de lucrări în. vederea., infrumu.-.. 
setării' . jioi,lor apartamente pe care . ---------- — ----«-------------
le-au primit familiile sinistraților' județul Maramureș, va fi donată 
din Capitală. același scop orașului Zimnicea.

• Filiala Constanta a Uniunii ar
tiștilor plastici a deschis la Galeriile

i de artă din localitate o expoziție cu 
vînzare. in care 25 de artiști expun 
50 de lucrări, urmind ca sumele în
casate să fie depuse în „Contul 1977".

• Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă Sălaj a deschis 
în holul casei de cultură a sindica-

1 telor o expoziție de artă plastică cu 
vînzare, sumele urmînd a fi donate 

1 în „Contul 1977".
• Membrii filialei 

Baia Mare și membrii 
tiștilor plastici amatori

I Centrului județean de 
creației populare au hotărît să do
neze familiilor sinistrate 250 de lu
crări. Totodată, o colecție de 70 de 
lucrări dintre cele mai reprezentati- 

■£»•■■■ ve, semnate de artiști plastici din 
i in

U.A.P. din 
asociației ar
de sub egida 
indrumare a

Din scrisorile și telegramele
sosite la redacție

• Lucrătorii Centralei industriale 
a linii — ne anunță prin telex direc
torul general, ing. Ion Topoleanu — 
și angajații de Ia întreprinderea 
„Postăvăria română" au hotărit să 
doneze gratificațiile cuvenite pe anul 
1976, care însumează 423 728 lei, pre
cum șl o parte din retribuția pe 
luna martie.

• Angajații întreprinderii de pa
nouri și tablouri electrice Alexan-

dria, județul Teleorman — ne infor
mează secretarul comitetului de 
partid, ing. M. Niculcea — au hotă
rit să depună suma de 200 000 lei in 
„Contul 1977".

« Directoarea Leagănului pentru 
copii nr. 1 din București, dr. Lucia 
Butucea Vătășescu, ne scrie că anga- 
jații de aici au hotărît să doneze in 
„Contul 1977“ cite o zi din retribuția 
lunară, pînă la sfirșitul anului.

A apărut ERA SOCIALISTA" nr. 5-6/1977
Revista se deschide cu rubrica 

„Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare in lupta pentru 
lichidarea urmărilor seismului, pen
tru normalizarea întregii activități 
economico-sociale", în cadrul căreia 
sînt publicate articolele : „Sub con
ducerea partidului — acțiuni ener
gice pentru dezvoltarea socialistă a 
patriei" ; „înalta conștiință socia
listă, patriotică a comuniștilor, a 
oamenilor muncii din Capitala tării" ; 
i,Abnegație și devotament" ; „La or
dinea zilei : eficienta economică spo
rită" ; „Folosirea intensivă a capa
cităților de producție" ; „Expresia 
adevăratului umanism" ; „Activitate 
neobosită, plină de răspundere"; 
„Energetica în fața unor mari impe-

rative"; „Cunoașterea fenomenelor 
seismice". în continuare sînt inse
rate articolele : „Sub semnul priete
niei, colaborării și solidarității mili
tante" și „Forța creatoare a demo
crației noastre socialiste". Rubrica 
„1907—1977 : țărănimea și progresul 
social" cuprinde articolul : „Solida
ritatea mișcării muncitorești cu lupta 
țărănimii", iar rubrica „Consultații", 
articolul : „Reflectare și conștiință". 
La rubrica „Centenarul independen
ței de stat a României" este publi
cat articolul : „Masele populare — 
forța hotărîtoare în cucerirea Inde
pendenței de stat". în continuare, 
revista conține rubricile : „Viața in
ternațională". „Curente și idei", 
„Cărți și semnificații".

Izvoarele tăriei
(Urmare din pag. I)

partid, de Congresul al XI-lea. Uma
nismul s-a verificat, astfel, în aceste 
zile, nu numai ca trăsătură spiri
tuală, ci și ca o uriașă forță mate- 
riaiă care a însuflețit, dinamizat și 
Pe care s-a sprijinit poporul nostru 
în învingerea și depășirea greutăți
lor.

Pe drept cuvînt se poate pune în
trebarea : unde își are rădăcinile, 
cum s-a născut o asemenea forță ?

Izvoarele umanismului, așa cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
își trag licoarea lor limpede din a- 
dincurile istoriei — o istorie care nu 
ne-a răsfățat, care ne-a supus la nu 
puține încercări, dar 
ca și acum, românul 
ci a ieșit învingător, 
tindu-se om cu om;
cu proverbială omenie. în acest tre
cut de luptă s-a plămădit virtutea 
solidarității tuturor ce s-au născut și 
trăiesc pe acest pămint. și care ne-a 
ajutat să trecem cu fruntea sus peste 
momentele de restriște.

Această virtute a fost puternic 
amplificată și ridicată la un nivel 
superior, cu un conținut și mai bo
gat calitativ, prin conducerea desti
nelor poporului de către partidul co
muniștilor. Pentru Partidul Comunist 
Român, pentru comuniști, umanis
mul nu este o trăsătură „adăugată", 
ci exprimă însăși esența ideologiei 
revoluționare, esența crezului comu
nist. Sub semnul dragostei față de 
omul muncii s-a născut Partidul 
Comunist Român, sub acest stin
dard a purtat partidul toate marile 
bătălii pentru înlăturarea exploată
rii și desființarea oricărei forme de 
asuprire, pentru o viață liberă, dem
nă și fericită a tuturor celor ce mun
cesc, pentru acest țel au înfruntat 
comuniștii închisorile și lagărele, 
sacrificiul vieții — și tot ce s-a fă
cut în anii puterii populare în Româ
nia socialistă reprezintă împliniri ale 
acestui ideal.

Umanismul nostru socialist, revo
luționar a crescut pe tărimul noii 
noastre structuri sociale, unde nu 
mai există clase antagoniste, unde 
noile relații sociale fac ca omul să-i 
fie omului frate ; a crescut din li
bertatea șl independenta Întregului 
popor, din politica națională a parti
dului, care i-a unit pe toți fiii țării.

în. fata cărora, 
nu s-a predat, 
tocmai întraju- 

sprijinindu-se

înfrățindu-i prin aceleași scopuri, 
prin aceleași năzuinți de înfăptuire 
a rinduielilor comuniste în condiții 
de libertate și independență, de pro
gres și bunăstare. Dezvoltarea eco
nomiei naționale, avind ca menire să 
sporească avuția societății și a omu
lui. să asigure temelia trainică ridi
cării continue a nivelului de trai al 
poporului, orașele și cartierele noi, 
așezămintele de invățămint, sănătate 
și cultură, chemarea spre lumină și 
știință a tuturor fiilor patriei — toate 
au ca unică destinație omul. Iată do
vezile cele mai concrete, materiale, 
ale adevărului că in centrul politicii 
Partidului Comunist Român s-a aflat 
și se află neabătut omul, scopul 
prem al intregii sale activități. 
aceea, nu a fost o intimplare 
peste tot comuniștii, activiștii 
partid au fost in primele rinduri,

su- 
De 
că 
de 

I. 
acolo unde a fost cel mai greu, in- 
spirîndu-se permanent din exemplul 
personal al secretarului general al 
partidului.

în același timp, umanismul revo
luționar al societății noastre a fost 
putemie potentat prin intensa activi
tate ideologică și politico-educa- 
tivă a partidului, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor. S-a 
văzut din plin in aceste zile ce bo
gat. cu ce vie eficacitate a rodit ac
tivitatea educativă, care, așa cum se 
știe, a cunoscut, îndeosebi în ultimii 
ani, o amploare fără precedent. S-ar 
putea spune, nu ca o figură de stil, 
ci ca o realitate efectivă, că din pri
mele minute ale dezastrului, în 
noaptea cataclismului, farurile și 
lanternele celor care, din proprie 
inițiativă și infruntind riscuri, se 
luptau să-i salveze pe supraviețuitori 
au luminat nu numai fapte eroice, ci 
și normele eticii socialiste in plină 
materializare.

în încrincenarea cu forțele oarbe 
ale naturii, ca și în condițiile dez
voltării însorite, societatea noastră, 
partidul și statul nostru și-au mani
festat și își manifestă din plin gri
ja pentru om. umanismul profund.

