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CALITATEA ÎNALTĂ

A PRODUSEL OR Șl SER VICIIL OR 
înseamnă eficiență economică ridicată, 

calitate superioară a condițiilor de viață
Proiectul Legii calității produselor 

Si serviciilor — dat publicității zilele 
trecute — constituie un act normativ 
de deosebită însemnătate, întrucit 
înfăptuirea obiectivelor Programului 
partidului adoptat de Congresul al 
XI-lea, în condițiile promovării fer
me a progresului tehnic, corespunză
tor revoluției tehnico-științifice con
temporane, impune desfășurarea 
unei activități permanente și susți
nute pentru ridicarea calității pro
duselor și serviciilor în toate sectoa
rele producției materiale. Cu deose
bire se cuvine subliniat că, prin în
tregul conținut, prin prevederile ri
guroase pe care le cuprinde, proiec
tul de lege — elaborat sub directa 
îndrumare a secretarului general al 
partidului și dezbătut de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — 
reglementează, în mod unitar, în
treaga activitate consacrată perfec
ționării calității în economia noastră, 
ridicarea necontenită a calității pro
duselor și serviciilor fiind o condiție 
esențială a creșterii eficienței econo
mice, a valorificării superioare a 
muncii sociale, a intensificării parti
cipării României la circuitul schim
burilor internaționale de valori ma
teriale.

Noul proiect de lege ridică proble
ma calității produselor și serviciilor 
Ia rangul de politică de stat, care 
interesează întreaga societate, pe toți 
oamenii muncii. Pe bună dreptate se 
subliniază în proiect că muncitorii, 
maiștrii, tehnicienii și inginerii, toți 
oamenii muncii — producători și pro
prietari ai mijloacelor de producție, 
beneficiari ai producției sociale — 
sint direct interesați în ridicarea ca
lității produselor și serviciilor, în ve
derea dezvoltării permanente a avu
ției naționale și, pe această bază si
gură, a satisfacerii în condiții supe
rioare a cerințelor vieții materiale 
și spirituale a poporului.

Din primul capitol, proiectul de 
lege statuează principiul de bază 
după care. în țara noastră, perfecțio
narea calității produselor și a servi
ciilor constituie o obligație perma

nentă a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, a unităților econo
mice. ministerelor și celorlalte orga
nizații de stat și obștești. In acest 
cadru, calitatea înaltă a produselor 
și serviciilor reprezintă una din cele 
mai importante forme de materiali
zare a capacității de creație a oame
nilor muncii, a disciplinei și a ati
tudinii socialiste față de muncă, prin 
care lucrătorii din economie parti
cipă la înflorirea multilaterală a ță
rii, la asigurarea prosperității între
gii noastre națiuni.

Din lectura atentă a proiectului de 
lege se desprinde cu claritate că sta
tul nostru asigură, prin plan, condi
țiile necesare pentru îmbunătățirea 
performanțelor și competitivității pro
duselor și a calității serviciilor, în 
concordantă cu cele mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice con
temporane, cu cerințele creșterii' efi
cienței muncii sociale, valorificării 
superioare a resurselor materiale. In 
aceste condiții, este cu atît mai mare 
răspunderea care revine oamenilor 
muncii, ministerelor și celorlalte or
gane centrale și locale pentru perfec
ționarea continuă a producției mate
riale a societății, pentru realizarea de 
produse și prestări de servicii de un 
înalt nivel calitativ. Tuturor le re
vine obligația să asigure fabricarea 
și livrarea de produse cu para-: 
metri calitativi ridicați, la nive
lul celor mai bune performanțe 
realizate în țară și pe plan mondial, 
în condițiile reducerii continue a con
sumurilor de materii prime, mate
riale, combustibil și energie, înlocui
rii materiilor prime și materialelor 
deficitare, creșterii permanente a 
productivității muncii. După cum. în 
domeniul prestărilor de servicii, tre
buie să se facă totul pentru diversi
ficarea lor. creșterea promptitudinii 
și a solicitudinii față de beneficiari, 
spre a se satisface, la un nivel su
perior calitativ și de eficiență, ce
rințele populației și nevoile econo
miei naționale.

Cu deosebită claritate și precizie,

proiectul noii legi stabilește, pe ra
muri de producție, condițiile de bază 
ale calității la principalele grupe de 
produse și. în strînsă legătură cu 
acestea, documentele tehnice norma
tive care definesc calitatea produse
lor industriale (standarde, norme teh
nice de ramură, caiete de sarcini și 
contracte) — acestea fiind obligatorii 
pentru toate institutele de cercetare, 
inginerie tehnologică, de producție, 
pentru ministere, celelalte organe 
centrale și locale. Toate aceste uni
tăți și organisme răspund de nivelul 
parametrilor de calitate din docu
mentele tehnice normative pe care 
le elaborează și de stricta aplicare 
și respectare a prevederilor acestor 
documente in procesul de realizare 
a produselor. Reține, de asemenea, 
atenția viziunea dinamică in care 
este privită de proiectul de lege ca
litatea produselor, in sensul că. pe
riodic. parametrii de calitate trebuie 
revizuiți pentru aducerea lor la ni
velul performanțelor realizate de 
produse similare, in țară sau pe plan 
mondial.

In vederea asigurării calității pro
duselor, proiectul de lege pune un 
accent deosebit pe respectarea cu 
strictețe a disciplinei tehnologice, pe 
organizarea corespunzătoare a pregă
tirii și desfășurării fabricației. In 
această ordine de idei, este prevă
zută o serie de atribuții și răspunderi 
ce revin ministerelor economice, 
centralelor industriale, întreprinderilor 
și celorlalte unități economice in nu
meroasele și complexele domenii le
gate nemijlocit de asigurarea calității 
înalte a produselor — de la concep
ția și execuția lor pe bază de progra
me întocmite din vreme, acordarea de 
asistentă tehnică in toate schimburi
le. organizarea și buna funcționare a 
controlului tehnic de calitate, in con
formitate cu programele tehnologice 
de control, pînă la recepția produse
lor, garantarea însușirilor acestora și 
urmărirea lor în funcționare la bene
ficiari. Se desprinde, din toate aceste

prevederi, grija de a se asigura pro
ducătorului direct tot ceea ce îi tre
buie, tot ceea ce are nevoie pentru 
realizarea produselor la un inalt ni
vel tehnic și calitativ, în strînsă con
formitate cu normele stabilite. Sint, 
de asemenea, notabile precizările re
feritoare la interzicerea derogărilor 
de la documentația constructivă și 
tehnologică omologată, precum și de 
la prevederile standardelor, norme
lor tehnice, caietelor de sarcini și 
contractelor — astfel de derogări pu- 
tindu-se da în mod excepțional, pe 
timp limitat, numai de organele pre
văzute de lege.