Cum să-i răspundem ? — iată o 
întrebare firească pentru toți.

Cuvlntul de ordine dat de condu
cerea partidului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este acum : refacerea, re
venirea la normal. Aceasta presupu
ne in primul rînd înțelegerea de că
tre noi toți a necesității de a munci

fără preget pentru îndeplinirea tu
turor obiectivelor stabilite de partid, 
pentru realizarea pînă la cel mai mic 
amănunt a planurilor economico-so- 
ciale, a sarcinilor încredințate fiecă
rui colectiv de muncă ; înseamnă a 
contribui cu toate forțele la progre
sul economic al societății, fiindcă nu
mai sporindu-i puterea vom asigura 
mijloacele necesare refacerii, spriji
nirii celor loviți, ridicării mai de
parte a bunăstării poporului potrivit 
obiectivelor neabătute stabilite de 
partid. înseamnă a răspunde cu și 
mai înaltă conștiință îndatoririlor so
ciale. dind prioritate intereselor ge
nerale, garanția cea mai sigură a so
luționării intereselor fiecăruia dintre 
noi ; înseamnă, totodată, a dezvolta 
in muncă. în întreaga activitate e- 
conomico-socială spiritul de în
trajutorare. . care s-a manifes
tat cu atîta putere în zilele grelei 
încercări, și care reprezintă o minu
nată latură a omeniei comuniste.

Firește. înțelegem. în același timp, 
că umanismul revoluționar presupu
ne spirit de exigentă. înaltă respon
sabilitate, neimpăcarea cu defi
ciențele, combaterea cu fermitate a 
oricăror daune aduse intereselor so
cietății. Tocmai o asemenea superi
oară înțelegere a răspunderilor față 
de societate au datoria să cultive mai 
departe, profund, cu și mai mare in
tensitate, comuniștii, organizațiile de 
partid, pentru a asigura Îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor ce re
vin oamenilor muncii din întreprin
deri, de pe ogoare, din instituții de 
știință și cultură pe întregul front al 
refacerii și reconstrucției.

Mobilizat, cu energie și clarviziu
ne de partid. înfruntînd curajos pro
vocarea naturii, dindu-i o replică ho- 
tărîtă, dirză, multiplicîndu-și efortu
rile creatoare, descoperindu-și mereu 
energii noi. poporul român, avîndu-i 
în frunte pe comuniști, a trecut pes
te momentele cele mai grele hotărit 
ca. în ciuda pierderilor pe care le-a 
suferit, să nu cedeze nimic din aspi
rațiile sale spre progres, să îndepli
nească ferm — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — toate 
obiectivele prevăzute in Programul 
adoptat de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.. expresia cea mai concludentă 
a politicii noastre revoluționare, cu 
adevărat umaniste.

t
DUMINICA, 20 MARTIE 

PROGRAMUL I
8,00 Tot Înainte 1
8,50 Toate pînzele sus 1 Film serial. 

Episodul I —- „Speranța"
" Viața satului 

Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex 
Album duminical 
Sport : Cupa mondială la schi al
pin — proba masculină de slalom 
special, ambele manșe. Transmi
siune de la St. Anton—Austria 

16,30 Miracolul de pe Acropole, 
documentar-artlstlc

36.50 Drum de glorii. Selecțiunl 
mislunile-concurs susținute 
dețele : Cluj, Vaslui, Alba, 
Blstrlța-Nâsâud, Satu Mare, Vran- 
cea, Sibiu, Vllcea, Caraș-Severin

«7,50 Film serial : „Din tainele mări
lor"

18,40 Forța umanismului socialist, 
prima linie, comuniștii. Film 
cumentar 
Micul ecran pentru cel mici 
Telejurnal 
SUB SEMNUL PRIETENIEI, _ _ 
LIDARITAȚII ȘI COLABORĂRII. 
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ȚARI 
AFRICANE (I)

20.50 „Un singur gînd, o singură vo
ință". Program de clntece In pri
mă audiție

«1,05 Film artistic : „Aurul negru din 
Oklahoma" — producție a studiou
rilor americane. Premieră TV

22.50 Telejurnal

10,00
11,35
12,20
13,00 
13,05 
15,00

19.00
19,30
«0,00

PROGRAMUL n
U,00 Concert educativ

Film

din e- 
în ju- 
Bacău,

Tn 
do-

80-

LUNI, 21 MARTIE
PROGRAMUL I
Telex
Teleșcoală
Emisiune In limba maghiară 
Cadran mondial
1001 de seri
Telejurnal
SUB SEMNUL PRIETENIEI, SO
LIDARITĂȚII ȘI COLABORĂRII. 
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ȚĂRI 
AFRICANE (II).

20,40 Muzică patriotică
20,50 Panoramic
21,30 Roman-foiieton : „Sub stele". A- 

daptarea pentru televiziune a ro
manului semnat de A. J. Cronln. 
Episodul I

«2,20 Telejurnal

16,00
16,05
16.30
19,00
19,20
19.30
20,00

PROGRAMUL n
16.30 Telex
16,35 Doina mea pe codru-î scrisă
17,05 Documentar științific. Pâmintul 

văzut din spațiu
17.30 Cenacluri ale tineretului din. 

pltală
18,16 Muzee, expoziții și galerii de 

bueureștene 
Muzică de fanfară 
Film serial pentru copii 
1001 de seri 
Telejurnal
SUB SEMNUL PRIETENIEI,
LIDARITAȚII ȘI COLABORĂRII. 
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN TARI 
AFRICANE (II)

20,40 Muzică patriotică : „părinte drag, 
ești inima"
Seară de operă : „Ecaterina TCo- 
dorolU" 
Telex 
Forum cetățenesc

18,45
18,55
19,20
19,30
20,00

Ca-

artă

80

10,50

21,55 
22,00 r

unește într-o indestructibilă co
muniune e mult mai înalt, mai 
sacru și mâi durabil declt ră
bufnirile a ceea ce numim eufe
mistic „rămășițe" în mentalități, 
in vorbe, in felul in care ne trăim 
viața, această atit de fragilă minune, 
căreia numai solidaritatea în numele 1 
unui țel înalt, curat și omenesc 11 
dă un sens. Secole de-a rindul omul 
a fost singur în fața stihiilor dezlăn
țuite, in fața semenilor săi. intr-o 
societate a concurenței, a indiferen
tei fată de om. a Învrăjbirii și ne
dreptății. Țelul nostru comun, veri- . 
ficat zilnic de implacabila experiență 
care unește de peste trei decenii pe 
toți fiii acestei țări, și-a demonstrat 
și în această dramatică încercare in
vincibila sa tărie omenească. A scos 
la iveală — pe scara întregii națiuni, 
de la mic ia mare, acele trăsături 
dobindite într-o neîntreruptă bătălie 
cu .mizeria, cu înapoierea — în nu
mele unei vieți libere și demne — 
care păreau uneori ascunse, despre 
care se credea că e menirea artei să 
le descopere în cine știe ce tăinuite 
Străfunduri ale sufletului individual 
sau colectiv. Acum, eroism înseamnă 
să facem din aceste trăsături : res
ponsabilitate. solidaritate, fraternita
te, dăruire, înțelegere, bunătate — 
componentele firești ale ființei noas
tre. dăinuind în fiecare din noi, la 
aceeași tensiune, la aceeași capaci
tate de a nu ceda niciodată în fața 
destinului.

Un perimat fel de gîndire concepe 
eroismul ca pe o stare de excepție, 
întrucîtva străină naturii umane 
obișnuite, un fel de „har" al unor 
ființe ieșite din comun, purtind co
roană, hlamidă și spadă — și rostind

pe cimpuri de bătălie cuvinte menite 
a luci in paginile cărților de istorie.

Noi — de-a lungul unui trecut ce 
a cunoscut atit de puține clipe de 
răgaz și liniște, în schimb atîtea în
cercări, atîtea lovituri I — ne-am 
apărat „sărăcia, nevoile și neamul". 
N-am rivnit la nimic ce n-a fost al 
nostru, dar ce a fost al nostru, rodul 
muncii fără răgaz, dreptul de-a fi 
noi înșine, liberi și stăpîni pe truda 
și speranțele noastre, le-am apărat 
pină la ultima suflare, fără cuvinte 
mari și fără gesturi grandilocvente. 
Cu o tenacitate pe care numai con
știința dreptății o poate da.

Cei al căror nume poporul român 
l-a păstrat veșnic viu în amintire au 
fost numai aceia ce i-au împărtășit 
suferințele, nădejdile și soarta : din 
pilda vieții și nu o dată a sacrificiu
lui lor suprem a sorbit putere. în
credere în clipe de restriște.
. în aceste zile și nopți fără odihnă, 
Nicolae Ceaușescu. omul pe ai cărui 
umeri apasă răspunderi uriașe, omul 
care din cea mai fragedă pruncie 
necăjită și dirză s-a identificat pînă 
la capăt cu aspirațiile de mai bine, 
de dreptate, adevăr și omenie ale 
poporului român, a fost prezent pe 
frontul bătăliei pentru viață.

în aceste zile și nopți ale încer
cării, l-am auzit rostind de multe, 
de foarte multe ori, cuvintele încre
derii in om : „Nu trebuie crutat nici 
un efort, nu trebuie abandonată pină 
în ultima clipă speranța că ar mai 
putba exista supraviețuitori".

Nu știu dacă în istorie buzele vreu
nui conducător de stat au rostit 
vreodată acește cuvinte : program, 
crez de viață, concepție despre lume.

Istoria României nu le va uita 
NICIODATĂ.
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FOTBAL: Steaua—Universitatea Craiova 3-2
La cel mai important meci al eta

pei a XlX-a au venit pe stadionul 
„Steaua" foarte mulți amatori de 
fotbal’. încasările de la acest meci 
Steaua—Universitatea Craiova — 
peste 200 000 lei, după cum ne-a de
clarat ieri seara președintele clubu
lui organizator, colonelul Gheorghe 
Drăgânescu — vor fi donate în 
„Contul omeniei".

Steaua a cîștigat partida cu 3—2 
(2—0), prin punctele înscrise de Ior- 
dănescu (2) și Năstase; pentru cra- 
ioveni au marcat Donase și Bălăci. 
Echipa bucureșteană a meritat să 
ciștige acest meci pentru că a jucat 
mai bine decît adversara ei, în spe
cial în primele 45 de minute. Pe 
timpul acestei reprize. Stelei i-au 
reușit la rînd combinații in partea 
de mijloc a terenului și in atac, oca
ziile prielnice marcării punctelor 
fiind numeroase. Această dominare 
destul de categorică din prima re
priză a estompat oarecum greșeala 
flagrantă a arbitrului Constantin 
Ghiță, care a dictat o lovitură de 
pedeapsă pentru o presupusă infrac
țiune; de fapt, aripa dreaptă a echi
pei Steaua nu fusese faultată, ci pur 
și simplu călcase pe minge și alu
necase.

De la bucureșteni, cel mai în formă 
jucător a fost Iordănescu, ieri și cel 
mai bun de pe teren. De asemenea,

Dumitru a arătat o formă destul de 
bună, în timp ce craiovenii au avut 
în Aurel Beldeanu un jucător foarte 
eficient, acesta fiind de altfel crea
torul celor două goluri marcate de 
echipa Universitatea.

La Arad, liderul clasamentului ge
neral, Dinamo, a cîștigat un punct, 
după ce fusese condusă cu 2—0; 
sau a pierdut un punct, dacă ți
nem seama că U.T.A. a egalat 
abia în minutul 89 : scor 3—3. Re
zultate de egalitate au obținut și e- 
chipele Jiul (Hunedoara : Corvinul — 
Jiul 2—2) și S. C. Bacău (Tg. Mureș : 
A.S.A. — S. C. Bacău 0—0). Victorii 
clare ale gazdelor în meciurile : Poli
tehnica Timișoara — F. C. Bihor 2—9, 
Politehnica Iași — Sportul studențesc 
3—1 și F.C.M. Galați — F.C.M. Reșița 
3—1.

Astăzi. Ia București, de Ia ora 14, 
pe stadionul „23 August", se vor des
fășura în program cuplat și celelalte 
două partide din etapa a XlX-a, Pro
gresul — F. C. 'Constanța și Rapid — 
F. C. Argeș. Rezultatele acestor me
ciuri nu vor avea însă influență pen
tru partea de virf a clasamentului. în 
care conduce Dinamo cu 25 puncte 
din 18 jocuri, urmată de Steaua cu 
24 puncte din 19 jocuri. Jiul cu 23 
puncte din 19 jocuri și Universitatea 
Craiova cu 22 puncte din 19 jocuri.

V.M.

BOX

Simion Cuțov - învingător 
Mircea Simon - învins

cinema
——--- 1—■—*----------- —----------- ------- *•
• Rindunele și amazoane : MIO
RIȚA — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Cuibul salamandrelor : FERO
VIAR — 9: 11,15; 13.30; 16: 18; 20. 
MODERN — 9; 11,15; 13,30: 15,30; 
17,45: 20.
• îngerașii negri: FESTIVAL — 9: 
11,30; 14: 16,45; 19.15, AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.
• Riu! de aur : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18: 20.
• Lumea circului : FAVORIT —
9.30; 12,30: 16; 19. GLORIA — 8,45; 
|1.30; 14,15: 17; 19,45, PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
10.30: 18.
• Răscoala : PACEA — 15; 17,15; 
19.30.

• Șatra : GRIVITA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20. FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18: 20. GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30: ----- ’
• Accident : TOMIS 
13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Adevăratul curaj :
11,15; 13.30: 15,45; 18;
• învingătorul : MUNCA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Apașii : COSMOS — 9,30; 11.30; 
13.30; 16; 18; 20.
• Solitarul de Ia Fortul Humboldt: 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
18: 20.
O Dacii : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
LIRA — 9,30; 11,45; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Scăldatul mlnjllor : VIITORUL
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30; 
19.30.

17.45; 20.
— 9; 11,13;

ARTA — 9 
20.

• Copil de suflet : FERENTARI 
— 0,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30.

teatr
• Teatrul National București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
10, Danton — 19, (sala mică) : Co
medie de modă veche — 10, Va
liza eu fluturi — 19, (sala Ate
lier) : Poezie și dans (premieră) 
— 19.30.
• Opera Română : Valkiria — 10.
• Teatrul de operetă (tn sala O- 
peret Române) : Leonard — 10.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icbânel) : 
Interviu — 11. A 12-a noapte — 19.

„c. Tă- 
Deschis

Râs'coa-

• Teatru! de comedie : 12 oameni 
furioși — 19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 10.30, Mania posturilor — 
15. Rața sălbatică — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical 
nașe" (sala Victoria) : 
pentru renovare — 19.
• Teatrul „I. Vasllescu" : 
la — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai — 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 10, „13 + 1 (o isto
rie cu Harap Alb)" — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (la Casa 
de cultură „Petfifi Sândor") ; 
Punguța cu doi bani — 11.
• Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 10 (seria de bilete 294): 
16 (276); 19 30 (290).

HANOVRA 19 (Agerpres). — în 
prezența a peste 2 500 de spec
tatori. la Hanovra s-a disputat me
ciul internațional amical de box din
tre echipele R.F. Germania si Româ
niei. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 6—4. La categoria 
„ușoară", Simion Cuțov l-a învins 
prin abandon in repriza a Il-a pe 
Joerg Detlev Retschkau, jar. la cate
goria grea, Peter Hussing a fost de
clarat învingător la puncte cu o de
cizie de 2—1 în. fata 
Simon.

Celelalte rezultate 
cocoș : Teodor Dinu b.ko f 
fried Martin ; pană : Klaus Dieter 
Oțt b.p. Marian Lazăr ; semiușoară : 
Rene Weller b.p. Florian Livadaru ; 
Ilie Dragomir b.p. Raymond San- 
dăch ; semimijlocie : Harald Sixt b.p. 
Ion Vladimir ; mijlociemică : Mar
kus Intlekofer b.p. Vasile Didea ; 
mijlocie : Costică Chiracu b.p. Man
fred Jassmann. ; semigrea : Giinther 
Peters b.ab. II pe Valentin Vrîn- 
ceanu. Nu au avut loc meciuri la cate
goriile semimuscă și muscă, desfă- 
șurindu-se în schimb două lntilnirî 
la categoria semiusoară.