Proiectul noii legi relevă cu preg
nanță rolul decisiv al muncitorului 
în asigurarea și executarea produse
lor și serviciilor de calitate, in con
trolul calității acestora, control care 
se efectuează obligatoriu de maiștri 
și ceilalți conducători ai proceselor 
tehnologice. Muncitorii răspund de 
calitatea produselor realizate și au 
îndatorirea să respecte cu strictețe 
disciplina tehnologică, să execute o- 
perațiile în conformitate cu docu
mentațiile tehnice, să verifice prin 
autocontrol calitatea acestora și să 
înlăture deficiențele constatate, să 
prezinte prima piesă sau produs la 
control maistrului, să fie exigenti 
față de orice abateri de la normele 
de calitate. Muncitorii nu sint simpli 
executanti ai unor comenzi, ci — po
trivit proiectului de lege — au obli
gația să participe activ la toate 
acțiunile organizate pentru ridi
carea nivelului calitativ al pro
ducției și perfecționarea teh
nologiilor de fabricație. Sarcini 
bine definite in aceste domenii revin, 
practic, tuturor factorilor din sfera 
producției materiale : cercetători, 
proiectanți și tehnologi : maiștrii sau 
conducătorii formațiilor de lucru 
(care, împreună cu muncitorii, răs
pund de orice deficientă de calitate 
rezultată din încălcarea disciplinei 
tehnologice) : directorii si ceilalți
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Tn acest an. cooperativele agricole 
din județul Dolj vor iriga aproape 
145 500 hectare. Pentru ca udările să 
se poată face la timp este necesar 
ca toate pregătirile să fie încheiate 
la 'termenele prevăzute. Este deci 
firească întrebarea : sint pregătite 
sistemele din județul Dolj pentru a 
funcționa perfect, la întreaga capa
citate ? Un prim răspuns îl primim 
de la tovarășul Teodor Dranga, di
rectorul I.E.L.I.F. Dolj.

..încă din toamna anului trecut, la 
fiecare sistem din județ s-a făcut 
un inventar al lucrărilor de reparații 
și remedieri necesare la rețeaua de 
aducțiune a apei și la stațiile de 
pompare. A rezultat că trebuie efec
tuați 497 000 mc terasamente, con- 
stînd în curățirea canalelor și com
pletarea taluzurilor ; impermeabili- 
zarea rețelei de canale pe 249 000 mp. 
revizuirea și repararea a 880 de agre
gate de la stațiile de pompare. Toate 
aceste lucrări au fost eșalonate, incă 
din timpul iernii, multe din ele fiind 
acum încheiate. SISTEMELE MARI 
DE IRIGAȚII VOR FUNCȚIONA LA 
TERMENELE STABILITE. Există 
însă și unele probleme care se cer 
grabnic soluționate și anume pu
nerea în funcțiune la termenul 
planificat a noilor amenajări și re
pararea stațiilor de pompare". Am 
urmărit în cursul unui raid-anchetâ 
cum se rezolvă aceste probleme.

Trustul de construcții pentru îm
bunătățiri funciare Craiova trebuie 
să execute un mare volum de lu-

orări la unele amenajări noi, care 
au termen de punere în funcțiune la 
sfirșitul lunii mai. Este vorba de 
827 ha în sistemul Calafat—Ciuper- 
ceni, precum și 632 ha orezărie in 
sistemul Bistret—Nedea—Jiu. De ase
menea, in cooperativele agrioole Ca- 
raula. Cetate. Giurgița și Ghidici 
trebuie să se încheie lucrările pen-

însemnări
din cîteva unități 
din județul Dolj

tru punerea în funcțiune a 365 ha în 
sisteme locale. Or, RITMUL DE LU
CRU PE ȘANTIERELE UNOR AME
NAJĂRI NOI ESTE NESATISFĂCA- 
TOR. Importante suprafețe urmează 
să fie irigate in acest an pe brazde, 
în acest scop s-au prevăzut pînă la 
începerea campaniei de irigații să fie 
nivelate 9 144 ha in sistemul Cetate— 
Galicea Mare, 4 452 ha — în Sadova— 
Corabia. 4 600 ha — în cel de la Ca
lafat—Ciuperceni. Dar și aceste lu
crări au întirziat, față de graficul sta
bilit. Se cere ca oficiul județean de 
îmbunătățiri funciare și T.C.I.F. Cra
iova să se încadreze în graficele de e- 
xecuție la nivelare, pentru ca supra

fețele respective să poată fi irigat# 
prin brazde.

TREBUIE ÎNCHEIATA GRABNIC 
REPARAREA AGREGATELOR DE 
LA STAȚIILE DE POMPARE, aflate 
încă în garanția constructorului. în 
sistemele Calafat—Ciuperceni și Ce
tate—Galicea Mare există în garanție 
32 de agregate, care asigură irigarea 
a cîteva rțiii de hectare. Acestea nu 
au putut fi încă reparate, deoarece 
Grupul de supraveghere a investiții
lor Dolj nu a chemat la fața locului 
pe reprezentanții constructorului fi 
ai unităților furnizoare.

Pe lingă punerea la punct a siste
melor, aplicarea udărilor pe toate 
suprafețele prevăzute este determi
nată și de modul in care este organi
zată munca în cooperativele agri
cole. Se remarcă faptul că în acest 
an. in cadrul formațiunilor mixte de 
mecanizatori, motopompiști și coope
ratori s-au constituit echipe de udă- 
tori. care au angajat in acord global 
aplicarea lucrărilor de irigare a cul
turilor. Este un lucru bun, care leagă 
nemijlocit veniturile motopompiști- 
lor și udătorilor de realizarea progra
melor de udări și, implicit, de obți
nerea producțiilor prevăzute. Cu toa
te acestea, nu se poate spune că 
unitățile agricole sint pregătite în 
toate privințele pentru irigarea în
tregii suprafețe planificate. Avem 
în vedere faptul că EXISTA MARI
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Au îndeplinit 
planul 

pe primul trimestru
® Colectivul Combinatu

lui chimic din Făgăraș'3 în* 
deplinit sarcinile de plan ce-i reve
neau pe primul trimestru al anului. 
Acest fapt asigură condiții a se rea
liza. pînă la finele lunii martie, o 
producție suplimentară în valoare de 
28 milioane lei, concretizată în 5 000 
tone îngrășăminte cu azot și produ
se macromoleculare de bază. Succe
sul chimiștilor făgărășeni a fost asi
gurat de măsurile luate pe linia ra
ționalizării unor fluxuri tehnologice, 
perfecționarea unor tehnologii, utili
zarea la parametrii prevăzuți a in
stalațiilor. dar. mai cu seamă, de pu
nerea in funcțiune inaintp de terme
nul prevăzut a instalațiilor de form- 
aldehidă. (Nicolae Mocanu).