★
După cum s-a mai anunțat, fostul 

campion mondial de box la categoria 
grea, George Foreman, a fost învins 
la puncte, după 12 reprize, de Jimmy 
Young. La citeva ore după meci. 
George Foreman a fost internat in
tr-un spital din San Juan suferind 
de „ușoare traumatisme craniene" 
Foreman a fost supus unui tratament 
urmind ca în citeva zile să pără
sească spitalul. în cursul meciului cu 
Jimmy Young. Foreman a recepționat 
numeroase lovituri la figură, fiind 
chiar numărat în repriza a 12-a.

TENIS

lui

ale

Mircea

galei :
pe Wil-

în semifinalele turneului interna
țional de tenis de la Saint Louis 
(Missouri), Ilie Năstase ii va întilni 
pe Jimmy Connors, iar Johp Alexan
der va juca împotriva lui Harold So
lomon.
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Alături de poporul român 
la înlăturarea urmărilor seismului
Noi expresii ale sprijinului oferit României de 

organizații, instituții, firme și cetățeni din diferite țări

Manifestări consacrate centenarului 
independenței de stat a României

De pe diferite meridiane ale glo
bului continuă să sosească nod 
mărturii ale solidarității umane cu 
lupta eroică desfășurată de poporul 
român pentru înlăturarea urmărilor 
seismului.

Partidul Comunist din Austria, or
ganizații progresiste de sindicat, ti
neret și de femei au deschis un cont 
special pentru ajutorarea populației 
din țara noastră. La Salzburg a avut 
loc, cu concursul unor artiști români, 
un concert în beneficiul sinistratilor. 
Numeroaselor firme austriece, care 
au făcut donații, li s-au alăturat : 
Chemie Faser Lenzig — 200 000 
șilingi ; Klima Techik — 120 000 
șilingi ; Turmol Martin Maiman și 
Tautner Osterreichisch Klima —cîte 
100 000 de șilingi ; Treibx Electrocar
diografe — 80 000 șilingi ; Paul Unger 
— 70 000 șilingi ; Romanex — 50 000 
șilingi ; Brunnbauer K.G. — 40 000 
șilingi ; Slama — 1 000 dolari. Au mai 
contribuit cu diferite sume firmele 
Baldauf, Gmbh Haus Tranlnger și 
Expres Internationale. La rîndul ei, 
întreprinderea Fagertsa a anunțat că 
va trimite constructorilor români 
țevi inoxidabile, iar firma Limex a 
donat pentru unitățile sanitare 3 
electrocardiografe.

întreprinderea austriacă de trans
porturi pe Dunăre și Compania aeri
ană A.U.A. au informat că transportă 
gratuit în România orice cantități de 
materiale destinate, ajutorării popu
lației.

Organizația de Cruce Roșie din 
Republica Democrată Germană a tri
mis tuburi cu oxigen, aparate pentru 
sterilizat, importante cantități de 
produse textile.

în Elveția o grupă folclorică a sus
ținut, la 17 martie, un program de 
dansuri populare românești în bene
ficiul sinistraților români. De la or
ganizația de Cruce Roșie a acestei 
țări s-au primit. în ultimele 48 de 
ore. alimente pentru copii, iar din 
partea firmei Ciba Geigy o însem
nată cantitate de medicamente si er- 
bicide. Prin intermediul Crucii Roșii, 
Consiliul administrativ al orașului 
Geneva a oferit un ajutor in valoare 
de 50 000 franci elvețieni, iar canto
nul Valais suma de 10 000 de franci.

La băncile și conturile speciale 
deschise în Italia au fost înregistrate

tur de scrutinAzi, al doilea
in alegerile municipale din Franța

Primul tur de scru
tin al alegerilor muni
cipale din Franța, 
desfășurat la 13 mar
tie, a avut ca princi
pală caracteristică, așa 
cum s-a relatat, avan
sul sensibil al partide
lor de stingă care au 
înregistrat. în total. 52 
la sută din voturile 
exprimate. Subliniind 
semnificațiile acestor 
rezultate, „Le Figaro1* 
evidenția „marele nu
măr de localități care 
au revenit Uniunii de 
stingă", formată din 
comuniști, socialiști și 
radicali de stingă, iar 
„Le Monde" reliefa 
pierderea de către 
formațiunea guverna
mentală a 32 orașe cu 
peste 30 000 locuitori". 
Un element care o- 
glindește interesul 
stîrnit de aceste ale
geri este masiva par
ticipase la vot a cetă
țenilor, procentul fiind 
mult superior (78 la 
sută) celui din timpul 
ultimelor alegeri le
gislative.

întrucît însă con
fruntarea electorală 
respectivă n-a dus 
la alegerea tuturor 
consilierilor munici
pali, listele respective 
neîntrunind majorita
tea necesară, votul va 
trebui repetat azi în 
multe din comunele și

orașele țării, inclusiv 
la Paris.

Pentru turul de 
scrutin din această 
duminică, cind urmea
ză să fie desemnați 
peste 90 000 consilieri 
municipali, s-au efec
tuat numeroase „re
grupări" de forțe, po
trivit practicii stator
nicite de mai multă 
vreme carîdidații cu 
mai puține șanse re- 
trăgindu-se în favoa
rea celor mai bine 
plasați, cu vederi po
litice apropiate.

Atenția întregii opi
nii publice este pola
rizată asupra confrun
tării electorale din ca
pitală. întrucît postul 
de primar al Parisului 
(reînființat după mai 
bine de un secol) este 
destinat să devină, ca 
importanță politică, 
după cum subliniază 
presa pariziană, unul 
dintre cele mai im
portante, după acela de 
președinte al republi
cii. Cei doi candidați 
ai majorității guver
namentale — Jacques 
Chirac, președintele 
partidului Adunarea 
pentru Republică, fost 
prim-ministru. și Mi
chel d’Ornano, minis
trul industriei și cer
cetării științifice, re
prezentant al Federa
ției naționale a repu
blicanilor indepen

Ședința Comisiei permanente C.A. E. R. pentru 
industria ușoară

PRAG A 19 (Agerpres). — La Praga 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
28-a ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria ușoară.

în numele guvernului cehoslovac 
participanții la ședință au fost sa
lutați de J. Simon, vicepreședinte al 
guvernului.

Comisia a convenit acțiunile în ve
derea ducerii la îndeplinire a sarci
nilor ce îi revin din hotărârile Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. și a 
examinat stadiul de elaborare a pro
iectului programului special de co
laborare pe termen lung în domeniul 

noi depuneri. Printre donatori se nu
mără firmele Metalsider — Mondena 
cu 20 milioane lire italiene. Gaetano 
Dialesio — 5 milioane de lire. Duk- 
cevici S.P.A. — 3 milioane de lire, 
Societatea mixtă Dalpex — 2.5 mi
lioane lire, Alesio Carni și Celli — cu 
cite 2 000 de dolari, iar firmele Costa 
Curta Virginio Tai și Antonio Diale
sio — cu cite 1 milion de lire. între
prinderile Cometea și Filtrima s-au 
oferit să contribuie cu piese de 
schimb la repararea unor utilaje 
chimice și din alte ramuri industriale 
avariate livrate de către -acestea.

în Spania, în contul deschis pen
tru ajutorarea sinistratilor de Banco 
Central au fost depuși. într-o singură 
zi, peste 50 000 de pesetas. Cetățea
nul Teudolfo Lagunere s-a prezentat 
la Ambasada română din Madrid 
donînd suma de 500 000 de pesetas, 
iar clubul de Leones a depus uo 
cec în valoare de 70 000 de pesetas.

Conducerea Partidului Social-De
mocrat din Portugalia a informat că, 
în spirit de solidaritate cu poporul 
român, oferă 1 000 dolari.

De la firma Bayer din R. F. Ger
mania a sosit o importantă canti
tate de medicamente, iar din partea 
Crucii Roșii din Koln — circa 3 000 
kg medicamente și alimente. S-au 
primit, de asemenea, medicamenta 
din partea cetățeanului Stoker 
Austin.

Federația de box din această țară 
a donat suma de 5 000 mărci vest- 
germane. Aceeași sumă a fost oferită 
de firma Knorr.

Din Marea Britanie s-au primit, în 
cursul zilei de sîmbătă, medicamente, 
lapte praf, articole de îmbrăcăminte, 
oferite de mai multe firme, între care 
Amalgamated Dental Trade LTD., 
Gillette Industries, Reckitt and Col
man, Dowas Surgical LTD. Firma 
Luis Israel a oferit 1 500 lire sterline, 
firmele Bishopsgate, Courtaulds și 
Asbestos cite 1 000 lire sterline. La 
rîndul său, firma Hawker Siddeley a 
anunțat că va trimite 3 grupuri ge
neratoare.

La băncile din Japonia continuă 
donațiile in sprijinul înlăturării ur
mărilor seismului. Astfel, compania 
Rikei a depus 3 milioane yeni ; com
paniile Ikehara Shokai, Mitsui Seiki 
Kagaku, Giyu Kaiun — cite 1 milion 
de yeni ; companiile Trunoda Grin

denți. — care în pri
mul tur au candidat pe 
liste separate, au a- 
juns la un acord de a 
renunța reciproc în 
favoarea listei care 
va fi mai bine plasată. 
Este, potrivit aprecie
rilor ziarelor france
ze, o încercare de 
ultimă oră a majori
tății guvernamentale 
de a-și regrupa forțe
le după scindarea în
registrată, care a avut 
un efect defavorabil 
pentru listele respec
tive, așa cum s-a vă
zut la scrutinul din 13 
martie.

Ecourile alegerilor 
municipale din Franța 
sînt înregistrate și de 
presa internațională. 
Cotidianul londonez 
„Times", intr-un co
mentariu intitulat
„Francezii se depla
sează spre stingă", 
scrie că votul de săp- 
tămîna trecută „a pus 
în pericol majoritatea 
guvernamentală pen
tru prima dată în ul
timii 20 de ani". Dacă 
aceeași tendință se va 
manifesta și la 20 
martie, scrie „Times", 
atunci 'acest al doilea 
tur de scrutin „ar pu
tea oferi indicii pri
vind șansele ca stingă 
să vină la putere în 
1978".

N. PLOPEANU

produselor industriale de larg 
consum.

Participanții la ședință au adoptat 
raportul de activitate al comisiei pe 
anul 1976 și au analizat modul în 
care se realizează acțiunile de spe
cializare și cooperare în producția 
unor tipuri de produse industriale de 
larg consum.

Comisia a abordat, de asemenea, și 
șlte aspecte importante din activita
tea de colaborare în domeniul indus
triei ușoare. /

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și de
plină înțelegere reciprocă. 

dig Machines și Kaji Mengyo și Co
misia Tirgului internațional Osaka — 
cîte 1 000 dolari ; compania Nyk — 
840 000 yeni și Toyo Trading — 700 
dolari. Alte firme și societăți nipone, 
între care Hisibu Balist, Iwaki Dai 
Nippon Ink și Toyo Kogyo trimit di
ferite medicamente, iar compania 
Mi'tsubushi Heawy Industries a anun
țat că va expedia 5 generatoare elec
trice portabile. Donațiile în materiale 
șînt transportate gratuit pină în Eu
ropa, prin intermediul companiei Ja
pan Air Lines.

Tinăra Izumi Zavada. studentă la 
facultatea de medicină a Universită
ții din Craiova, a depus la bancă 500 
dolari primiți de la tatăl său în sco
pul ajutorării sinistratilor din țara în 
care își face studiile.

în Canada, comitetul constituit în 
provincia Quebec pentru colectarea 
de bunuri și bani în favoarea sinis
tratilor din țara noastră a strîns pină 
în prezent însemnate cantități de 
lapte praf, articole de îmbrăcăminte 
și medicamente, precum și 10 000 de 
dolari canadieni. în alte regiuni ale 
Canadei, firme și persoane particu
lare au făcut donații în valoare de 
circa 15 000 dolari. Paralel, continuă 
acțiunile de colectare de bani și 
bunuri care sînt depuse la Crucea 
Roșie canadiană pentru a fi trimise 
în tara noastră.

Uniunea cooperativelor sătești din 
Turcia a anunțat că va trimite în a- 
jutorul sinistraților : 100 000 ouă, 50 
tone cartofi, 20 tone citrice, 10 tone 
ulei de măsline și 10 tone ulei de 
floarea-soarelui.

în Grecia, Confederația Generală a 
Muncii a donat 100 000 de drahme, 
iar Centrul sindicatelor din Atena 
50 000 de drahme. Conducerea firmei 
Poufinas a informat că va trimite ar
ticole de îmbrăcăminte și lenjerie 
pentru sinistrați. •

Societatea Semilunii Roșii din Pa
kistan a anunțat că a donat 50 tone 
de orez victimelor recentului cutre
mur din tara noastră. Ministrul de 
externe pakistanez a informat, la rin- 
dul său, că Ministerul Producției va 
oferi un ajutor constînd din îmbră
căminte din lână, paturi și medica
mente. Firma Haji Abdul Latif and 
CO., exportatoare de piei în țara 
noastră, a donat pentru fondul de a- 
jutorare 10 000 de dolari.

Cetățeni brazilieni de origine ro
mână din Rio de Janeiro au donat 
12 800 cruzeiros, iar directorul general 
al Companiei de transport și turism 
Libtra (Libia), Husni Bei, a predat 
la ambasada țării noastre un cec în 
valoare de 1 000 dinari libieni.

Ei E3 El m

agențiile de presă transmit:
Președintele P. C. Ger- 

man, Herbert Mies, a subli
niat, într-o cuvîntare rostită la 
o intîlnire cu deputății comuniști 
din consiliile orășenești ale centre
lor industriale din Ruhr, necesitatea 
promovării unei politici de destindere 
internațională și de colaborare eco
nomică cu țările socialiste. Aceasta 
— a spus el — corespunde pe deplin 
intereselor consolidării păcii și dez
voltării relațiilor de bună vecinătate, 
necesității lichidării urmărilor crizei 
economice și ar deschide posibilități 
vaste pentru asigurarea securității și 
colaborării reciproc avantajoase a 
statelor cu orînduiri sociale diferite.

0 delegație de partid și 
guvernamentală ungarăcon- 
dusă de Janos Radar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., va face în urmă
toarele zile o vizită oficială de prie
tenie în R. D. Germană, la invitația 
C.C. al P.S.U.G. și a guvernului 
R.D.G. — informează agenția M.T.I.

Comunicat etiopiano-cu- 
baneZ La Addis Abeba a fost 
dat publicității comunicatul privind 
vizita de stat în Etiopia a lui Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Cuba. In document se 
consemnează dorința conducătorilor 
celor două țări de a întări relațiilo 
bilaterale în diferite domenii. Păr
țile și-au reafirmat sprijinul față de 
mișcările de eliberare națională 
din Africa australă.

Sesiunea Consiliului Na
țional Palestinean,ce își des’ 
fășoară lucrările la Cairo, a continuat 
sîmbătă pe comisii. Lucrările comi
tetului politic s-au axat pe elabora
rea proiectului declarației politice 
finale a reuniunii. Participanții au 
aprobat propunerea privind forma
rea unui Consiliu superior pentru 
educație, învățămînt superior și cul
tură.

La conferința de la Paris 
asupra independentei teritoriului 
Afar și Issa s-a convenit asupra mo

CONFERINȚA O.N.U. DE LA MAR DEL PLATA 

SUBLINIAZĂ:

Valorificarea resurselor de apă potrivit cerințelor 
edificării unei noi ordini economice internaționale

MAR DEL PLATA. — Țările indus
trializate occidentale s-au opus creă
rii unui fond internațional pentru 
dezvoltarea mijloacelor și modalități
lor de conservare și folosire a apei, 
propus de statele în curs de dezvol
tare la Conferința O.N.U. asupra re
surselor de apă. ale cărei lucrări se 
desfășoară la Mar del Plata, în Ar
gentina. în cazul constituirii sale, 
fondul ar fi urmat să fie administrat 
de către un nou organism al Națiuni
lor Unite, specializat în problemele 
hidrologice.