• Centrala minereurilor 
din Deva ^_a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primul trimestru al anu
lui. Avansul de timp cîștigat va duce 
pînă la finele lunii martie la reali
zarea unei producții suplimentare în 
valoare de peste 56 milioane lei. La 
obținerea acestui succes de prestigiu, 
o prețioasă contribuție și-au adus 
colectivele de mineri și preparatori 
de la întreprinderile miniere Hune
doara și Barza, care au sporit pro
ductivitatea muncii cu 22 la sută 
peste prevederi.

© Unitățile industriei 
textile din județul Timiș, 
care în această lună au atins 
indici superiori de folosire a tu
turor mașinilor și utilajelor teh
nologice, și-au depășit substanțial an
gajamentele de producție asumate pe 
primul trimestru al anului. Pe a- 
ceastă cale, colectivele de la între
prinderea textilă Timișoara, între
prinderea textilă Lugoj și din alte 
unități au realizat, peste prevederi, 
mai mult de 330 000 mp de țesături și 
85 000 de tricotaje. în același timp, 
întreprinderile industriei ușoare din 
județ au asimilat în producție, peste 
300 de modele noi de țesături, con
fecții textile și tricotaje, pentru se
zonul de primăvară și vară, produse 
cu calități superioare, solicitate în 
tară și la export.

OM UNGĂ OM, INIMĂ UNGĂ INIMĂ - 

IN LUPTA Șl MUNCA ÎNTREGULUI POPOR 

Privim încrezători 
înainte, mereu înainte

Desigur, viata își 
urmează cursul adu- 
nind sperarfte si pu
tere, fără a abandona 
condiția umană, fără 
a renunța la nici unul 
din obiectivele pe care 
societatea noastră so
cialistă le-a propus, 
așa cum preciza 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sint impresionante 
manifestările solidari
tății. ale umanismu
lui societății noastre, 
eforturile tuturor de a 
reconstrui, de a corn- 
pensa pagubele, de a-i 
ajuta pe cei care au 
suferit mai mult. Cei 
rămași fără locuințe 
s-au mutat sau se vor 
muta în locuințe noi, 
la care constructorii 
din numeroase județe 
iși aduc contribuția. 
Zimnicea și alte orașe 
vor fi refăcute din te
melii. mai frumoase, 
reconstrucția e în toi. 
se consolidează marile 
clădiri, se repun în 
producție întreprin
deri. fiecare muncește 
tăcut și tenace, se 
string fonduri de aju
tor și refacere.

Acele clipe si tot ce 
a urmat ies din orice 
statistică. marchează 
fibra noastră cu o ire- 
petabilă experiență, 
lasă in memoria noas
tră colectivă o urmă

adîncă și gravă. Nu 
numai pentru că am 
văzut cuiburile de mo
loz ale durerii, că am 
cunoscut și iubit pe 
mulți din cei dispăruți, 
că am ințeles cum stă
rile subiective trec clo
cotind in experiența o- 
menirii. dar mai ales 
pentru că vedem cum 
se manifestă virtuțile 
oamenilor, comporta-

lon SĂLIȘTEANU

mente ce vorbesc de 
hotărîre. dîrzenie. e- 
roism. Vedem cum 
omul de acțiune tiș- 
nește și preia efortul 
unei colectivități, spe
ranța. rezistenta mo
rală și fizică urcă la 
cote incredibile, voin
ța de a trăi a unui fiu 
și puterea de a crede 
și nădăjdui a unei 
mame devin legendă 
și simbol.

A fost pusă la încer
care structura de re
zistentă a construcți
ilor și structura mora
lă a oamenilor, struc
tura unității noastre 
socialiste, a solidarită
ții. a omeniei, a pute
rii de acțiune. Poporul 
nostru își poartă greul 
cu bărbăție. demn, 
prin clipele de eroism 
de fiecare zi.

Sint clipe care aleg 
apele, punind în va
loare ceea ce e solid, 
trainic in ființa națiu
nii noastre socialiste. 
Ce e temeinic rezistă 
încercărilor si aceasta 
este experiența pe 
care nu avem dreptul 
să o uităm.

Am înțeles cu toții 
ce importantă covîrși- 
toare are in momen
tele grele puterea de 
decizie, exemplul de 
neînfricare ne care 
omul din fruntea 
partidului și statului 
il dă zi și noapte, 
cu o impresionantă și 
neobosită capacitate de 
a prelua greul tutu
rora, de a scoate din 
impas și a pune 
pe făgașul normal o 
tară care va merge 
înainte, neabătut, spre 
ceea ce și-a propus, 
pe drumul socialis
mului și comunismu
lui.

Sint convins că mul
te din cele ce au im
presionat pe artiștii 
plastici în aceste zile 
vor fi cuprinse direct 
sau indirect in imagi
nile ce se vor crea, că 
această primăvară tra
gică și eroică va aduce 
la suprafață o implica
re vitală mai auten
tică. mai solidă a ope
relor de artă contem
porană în viata, mun
ca. dăruirea de sine a 
fiilor patriei.

Reconstrucție 
și responsabilitate

Precizie și siguranță in func
ționare, parametri tehnico-eco- 
nomici și de fiabilitate ridicați 
— iată citeva dintre calitățile 
pentru care produsele fabricate 
la întreprinderea de mașini e- 
lectrice din București sint bine 
cunoscute in țară și peste ho
tare. Intensificindu-și eforturile 
pentru a onora cu promptitudi
ne toate comenzile beneficiarilor 
interni și ale clienților externi, 
colectivul întreprinderii bucu- 
reștene obține noi succese in 
muncă. Astfel, pină in prezent, 
prevederile planului trimestrial 
la export au fost depășite cu 7 
milioane lei-valută, iar pină la 
șfîrșitul lunii această depășire se 
va ridica la 8,5 milioane lei-va
lută.

în imagine : un aspect din 
secția de bobinaj a întreprin
derii.

Foto ; E. Dichiseanu

ÎN TOATE LOCALITĂȚILE ȚĂRII

Cîfi locuitori, atlția buni gospodari

Livrări suplimentare 
la export

Colectivul întreprinderii de ma- 
șini-unelte din Bacău, organizîndu-și 
munca în echipe specializate, aprovi- 
zionindu-se din timp cu materiale și 
piesele necesare, urmărind in perma
nență stadiul pe faze de fabricație al 
tuturor subansamblelor, a reușit să-și 
onoreze, cu 15 zile mai devreme, sar
cinile de plan la export pe primul 
trimestru al anului. La această dată, 
în întreprindere sint gata pentru a 
fi expediate in U.R.S.S., Australia, 
Portugalia, Argentina noi loturi de 
mașini de prelucrat metale prin aș- 
chiere, care fac parte din planul pe 
luna aprilie. Au fost create condiții 
propice ca, pînă la finele lunii mar
tie, să fie expediate clienților externi 
peste prevederile planului mașini in 
valoare de circa 5 milioane lei valută. 
(Gheorghe Baltă).