Luînd cuvântul pe marginea acestei 
probleme, delegatul Republicii Ban
gladesh a insistat asupra necesității 
de a se găsi mecanisme care să sta
bilească un acord durabil între țările 
care împart anumite resurse de apă, 
în vederea evitării riscului unor e- 
ventuale conflicte. Aceste acorduri ar 
urma să se bazeze pe respectarea su
veranității și integrității teritoriale a 
fiecărei țâri în vederea utilizării e- 
chitabile a resurselor de apă, care să 
nu impieteze asupra drepturilor reci
proce.

în dezbaterile din plenara confe
rinței vorbitorii continuă expunerea 
pozițiilor guvernelor lor în legătură 
cu gama largă de probleme aflate pe 
agenda reuniunii : modul de folosire 
a apei în diferite domenii de activi
tate, adoptarea unor măsuri eficiente 
pentru valorificarea resurselor de

încheierea convorbirilor dintre delegația
R. S. Vietnam și comisia prezidențială americană
HANOI 19 (Agerpres). — La Hanoi 

au luat sfîrșit convorbirile dintre de
legația R.S. Vietnam, condusă de Van 
Thien, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și comisia prezidenția
lă americană, condusă de Leonard 
Woodcock, care a întreprins o vizită 
în R.S. Vietnam.

Părțile — informează agenția 
V.N.A. — au avut un schimb de opi
nii. deschis și constructiv, asupra u- 
nor importante probleme postbelice, 
privind Vietnamul și Statele Unite și 
asupra normalizării relațiilor dintre 
cele două țări. Partea vietnameză a 
făcut cunoscut cu claritate punctul 
său de vedere privind obligația S.U.A. 
de a contribui la vindecarea rănilor 
de război și la reconstrucția postbe
lică a Vietnamului. Partea americană 
a prezentat opinia sa cu privire la 
problema obținerii de informații des
pre americanii dispăruți în războiul 

dalității de desfășurare a alegerilor 
legislative, care urmează să aibă loc, 
astfel, într-o circumscripție unică. 
Referendumul și alegerile legislative 
au fost fixate pentru 8 mai a.c., iar 
independenta teritoriului va fi pro
clamată la 27 iunie.

Guvernul Danemarcei a 
protestat din nou 
ignorării statelor mici membre . ale 
C.E.E., care nu sint invitate la reu
niunile economice la nivel înalt ale 
țărilor occidentale industrializate. 
Protestul se referă în mod special Ia 
întîlnirea la nivel înalt ce va avea 
loc la Londra, Ia 8 și 9 mai. Guver
nul danez a precizat că intenționează 
să aducă această problemă în discu
ția viitoarei conferințe de la Roma 
a C.E.E.

Președinția Republi
cii Populare Angola a emis 
un decret privind confiscarea a opt 
întreprinderi particulare abandonate 
de proprietari. întreprinderile au fost 
trecute în proprietatea statului, de- 
pinzînd direct de Ministerul Indus
triei și Energiei.

Regele Juan Carlos al
Spaniei a sosit sîmbătă la Cairo,
într-o vizită oficială de patru zile în
Egipt. Suveranul spaniol urmează să 
confere cu președintele egiptean, 
Anwar Sadat, și cu secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Mahmoud Riad, 
în continuare, regele Juan Carlos va
vizita Iordania.

Primul ministru portu
ghez Mario Soares, a anunțat in 
Adunarea Republicii că țara sa își 
va depune oficial candidatura pentru 
aderarea la C.E.E.

S.U.A. sistează importu
rile de crom din Rhodesia. 
Proiectul de lege aprobat anterior de 
ambele Camere ale Congresului, care 
îl împuternicește pe președintele 
S.U.A. să instituie embargoul asu
pra importurilor de crom din Rho

apă, pentru prevenirea și comba
terea poluării acestora, elaborarea 
unor proiecte și programe vizînd 
asigurarea unui echilibru între re
sursele, de apă existente pe glob și 
necesitățile în continuă creștere ale 
omenirii. Din dezbateri s-a degajat 
că o temă majoră a reuniunii de Ia 
Mar del Plata o constituie identifi
carea și punerea în aplicare a unor 
modalități practice pentru satisfa
cerea corespunzătoare a nevoilor 
speciale în acest domeniu ale țărilor 
în curs de dezvoltare. După cum s-a, 
relevat în cursul lucrărilor, multe 
dintre aceste state, deși dispun de 
importante resurse naturale de apă. 
nu sînt în măsură, din lipsa unor 
fonduri și echipamente adecvate, să 
valorifice optim acest factor vital 
în cadrul eforturilor lor de progres 
și bunăstare.

în dezbaterile de la Mar del Plata, 
țările în curs de dezvoltare au for
mulat cerința ca problema valorifi
cării corespunzătoare a resurselor de 
apă. atît pe plan național, cît și 
printr-o largă cooperare internațio
nală, să fie rezolvată tinîndu-se 
seama de nevoile speciale ale țări
lor rămase în urmă din punct de 
vedere economic și să fie plasată în 
contextul mai larg al strategiei pen
tru edificarea unei noi ordini eco
nomice mondiale.

din Vietnam, precizind că va prezenta 
președintelui S.U.A., Jimmy Carter, 
un raport complet asupra punctelor 
de vedere ale părții vietnameze în 
problemele care au fost ridicate.

Guvernul vietnamez — continuă a- 
genția — și-a dat acordul pentru re
patrierea în S.U.A. a osemintelor a 
12 piloți americani care și-au pierdut 
viata in războiul din Vietnam. Par
tea americană a mulțumit guvernului 
R.S. Vietnam pentru acest gest de 
bunăvoință.

în cadrul unei conferințe de presă, 
Leonard Woodcock a apreciat că în- 
tîlnirile pe care le-a avut cu autori
tățile vietnameze au fost „pozitive 
și constructive". El a declarat că vi
zita comisiei prezidențiale la Hanoi 
„a constituit începutul unui proces 
care va îmbunătăți perspectivele nor
malizării în viitor a relațiilor ame
ricano—vietnameze" — relatează a- 
genția V.N.A.

■ a o o ■ □ a

desia, a fost semnat de președintele 
Jimmy Carter. El a ordonat cu acest 
prilej încetarea imediată a acestor 
importuri. 
nirfxHrFij--

Lucrările Consiliului Or
ganizației internaționale 
pentru cacao s au încheiat ld 
Londra. Țările producătoare au cerut 
la începutul săptămînii ca prețurile 
stabilite prin acordul din 1975 să fie 
majorate, realizindu-se un acord de 
principiu cu statele consumatoare.

Cancelarul federal al R.F. 
Germania, HeImut schmidt, i-a 
primit, sîmbătă, la Hamburg, pe pri
mul secretar al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, Felipe Gonza
les, informează agenția D.P.A. An
terior, Felipe Gonzales a avut o con
vorbire cu președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G.. Willy 
Brandt. în cursul întrevederilor au 
fost examinate evoluția relațiilor 
dintre cele două partide, alte pro
bleme de interes reciproc.

Un mare miting de protC5t 
împotriva politicii de „raționalizare1* 
promovate de întreprinderile căilor 
ferate de stat și particulare din 
țară a fost organizat la Tokio de 
Consiliul sindicatelor japoneze ale 
lucrătorilor din transporturi. Protes
tând împotriva concedierilor în masă 
a oamenilor muncii, reducerii secu
rității transporturilor feroviare, în
răutățirii condițiilor de muncă și de 
viață, sindicatele au făcut cunoscut 
că vor organiza la 8 aprilie o grevă 
generală pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii.

Un violent cutremur de
pămînts a înregistrat în insula
Luzon, din nordul Filipinelor. Șocul 
principal — de 6,8 grade pe scara 
Richter — a fost urmat de nume
roase replici secundare, dar de o 
forță redusă. Primele informații men
ționează că o persoană și-a pierdut 
viața. S-au înregistrat, totodată, pa
gube materiale. Epicentrul seismu
lui a fost localizat într-o regiune ne
locuită.