Acțiuni de masă la lucrările edilitare,
în aceste zile — ca în fiecare an, la începutul primăverii — mili

oane de cetățenii de la orașe și sate participă la acțiunile pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a tuturor localităților țării. Se repară 
străzi și trotuare, se amenajează baze sportive și zone de agrement, 
se plantează arbori și arbuști ornamentali, perdele de protecție, se 
răsădesc flori...

în zonele afectate de seism, concomitent cu efortul neslăbit pentru 
repararea caselor și a edificiilor publice avariate, populația își con
sacră o parte a timpului pentru curățenia generală a străzilor și incin
telor. pentru înfrumusețarea parcurilor și zonelor de agrement, astfel 
incit toate locaiitățile să-și recapete cit mai grabnic înfățișarea primă- 
văratică.

Vremea bună din aceste zile impune o participare cu adevărat de 
z masă la toate acțiunile de gospodărire și înfrumusețare, acțiuni care 

trebuie să fie cit mai bine organizate, pentru ca timpul prețios al oa
menilor să nu fie irosit in treburi mărunte, pentru ca hărnicia și 
entuziasta lor participare să aibă maximă eficiență.

Publicăm astăzi cîteva relatări ale corespondenților „Scînteii".

GALAȚI: Baze de agre
ment și sport, perdele de
protecție. Pentru gălățeni, acțiu
nea de gospodărire și înfrumusețare 
a debutat in acest an încă din luna 
februarie. Alexandru Vasiliu, vice
președinte al consiliului popular mu
nicipal. ne informează că primul 
șantier al muncii patriotice a fost 
deschis în zona Grădinii publice 
a orașului. Aici, în locul unor te
renuri mlăștinoase, care se, întin
deau pe circa 20 de hectare, se
amenajează un parc cu numeroase

terenuri sportive și cu întinse zone 
verzi. Pînă în prezent, s-au executat 
lucrările de drenare a apelor plu
viale. au fost pichetate aleile, s-a 
terminat taluzul și a fost curățată o 
suprafață de circa 15 hectare, fiind 
plantați peste 2 000 de arbori. între 
cei mai activi și entuziaști partici
pant! la aceste munci s-au aflat și 
studenții, alături de care au lucrat 
numeroși uteciști de la întreprinde
rea „11 Iunie", șantierul naval, la
minorul de tablă și altele. ■

Faleza Dunării este un alt obiectiv 
important al muncii patriotice. Ele
vii de la liceele de marină, pedago-

de înfrumusețare a
gic, „Vasile Alecsandri". de căi fe
rate și de muzică au participat la 
plantarea de arbori și arbuști, au 
amenajat gazonul și peluzele. în 
preajma 'lacului Cătușa se a- 
menajează o frumoasă bază de 
agrement. S-au și plantat peste 5 000 
puieti. iar acțiunea continuă. Aici 
urmează să se creeze o perdea de 
protecție vegetală intre oraș și plat
forma combinatului siderurgic.

De la 15 februarie pînă în 
prezent duminicile au fost zile 
de lucru pentru înfrumusețarea o- 
rașului. S-a lucrat la îngrijirea po
milor. la amenajarea spațiiloț verzi 
și a acelora dintre blocuri. Pen
tru viitoarele săptămîni sint asigu
rate 10 000 000 de flori prin cele 47 
de răsadnițe organizate de comisiile 
de femei din cartiere. Inițiatorii 
principali ai acțiunii de gospodărire 
și înfrumusețare au fost și de aceas
tă dată deputății. între care Ivan 
Radă și Grigore Cornelia din cartie
rul Tiglina I, Nicolae Nicolae din 
Țiglina III. Ilie Tăbăcaru și Fănică 
Nazare din cartierul Dunărea și alții.

Gălățenii consideră toate aceste 
importante lucrări doar un început. 
Cu prilejul adunărilor cetățenești, al 
întîlnirilor dintre deputati si cetă
țeni, cu ocazia conferinței organiza
ției municipale de partid pentru dare

orașelor și satelor
de seamă și alegeri s-au desprins 
numeroase propuneri vizînd conti
nuarea, cu maximă intensitate, a 
acțiunilor cetățenești. Și acțiunile 
continuă.

CLUJ-NAPOCA : Depută
ții, în frunte !încă din iarnă or~ 
ganizația de partid din circumscrip
ția electorală nr. 26, cartierul Gri- 
gorescu, a lansat o chemare la între
cere către toți cetățenii din celelalte 
circumscripții, pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a municipiului. 
Chemarea a stîrnit un larg ecou. în 
momentul de fată toate circumscrip
țiile, comitetele de cetățeni, organi
zațiile studențești, de U.T.C. și pio
nieri sint antrenate în această în
trecere. Zilnic, participă la acțiuni 
de muncă patriotică peste 5 000 de 
cetățeni. îndeosebi tineri. In zilele 
de duminică, numărul acestora se 
ridică la peste 20 000.

Prin efortul unit al tuturor cetă
țenilor. de la mic la mare, au fost 
curățate parcuri și zone verzi pe o 
suprafață de peste 300 de hectare, 
urmînd ca în viitoarele, zile să se 
facă ..toaleta" celor 250 hectare ale

(Continuare in pag. a Il-a)

Trăim zilele unei ti
tanice opere de recon
strucție. în care forța 
morală a fiecăruia 
dintre noi și a întregii 
noastre națiuni socia
liste capătă noi forme 
de expresie si de re
alizare. Și dacă reme
morăm imaginile pa
tetice ale ultimelor 
trei săptămîni. este cu 
neputință să nu ne 
dăm seama că în a- 
ceastă forță de renaș
tere transpare, cu vi
goare de simbol, uriașa 
forță de creație speci
fică dintotdeauna po
porului român. Iar 
prin capacitatea, pro
prie partidului nostru, 
de stăpinire a situați
ilor. de ripostă organi
zată și de eficientă ve
rificată în salvarea in 
primul rind a oameni
lor. in repunerea în 
funcțiune a uzinelor, 
fabricilor, a tuturor u- 
nitătilor productive lo
vite de cutremur, ase
menea simboluri do- 
bindesc un relief u- 
man și mai puternic, 
o încărcătură emoțio
nală amplificată.