LUXEMBURG. . — Asociația 
Luxemburg—România a organi
zat o seară culturală consacrată 
centenarului independenței de 
stat a tării noastre. Cu acest 
prilej, prof. Henri Muller, pre
ședintele asociației, a subliniat 
însemnătatea actului de la 9 mai 
1877 pentru istoria modernă a 
poporului român. In același 
timp, vorbitorul a reamintit e- 
fectele distrugătoare ale seis
mului de la 4 martie, subliniind 
eforturile neîntrerupte ale po
porului român pentru ștergerea, 
intr-un timp cit mai scurt, a 
urmărilor cataclismului. El a 
exprimat solidaritatea membri
lor asociației cu poporul român.

Au fost proiectate filmele 
„Cluj-Napoca", „Alba lulia" și 
„Țara lui Brâncuși".

PREȘEDINTELE R. P. CONGO A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ 
IN URMA UNUI ATENTAT

Puterile depline în țara sînt exercitate de un Comitet Militar
BRAZZAVILLE 19 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea revoluției 
congoleze" a difuzat un comunicat 
al Comitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, care 
anunță că Marien N’Gouabi. pre
ședintele R. P. Congo și al C.C. 
al Partidului Congolez al Muncii, a 
încetat din viață în urma unui aten
tat săvirșit împotriva sa vineri 
după-amiază. Președintele Marien 
N’Gouabi a fost rănit mortal de un 
comando condus de un ofițer.

Potrivit postului de radio, reluat 
de agențiile Reuter și U.P.I., Comi
tetul Central al Partidului Congolez 
al Muncii a încredințat puterile de
pline unui Comitet Militar, compus 
din 11 persoane, care va „conduce 
problemele statului și va asigura 
apărarea și securitatea poporului și 
revoluției". Comitetul Militar a che
mat la calm și a cerut poporului

Un comunicat
LUANDA 19 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat oficial transmis 
de Agenția angoleză de presă 
(ANGOP) și reluat de agenția 
Reuter, rebeli angolezi și mercenari 
străini cu baza în Republica Zair au 
masacrat 47 de țărani și au rănit 
grav alți 16. în cursul unui atac pe 
care l-au săvîrșit asupra a trei sate

O relatare a Agenției zaireze de presă
KINSHASA 19 (Agerpres). — După 

cum relatează Agenția zaireză de 
presă („AZAP"), reluată de agenția 
France Presse, câteva orașe de la 
granița de sud. a Republicii Zair, in 
provincia Shaba, au fost ocupate, în 
urma unui atac armat, de grupuri de

Solidaritate cu lupta pentru eliminarea 
apartheidului și discriminărilor rasiale

Opinia publică progresistă din în
treaga lume marchează la 21 martie 
Ziua internațională pentru elimina
rea discriminării rasiale. în această 
zi, cu 17 ani în urmă, o demonstra
ție pașnică a populației africane din 
localitatea Sharpeville a fost înăbu
șită în singe de poliția sud-africană. 
Lanțul neîntrerupt al asasinatelor ce 
au avut loc de atunci a culminat cu 
masacrul zguduitor de la Soweto, din 
vara anului trecut, soldat cu peste o 
sută de morți și o mie de răniți. Ase
menea crime odioase au pus și pun 
cu putere în lumină barbaria practi
cilor rasiste, a politicii de apartheid 
promovate de regimul de la Pretoria.

într-o broșură intitulată „Apart
heidul în practică". Comitetul anti- 
apartheid al O.N.U. subliniază că, 
prin gravitatea sa. „legislația rasistă 
din Africa de sud nu are egal", popu
lația africană fiind supusă, la fiecare 
pas, unui imens număr de interdic
ții — de la dreptul de stabilire a do
miciliului, pină la dreptul de depla
sare dintr-o regiune într-alta, drep
tul lă muncă, la libertatea de opinie 
și la educație — practic, toate latu
rile vieții sociale. Nesocotind rezolu
țiile Națiunilor Unite, autoritățile de 
la Pretoria au extins apartheidul în 
Namibia, teritoriu deținut în mod 
ilegal. De asemenea, discriminarea 
rasială este promovată ca politică de 
stat in Rhodesia, unde o minoritate 
de coloni refuză dreptul la indepen
dentă al zdrobitoarei majorități afri
cane.

împotriva unei asemenea politici se 
ridică cu tot mai multă hotărîre po
poarele din Africa australă. Stau 
mărturie amplele manifestări ale 
populației africane care au zguduit 
Republica Sud-Africană în vara și 
toamna anului trecut, extinderea miș
cării de eliberare din Namibia, ac
țiunile tot mai viguroase ale forțelor 
de eliberare din Rhodesia.

Așa cum este bine cunoscut. Româ
nia socialistă a condamnat și con
damnă, în modul cel mai vi
guros, apartheidul, practicile dis

BRASILIA. Ambasada țării 
noastre in Brazilia a flicut o 
donație de cărți Universității 
federale din Goias. Donația cu
prinde lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, opere lite
rare, albume, dicționare.

BONN. In orașul vest-german 
Neu Isenburg, din landul Hes- 
sa, au început manifestările reu
nite in cadrul „Săptămînii româ
nești", care își propun să pre
zinte publicului aspecte ale vie
ții cultural-artistice din țara 
noastră. In deschidere, a avut 
loc vernisajul expozițiilor 
„România — aspecte" și „Co
mori ale artei populare româ
nești".

congolez „să-și Intensifice vigilenta 
și să salvgardeze prin toate mij-< 
toacele revoluția și unitatea națio
nală pentru care președintele Ma
rien N’Gouabi și-a dat viața".

După cum a anunțat postul de ra
dio, pe întreg teritoriul național au 
fost instituite interdicții de circula
ție, în vigoare între orele 18,00 «i 
6.00, și a fost hotărită închiderea 
frontierelor țării. De asemenea, a 
fost decretat doliu național pe o pe
rioadă de o lună de zile și au fost 
interzise întrunirile la care participă 
mai mult de cinci persoane.

Comitetul Militar care a preluat 
puterea a adresat populației un apel 
pentru descoperirea asasinului pre
ședintelui Marien N’Gouabi. identifi
cat în persoana căpitanului Kikadidi, 
informează postul de radio Brazza
ville.

oficial angolez
din provincia Cabinda, din nordul 
R. P. Angola. Potrivit aceleiași agen
ții. agresorii s-au refugiat în Repu
blica Zair.

La începutul acestei luni, aceeași 
agenție relata că unități de merce
nari, incluzînd „marionete angole
ze", au ucis 43 de persoane și au 
rănit 25, în cursul unui raid efectuat 
în satele din nordul Angolei.

mercenari sprijiniți de „o tară 
străină".

Postul zairez de radio a dezmințit 
Știrile că localitatea Kolwezi. impor
tant centru al industriei miniere 
zaireze, ar fi căzut în miinile mer
cenarilor invadatori.

criminării rasiale^ care sfidează 
însăși conștiința umanității, con
stituind. totodată, o serioasă amenin
țare la adresa păcii și securității in
ternaționale. Prin întreaga sa politi
că externă, țara noastră militează 
împotriva politicii imperialiste de 
dominație și asuprire, se pronunță 
neabătut pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor la existentă libe
ră, de sine stătătoare. In concordan
ță cu această politică principială, po
porul român și-a manifestat în per
manentă solidaritatea profundă cu 
lupta dreaptă a popoarelor din Afri
ca australă pentru a fi stăpîne pe 
propriile destine. înlăturînd jugul 
oprimării și al rasismului. România 
a sprijinit cu hotărîre. la O.N.U. ca 
și în toate celelalte foruri internațio
nale, măsurile privind lichidarea > 
partheidului. numărîndu-se. totoda
tă, printre coautorii programului „De
ceniului de luptă contra rasismului șl 
discriminării rasiale, program ce in
clude convocarea. în anul viitor, a 
unei conferințe mondiale pe această 
temă, ca și a multiple rezoluții de 
condamnare a rasismului.

Această poziție și-a găsit o grăi
toare expresie și în timpul recentu
lui itinerar al președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe continentul african. în 
toate documentele comune semnate 
subliniindu-se necesitatea intensifi
cării măsurilor pentru eliminarea cît 
mai grabnică a apartheidului si dis
criminării rasiale.