Am intrat astfel în 
perioada de recon
strucție. decisivă pen
tru înlăturarea conse
cințelor distrugătoare

ale cutremurului. De 
astă dată eroismul, ab
negația. devotamen
tul capătă, avînd la 
bază aceleași calități 
spirituale, noi și noi 
forme. în această mă
reață operă de recon
strucție. efortul cre
ator al muncii organi
zate cu competentă.

Acad.
Ștefan MILCU

dăruirea suplimentară 
a orelor rupte din tim
pul personal al fiecă
ruia, efortul pentru 
creșterea eficientei 
prin calitatea execu
ției devin definitorii. 
Numeroase sint exem
plele comunicate in 
presă de unităti ava
riate care și-au reluat 
producția, tot atit de 
evidentă este opera de 
reconstrucție a clădi
rilor avariate. Totul 
arată un neîntrerupt 
efort colectiv care 
continuă sub alte si 
alte forme.

în acest uriaș efort 
de reconstrucție, gestul 
fiecăruia dintre noi 
trebuie să se defineas

că printr-o înaltă res
ponsabilitate în tot ce 
facem sau refacem. 
Prin munca noastră, 
prin calitatea ei. do
vedim, ca oameni ai 
societății noastre so
cialiste, că sintem res
ponsabili. nu numai de 
actele noastre, dar mai 
ales de acelea in care 
sintem angrenați so
cial. Iată de ce in o- 
pera de reconstrucție 
intră structura de re
zistență a calității mo
rale, competența, se
riozitatea. înaltul simt 
de responsabilitate ce
tățenească.

Trăim certitudinea 
deplină că opera de re
construcție va fi reali
zată cu o înaltă res
ponsabilitate. capabilă 
să contopească conști
ința umană cu capa
citatea si competenta 
tehnică. pe deplin 
realizabilă prin calita
tea și educația politică, 
tehnică și umană. Un 
prim și înălțător e- 
xemplu ni-1 dau ma
rile ginduri de refa
cere a Bucureștiului. a 
altor localități. Sint 
planuri care ne ajută 
să privim cu încrede
re viitorul, să mun
cim pentru zilele lumi
noase de miine.

---------- ÎN ZIARUL DE AZI: ----------
Rubricile noastre : CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ 
Șl ALEGERI ALE ORGANIZAȚIILOR MUNICIPALE DE 
PARTID ; CRONICA TEATRALĂ ; FESTIVALUL NAȚIONAL 
„CINTAREA ROMÂNIEI"; FAPTUL DIVERS; SPORT
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TIMIȘOARA: Expoziții la Muzeul

ÎN SPIRITUL EXIGENTEI REVOLUTION
de artă populară O operă durabilă,

Cetate industrială și a științei, cen
tru universitar și cultural. Timișoara 
cunoaște, asemeni tuturor orașelor și 
localităților tării, un progres multila
teral. Cei peste 200 000 de locuitori ai 
săi — români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități — animați 
de exemplul și îndemnul celor 44 000 
de comuniști, se află angajați intr-un 
susținut efort pentru transpunerea în 
viată a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea, 
tribuții 
perarea 
cate de 
dezvoltarea amplă, pe făgașul ei nor
mal. a activității 
patria noastră.

Desfășurindu-se 
voințe, recenta 
dare de seamă și alegeri a Organiza
ției municipale de partid Timișoara 
a precizat din capul locului și a sub
liniat apoi prin întreaga desfășurare 
a lucrărilor sale că amploarea și 
complexitatea sarcinilor ce revin Ti
mișoarei au. toate, ca verigă princi
pală și cheie, întărirea întregii acti
vități de partid din municipiu, ridi
carea ei la nivelul exigentelor supe
rioare formulate de conducerea parti
dului. Prin prisma acestui imperativ 
politic, atît darea de seamă prezen
tată de primul secretar al comitetu
lui municipal de partid. George Mi- 
cota, cit și intervențiile vorbitorilor 
au relevat cu claritate și spirit de 
răspundere comunistă obiective spe
cifice și sarcini prioritare ale orga
nizațiilor de partid din diferitele do
menii de activitate.

Conferința a exprimat in unanimi
tate hotărirea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din oraș de a da 
viată însuflețitoarei chemări a secre
tarului general al partidului privind 
nu numai îndeplinirea ci și depășirea 
sarcinilor de plan, a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă pe 
anul 1977 și pe întregul cincinal. 
In spiritul acestei hotărîri, conferin
ța a stabilit să se majoreze cu îno» 
145 milioane lei angajamentul inițial 
privind producția suplimentară, ast
fel incit in acest an să se realizeze, 
peste prevederile planului, o produc
ție in valoare totală de 625 milioane 
lei. Dezbătând în spirit de exigentă 
revoluționară aspectele multiple ale

pentru realizarea unei con- 
cît mai importante la recu- 
pierderilor materiale provo- 
seismul din 4 martie, pentru

îndeplinirii acestui angajament, vor
bitorii — intre care Ion Bagiu. di
rectorul întreprinderii mecanice, 
Vioara Gavrilă. muncitoare la „In
dustria linii". Fellencz Martin, secre
tar al comitetului de partid de la în
treprinderea .,Electrometal". Arche 
Marcus, directorul întreprinderii „E- 
lectrotimiș". Sabin Dihel. președintele 
Consiliului municipal al sindicatelor 
— au stăruit asupra necesității ca 
organizațiile de partid din întreprin
derile timișorene să-și întărească ro
lul de conducător politic la fiecare 
loc de muncă, să ajute consiliile oa-

muncii. Tovarășii Vasile Pop, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal, și Florica Andrei, secre
tara comitetului de partid din comu
na aparținătoare Ghiroda Veche, au 
insistat asupra unor aspecte ale apro
vizionării și, în general, ale condiții
lor de viață, dezbătîndu-le, cum e fi
resc, în conexiune cu dezvoltarea in- 
dustrial-economică și edilitară a mu
nicipiului ; din darea de seamă, din 
intervențiile vorbitorilor, conferința a 
reținut idei și sugestii, formulînd un 
șir de măsuri concrete privind îm
bunătățirea activității organizațiilor

I

constructive din

sub semnul acestei 
conferință pentru

menilor muncii la fundamentarea 
unor programe concrete de măsuri, 
organizatorice și tehnico-economice, 
prin care să se asigure mobilizarea 
tuturor forțelor, capacităților și re
zervelor existente pentru creșterea 
neîntreruptă a productivității muncii, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, reducerea consumurilor 
materiale, organizarea științifică si 
introducerea pe scară largă în pro
ducție a rezultatelor cercetării. Tot
odată. conferința — relevînd că rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
producție, a angajamentelor supli
mentare depind in bună măsură de 
punerea in funcțiune la termen a 
investițiilor planificate — a hotărit. 
printre alte măsuri concrete, repar
tizarea membrilor .comitetului muni
cipal la principalele obiective în con
strucție, pentru a asigura împreună 
cu factorii de răspundere respectivi 
soluționarea efectivă și operativă a 
problemelor ce se ridică pe șantiere.

în același spirit de responsabilita
te comunistă, conferința a examinat 
și sarcinile ce revin comuniștilor ti
mișoreni in domeniile legate de sa
tisfacerea în condiții cît mai bune a 
nevoilor populației, de ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oamenilor

de partid din întreprinderile de in
dustrie ușoară și locală, transporturi, 
din organizațiile comerciale de stat 
și cooperatiste, din unitățile agricole 
socialiste aflate în raza municipiului. 

Centru de învățămint și cultură. 
Timișoara s-a prezentat în fața con
ferinței municipale de partid cu în
făptuiri și experiențe de valoare, cu 
bogate planuri de viitor. Din cuvin- 
tul tovarășilor Viorel Negru, secreta
rul comitetului de partid al centru
lui universitar, și Titus Pavelescu, 
directorul Liceului industrial nr. 1, 
s-au desprins o serie de idei utile 
pentru organizațiile de partid din 
școlile și facult&tile orașului — che
mate să desfășoare o activitate po- 
litico-educativă susținută pentru for
marea noii generații și pregătirea 
viitorilor specialiști, pentru integra
rea organică a învățămîntului cu 
producția. Din cuvintul altor tovarăși 
— Floarea Miloș, președinta comite
tului municipal al femeilor. Axente 
Șerău. prim-secretar al comitetului 
municipal al U.T.C., Mariana Coruțiu, 
secretara organizației de bază de la 
Teatrul Național — s-au degajat cî- 
teva probleme de o deosebită impor
tanță referitoare la sporirea preocu
părilor organizațiilor de partid și

obștești pentru mai buna reprezen
tare a Timișoarei la Festivalul na
țional „Cîntarea României", pentru 
îmbunătățirea activității cultural- 
educative de masă și lărgirea orizon
tului de cunoaștere al comuniștilor, 
al tuturor cetățenilor orașului.

Conferința a subliniat cu tărie ne
cesitatea Îmbunătățirii continue a 
stilului și metodelor de activitate ale 
organizațiilor de partid. Abordînd 
acest aspect, atît darea de seamă cît 
Si vorbitorii — tovarășii Traian Șan- 
dor, secretar al comitetului munici
pal de partid. maistrul Ion Banu, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea „Azur" — au sub
liniat importanta organizării unui 
control mai eficient asupra îndepli
nirii hotărîrilor și a unei îndrumări 
permanente și sistematice a organi
zațiilor de partid din municipiu. In 
acest sens, hotărirea adoptată de 
participant» la conferință prevede 
numeroase măsuri roncrete.

Relevînd spiritul de responsabili
tate partinică in care s-au desfășu
rat lucrările, importanții propunerilor 
făcute, tovarășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Timiș, s-a oprit asupra unor 
probleme privind activitatea comu
niștilor din municipiu pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor eco
nomice, pentru realizarea la timp a 
tuturor 
proiectate, pentru dezvoltarea socială 
a localității și intensificarea muncii 
politico-educative de masă, sinteti- 
zînd obiectivele principale pe care 
trebuie să le urmărească în aceste 
domenii organele și organizațiile de 
partid timișorene.

Telegrama adresată de participan- 
tii la conferință Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reafirmă hotărârea comu
niștilor timișoreni, a tuturor locuito
rilor municipiului, de a munci fără 
preget pentru întărirea capacității 
de mobilizare și de educare a orga
nizațiilor de partid, pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor angaja
mentelor asumate.

Muzeul de artă populară al Repu
blicii Socialiste România ale cărui 
valoroase colecții sint in curs de a 
fi adăpostite în alte instituții pînă 
la consolidarea clădirii avariate 
cutremur a deschis două expoziții 
pavilionul Muzeului satului.

într-una din săli sint expuse 50 
de costume populare dintre cele mai 
prețioase din patrimoniul muzeului, 
reprezentative pentru diferite regiuni 
ale țării.

Alte comori ale creației populare 
românești — scoarțele — sint pre
zentate în expoziția alăturată.

Expoziția poate fi vizitată potrivit 
programului Muzeului satului între 
orele 10—18.

înscrisă în

capacităților de producție

Gheorghe M1TRO1 
Cezar IOANA

de 
în

(Agerpres)

PREGĂTIREA

SISTEMELOR
DE IRIGAȚII

(Urmare din pag. I)

culturii
patrimoniul
noastre

„RĂSCOALA
Ia Teatrul „Ion VASILESCU“

dificultățile 
sarcini 

ambițioase.

în cadrul amplelor 
manifestări prilejuite 
de Festivalul național 
„Cîntarea României", 
Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ are meritul de a-și 
fi propus să aducă un 
omagiu scenic împlini
rii celor 70 de anj de 
la răscoala țăranilor 
din 1907. Pdlea să se 
limiteze desigur la tin 
montaj de versuri sau 
la un spectacol-colaj, 
cărora să nu li se poa
tă nimic reproșa în 
sine, dar meritul real 
al teatrului, ca insti
tuție artistică. este 
tocmai acela de a-și fi 
asumat
inerenta unei 
artistice 
cu atit mal mari in ca
zul de față, fiind vor
ba de transpunerea 
scenică a 
„Răscoala" 
Rebreanu.

Pentru a 
mai bine 
greutățile care trebu
iau învinse de specta
col. si deci de lăudabi
la ambiție a acestui 
colectiv, să adăugăm 
faptul că Teatrul „Ion 
Vasilescu" nu dispune 
de o scenă care să-i 
permită o amplă des
fășurare de planuri, de 
momente concomitente 
ale acțiunii sau de 
proiecții spațiale ale 
acesteia, cu o figura
ție numeroasă, așa 
cum ne-au obișnuit, 
spre exemplu, specta
colele de super-mon- 
tare ale noii scene a 
Naționalului bucureș- 
tean. Pe de altă parte, 
încercarea rămînea 
deosebit de temerară 
chiar pentru un autor 
exersat al dramatiză
rilor și adaptărilor ra
diofonice. cum este 
Valeriu Sîrbu. deoare
ce dramatizarea „Răs
coalei". fie și ca „tra
ducere" scenică, nu 
putea să nu „trădeze" 
într-o măsură bogăția 
și subtilitatea de 
nuanțe. de tonuri,

romanului 
de Liviu

ne da și 
seama de

de atmosferă, senzația 
șuvoiului omenesc de 
minie și de revoltă 
care se adună treptat 
și se revarsă apoi de 
nestăvilit in capodope
ra lui Liviu Re- 
breanu. Iată de ce, in- 
telegind ..libertățile" 
pe care trebuie să și 
le ia autorul unei dra
matizări. atît in selec
ția momentelor. a 
personajelor și a sce
nelor esențiale pentru 
înțelegerea romanului, 
cit si in concentrarea 
lor in cadrul unor noi 
situații dramatice, po-

CRONICA
TEATRALĂ
sibile dar inexistente 
ca atare in roman, so
cotim mult mai opor
tună aprecierea rezul
tatului de ansamblu 
decit a fiecărui pro
cedeu în parte sau a 
legitimității acestora.