Cu prilejul Zilei Internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale, poporul român iși reafirmă so
lidaritatea militantă cu popoarele din 
Africa australă, cu celelalte popoare 
care luptă împotriva oricăror forme 
de dominație și exploatare, hotărîrea 
de a acționa și pe viitor, cu aceeași 
fermitate, în direcția înfăptuirii idea
lurilor de libertate, independență și 
egalitate între toți locuitorii planetei, 
în vederea realizării unei lumi mai 
drepte și mai bune.

A. BUMBAC

• „PODURILE 
EIFFEL". 1" Portusalia se va 
sărbători, anul acesta, împlini
rea a o sută de ani de la inau
gurarea podului „Mana Pia", 
care leagă Porto cu Gaia, asigu
rând circulația intre nordul și su
dul țării. Mai puțin cunoscut 
este faptul că această impozantă 
lucrare este opera lui Gustav 
Eiffel, constructorul vestitului 
Turn din Paris. „Ponto Maria 
Pia", lung de 354 m și înalt de 
61 m, este unul din cele opt po
duri ridicate in Portugalia în 
cursul secolului trecut de neîn
trecutul constructor. Acum, ca o 
recunoaștere tardivă, toate a- 
ceste construcții vor purta in
scripții menționând numele lui 
Eiffel.

® OPȚIUNILE ANTI- 
FASCISTE ALE UNEI 
MARI ARTISTE. pes' 
te 70 de ani ai săi, cunoscuta 
actriță americană de origine 
germană Marlene Dietrich iși 

apără cu strășnicie opțiunile 
sale antifasciste. Printr-o acțiu
ne juridică promptă, ea a reușit 
să oprească turnarea unui film 
la Miinchen al regizorului vest- 
german Ulii Lommel, cu un tit
lu ofensator pentru -actriță, 
„Adolf și Marlene". După cum 
se știe, Marlene Dietrich a opus 
un refuz categoric încercărilor 
Iui Goebbels de a o aduce în 
țară pentru a juca în filme de 
propagandă. !n timpul războiu
lui, ea a făcut numeroase tur
nee pe front, apărind în fața 
trupelor aliate, iar în perioada 
postbelică a interpretat, între 
altele, un rol important în fil
mul „Procesul de la Niimberg", 
amplă stigmatizare a nazismu
lui.

• COMPUTERELE Șl 
TRANSPORTUL AERIAN 
DE MĂRFURI. aeTOpor- 
tul „Vnukovo" din Moscova a 
început experimentarea unui 
sistem automatizat de ținere a 
evidenței mărfurilor expediate 

cu avioanele curselor obișnuite 
spre sute de localități din Uniu
nea Sovietică. Sistemul cuprin
de un ordinator de tipul M-60 
SO. Dispecerii introduc în me
moria ordinatorului toate datele 
despre mărfurile depozitate. 
Dispar astfel necesitatea păs
trării unei documentații com
plexe, căutarea locurilor de de
pozitare etc. Exploatarea in
dustrială a sistemului va per
mite economisirea timpului de 
triere a mărfurilor, îmbunătăți
rea sistemului de expediere că
tre destinatar și a sistemului de 
tranzitare a mărfurilor destina
te, de pildă, Nordului îndepăr
tat sau Extremului Orient.

• RUTA PETROLIE
RELOR. Două treimi din 
producția mondială de petrol 
provine din regiunile limitrofe 
zonei Golfului. In fiecare zi, 
665 de nave petroliere de 100 000 
tone și chiar mai mari părăsesc 
apele Golfului, încărcate cu 
2 milioane de tone, îndreptin- 
du-se, prin Oceanul Indian,
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spre Africă, Europa, Australia 
și Japonia. Peste jumătate din 
importurile de petrol ale țărilor 
din Europa occidentală, 90 la 
sută din cele ale Japoniei, 60 
la sută ale Australiei și 80 la 
sută din cele ale majorității 
statelor africane sînt tranzitate 
prin Oceanul Indian. Toată a- 
ceastă uriașă flotă trece mai 
întîi prin strîmtoarea Hormuz, 
largă de numai 50 km, care se
pară apele Golfului de Oceanul 
Indian.

® NORII, OBIECT DE 
DISPUTĂ. Intre statele a- 
mericane Washington și Idaho 
din nord-vestul S.U.A., bin- 
tuit de secetă, a izbucnit un 
conflict. Motivul : rarii nori de 
ploaie. Ministrul justiției din 
Idaho amenință că va depune o 
plîngere la Tribunalul federal 
suprem împotriva autorităților 

din statul vecin Washington, 
care au „însămințat" puținii nori 
de ploaie cu anumite substanțe 
chimice, provocînd astfel preci
pitații ; or, în mod normal, vîn- 
tul ar fi dus norii respectivi 
pină în Idaho, unde s-ar fi „des
cărcat" pe cale naturală. Auto
ritățile din statul Washington 
își apără însă dreptul de a „fo
losi" norii înainte ca vîntul să 
îi ducă în statul vecin. Conflic
tul nefiind rezolvat, presa ame
ricană se așteaptă la apariția de 
noi complicații in așa-numitul 
„război al norilor".

® ARHIVĂ PREȚI
OASĂ. Cu ocazia împlinirii 
a 150 de ani de la fondare, cu
noscuta editură pariziană „Li- 
brairie Hachette" a donat Arhi
velor de stat ale Franței propria 
arhivă. După opinia specialiști
lor, arhiva are o deosebită va

loare, puțind furniza materialul 
documentar necesar pentru un 
exhaustiv studiu sociologic al 
vieții literare franceze in ulti
mul secol și jumătate.

• REZERVAȚII NATU
RALE. In cea mai frecventată 
zonă turistică a Ungariei, din 
împrejurimile lacului Balaton, 
rezervațiile naturale ocupă, in 
momentul de față, o arie de 
5 000 hectare. Oficiul pentru 
protecția naturii proiectează să 
afecteze acestor locuri protejate 
noi suprafețe.

o IN OBIECTIV - 
CEL MAI MIC PULSAR. 
Un grup de astronomi de la 
observatorul australian Siding 
Spring a izbutit să fotografieze 
un pulsar minuscul (radiosursă 
cu emisii de foarte scurtă dura
tă) din constelația Vela. Steaua 
se află la o distanță de 1 600 de 
ani-lumină de Terra și are un 
diametru de numai 20 de kilo

metri. Fotografia a fost făcută 
cu un telescop avînd diametrul 
de 381 centimetri. Experții aus
tralieni consideră că acest 
pulsar este cea mai mică stea 
observată cu ajutorul aparaturii 
optice.

• OXIZI DE METAL 
DIN REZIDUURI. Ur
nele Krupp din R. F. Germania 
a fost construit un cuptor rota
tiv care, la o temperatură de 
1 050 de grade Celsius, valorifi
că praful și noroiul rezultate din 
purificarea gazelor reziduale 
provenite de la instalațiile de 
producere a fierului și oțelului. 
Pe această cale se obțin oxizi 
de metal reutilizabili.

© PROTEJAREA PA
TRIMONIULUI ARTISTIC. 
Lupta împotriva furtului de o- 
pere de artă reprezintă tema u- 
nei conferințe internaționale ale 
cărei lucrări se desfășoară în 

capitala Franței. Participanții au 
exprimat neliniștea față de creș
terea numărului de furturi de 
opere de artă, propunînd, tot
odată, o serie de măsuri de na
tură să protejeze patrimoniul 
artistic, inclusiv crearea unui 
corp special de pază la edificiile 
unde sînt expuse sau depozitate 
operele de artă.

• PENTRU A ÎMPIE
DICA UZURA STICLEI 
sau a altor suprafețe lustruite, 
fără a influența însă proprietă
țile optice sau celelalte proprie
tăți specifice, în Japonia a fost 
elaborat un procedeu constînd 
în aplicarea unui strat transpa
rent protector. Este vorba de o 
substanță *— care se pulverizea
ză — compusă din silicon și vi
nii, tratată cu raze gama ; sili
conul sporește rezistența la u- 
zare, iar vinilul determină o 
perfectă aderență. Stratul poate 
avea o grosime de 1—4 microni 
și poate fi aplicat și lentilelor 
de ochelari.
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