Rezultatul de an
samblu. spectacolul, 
este meritoriu. Sint e- 
vidente eforturile au
torului dramatizării — 
și ale realizatorilor 
spectacolului — de a 
crea o acumulare ten
sională gradată, obți- 
nindu-se astfel, nu o 
dată, bune momente 
de spectacol. Acestea 
sint subliniate de o 
valoroasă ilustrație 
muzicală, bazată pe 
inregistrări de folclor 
vechi, autentic (sem
natar Iosif Herțea), 
precum și de inspira
ta regie a lui Radu 
Boroianu (căreia i-am 
reproșa totuși impre
cizia reliefării unor 
planuri importante ale 
acțiunii), handicapată 
de o scenografie (arh. 
Vladimir Popov și 
Diana Popov) pauperă, 
nu atit în realizarea 
decorurilor propriu-

Apa poate porni spre rădăcină plantelor

zise. cît. mai ales, 
imaginarea lipsită 
imaginație a costume
lor, aptă să zădărni
cească strădaniile ac
toricești.

Momentele bune de 
spectacol la care ne-am 
referit nu aparțin in 
general scenelor de la 
conacul lui Miron Iuga 
— chiar dacă există 
unele personaje inter
pretate cel puțin ono
rabil ca Grigore Iuga 
(Dinu Cezar) și Nadi
na Iuga (Mihaela 
Dumbravă) — căci a- 
ceste scene sint domi
nate de interpretarea 
improprie a lui Ste- 
lian Cremenciuc. prin 
care bătrinul și auto
ritarul boier devine un 
fel de arendaș oțărit. 
Momentele bune țin 
mai ales de surprin
derea și portretizarea 
psihologiei unor țărani 
și sint datorate unor 
actori ca Adrian Pe- 
trache (Toader Strîm- 
bu). Cornel Girbea (Se
rafim Mogoș), Constan
tin Rășchitor (Leonte 
Orbișor) și Iulian Ma
rinescu (Lupu Chiri- 
țoiu). in vreme ce alte 
roluri de prim-plan. 
ca Petre Petre. în in
terpretarea lui 
Lemnaru. rămîn 
citare.

Unele părți ale 
tacolului dau senzația 
unei anumite rătăciri 
in lumea atit de bo
gată și de vie a ro
manului. propunîn- 
du-ne parcă nu dra
matizarea unei capodo
pere. ci mai degrabă 
a unui roman de mina 
a doua.

Reprezentația trece 
rampa cu reușite cer
te, dar și cu eviden
te scăderi, constituin- 
du-se. cum spuneam, 
într-un omagiu adus 
răscoalei țăranilor de 
la 1907. avind deci 
toate meritele buhelor 
intenții.

RESTANTE la repararea și 
PUNEREA IN FUNCȚIUNE A ECHI
PAMENTULUI MOBIL DE UDARE. 
Astfel, pentru acest an in cooperati
vele agricole trebuie reparate 138 de 
motopompe, 10 441 de conducte din a- 
luminiu și 12 234 de aspersoare. în- 
tirzierile se datoresc faptului că 
multe cooperative agricole — Liș- 
teava, Goicea Mică, Gingiova, 
„Timpuri noi" — Poiana Mare, Mă- 
ceșu de Sus, Plosca, Covei, Bist.reț 
— nu transportă, conform graficelor 
stabilite, echipamentele defecte la 
centrul de reparații de la Bechet. în 
aceeași ordine de idei, se pune și 
problema completării echipamentului 
de udare din cooperativele 
până la nivelul necesarului 
irigarea întregii suprafețe 
jate. Deși I.E.L.I.F. dispune 
se de schimb și echipament 
pentru sistemul Sadova—Corabia,
unele cooperative, ca Dăbuleni, nu au 
ridicat nimic încă din echipamentele 
de udare care le lipsesc.

Organele agricole, unitățile de con
strucții, de îmbunătățiri funciare, 
consiliile de conducere din fiecare 
unitate agricolă trebuie să ia măsuri 
pentru rezolvarea grabnică a tuturor 
problemelor care condiționează func
ționarea, la întreaga capacitate, a si
stemelor de irigații.

In fond nu este vorba de proble
me deosebit de grele ci de lucruri 
care pot fi rezolvate cu relativă ușu
rință. Dar chiar dacă ar fi vorba de 
probleme mai greu de soluționat, nici 
măcar atunci n-ar exista justificare 
pentru o anumită stare de spirit 
care se intilnește ici, colo în momen- 

de față, de acceptare a situației 
prea 
ceea 

în- 
In-

agricole 
pentru 

amena- 
de pie- 
complet

cum este, repetîndu-se 
și nejustificat greutățile, 
nu este de natură să 

demne la acțiune hotărîtă, să 
drepte lucrurile. Ținînd seama de a- 
ceste aspecte socotim că este nece
sară o intervenție mâi decisă și din 
p'âriâă organelor și organizațiilor de 
parflH, pe Tihia mobilizării cbmuniș- 
tflbr.' a lucrătorilor din unitățile res
pective !ă' o muncă mai eriergică. cu 
mai multă convingere, pentru a asi
gura una din condițiile de bază ale 
sporirii recoltei în acest an — apa ne
cesară culturilor.

Aurei PAPADIUC

Viața unui om se cuvine jude
cată. înainte de toate, după gân
durile și faptele sale, după concor
danta dintre vorbe și fapte. Ceea 
ce conferă valoare atît gândurilor, cît 
si faptelor este, fără îndoială, mă
sura in care societatea este sluji
tă spre dezvoltarea sa. Societatea 
in general, și cu deosebire țara și 
poporul din care își trage obirșia 
și față de care are îndatoriri mo
rale și patriotice, de lege și de 
singe.

Pe temeiul acestor judecăți se 
poate statornici și locul academicia
nului Andrei Oțetea în istoria știin
ței românești și universale. în via
ța obștească a tării și a poporului 
român.

Născut acum aproape 83 de ani 
intr-unui din frumoasele sate măr- 
ginene, Sibiel. din apropierea Si
biului. Andrei Oțetea, prin părin
ții și strămoșii săi. avea rădăcini 
puternice in pămint și o zestre 
spirituală ce a fost îmbogățită de 
școala confesională sătească, unde 
dragostea de limbă și moșie con
stituia pilonul educativ cel mai de 
preț al acelei vremi ; o vreme in 
care împlinirea visului de „dorul 
cui au răposat și moșii, și părinții" 
se apropia de împlinire.

Era bine înarmat cu învățătura 
de trebuință cînd în cel dinții an 
de la Unirea cea mare din 1913, 
după studiile urmate la Sibiu și 
Brașov, iși îndreaptă pașii către 
Universitatea din Paris. Amfitea
trele șj sălile de seminarii. biblio
tecile și arhivele i-au fost temple
le care-i îndestulau dorința de cu
noaștere, pasiunea de cercetare. Și 
tot aici, prin unii dintre maeștrii 
săi îndrăgiți și respectați, s-a ini
țiat în noua învățătură marxistă, 
pe care și-o va însuși și o va sluji 
cu credință in întreaga sa activi
tate științifică.

Activitate științifică bogată, va
loroasă și folositoare, căreia i-a în
chinat aproape șase decenii de via
tă. Stau mărturie sutele de studii 
și articole, fiecare dintre ele și 
toate laolaltă bogate în idei și in
formații originale, fiecare și toate 
la un loc contribuții de preț la pro
gresul științei istorice, al culturii 
românești și universale. De la teza 
sa de doctorat, obținut cu mare 
succes la Sorbona, cu monografia 
închinată vieții și concepției poli
tice a istoricului F. Guicciardini — 
model de investigație și cercetare, 
acceptată de la apariție între 
lucrările fundamentale ale dome
niului — pînă la noile ediții din 
Renașterea și Reforma sau Tudor 
Vladimirescu și revoluția din 1821, 
mintea ageră și iscoditoare, pasio
nată pentru știință și cultură, n-a 
ostenit în căutarea marilor adevă
ruri. în scopul de a fi folositor in
tereselor tării și poporului său.

îndrăzneț și temerar, pătimaș u- 
neori. Andrei Oțetea și-a clădit ca- 
riera-i strălucită, universitară și <£- 
cademică. pe trainice temelii, con
cretizate în opere care au înfruntat 
si vor înfrunta anii prin arhitectura

lor bine articulată, prin bogăția 
ideilor originale —■ chiar dacă nu 
toate acceptate fără rezervă — prin 
tematica aleasă deliberat pentru a 
sluji știința și nevoile practice ale 
societății. De aceea, marea majori
tate a cercetărilor sale constituie 
pârghii însemnate in sprijinirea 
strădaniilor de progres și înaintare 
a tării sale și a poporului său. Măr
turisit uneori, nedeclarat alteori, 
lucrările fundamentale ale savan
tului Andrei Oțetea erau pătrunse 
de spirit militant. înscriindu-se în 
cea mai valoroasă tradiție _ istorio- 
grafică românească : Contribuții la 
problema orientală. Renașterea și 
Reforma, în mai multe ediții suc
cesive, Tudor Vladimirescu, de a- 
semenea, în mai multe ediții. îndru
marea și colaborarea la Istoria 
României, la Istoria 
mân, marile colecții 
Hurmuzachi — seria 
mentele răscoalei din 
istorice ale lui Mihail Kogălnicea- 
nu. Karl Marx — însemnări despre 
români etc., etc. au fost, sint și vor 
fi multă vreme de aci înainte lu
crări de temelie pentru orice cerce
tare.

După cum continuator al valo
roaselor tradiții ale istoriografiei 
românești se dovedește prin stră
daniile. încununate de succes, de a 
integra creațiile românești în valo
rile largi europene. S-a manifestat 
ca îndrăzneț apologet al marxismu
lui într-o vreme cînd puțini erau 
cei ce profesau și mai ales procla
mau fățiș asemenea revoluționare 
concepții. Căci Andrei Oțetea își 
rostea conferința, publicată, apoi; 
cu titlul Concepția materialistă » 
istoriei ca metodă de cercetare și 
de expunere in 1938. într-o vreme 
cînd fascismul invadase Europa, 
cînd prin teroare si amenințări în
cerca să se impună și in România. 
Cu îndrăzneală întemeiată pe c 
credință fermă, el opunea concep
ției metafizice și teologice, exalta
tă de fascism, concepția novatoare 
și revoluționară a materialismului 
istoric, singura în stare a rezolva 
științific problemele istoriei, ale 
științelor sociale în general.

Meritele acad. Andrei Oțetea în 
cîmpul cercetării și educației, în 
viața publică a țării mai sint spri
jinite de spiritul politic în promo
varea valorilor progresului și 
lizației. De acest spirit a fost 
mat profesorul Oțetea la Iași, 
în activitatea sa de rector al 
versității din București și director 
al Institutului „Nicolae Iorga". 
președinte al Secției de științe 
torice a Academiei și deputat 
Marea Adunare Națională.

Cea mai potrivită și dreaptă 
decată a personalității academicia
nului Andrei Oțetea o dau gându
rile și faptele sale din care s-a 
Înălțat o operă solidă, durabilă, 
înscrisă cu justificat temei în pa
trimoniul cel mai de preț al spi
ritualității noastre.

poporului ro
de izvoare : 
nouă. Docu- 
1821, Scrierile

civi- 
am- 
apoi 
Uni-

ca 
is- 
ln

Jw

Ion 
defi-

spec-

Vlctor PARHON

Din conducte de aluminiu tare pentru oi

In sistemul de irigații Sadova-Corabia, județul Dolj, au fost revizuite 
și reparate toate stațiile de pompare. Statia de pompare și punere sub 
presiune nr. 1 de la C.A.P. Dăbuleni este pregătită să asigure apa pentru 
irigarea culturilor pe 550 ha. În atenția automobili știlor

Acad. Ștefan PASCU

după ■'„m 
din foto- 
de alunu- 

destinație 
Mai

vom realiza producții suplimentare"
Pe baza creșterii productivității muncii

La Administrația A- 
sigurărilor de Stat pu
teți contracta, în con
diții avantajoase, dife
rite feluri de asigurări 
facultative auto, care 
aooperă eventualele 
pagube ce se pot pro
duce la autoturismele 
dv. : asigurarea pen
tru avarii (casco) ; a- 
sigurarea suplimentară 
pentru furt ; asigura
rea suplimentară pen
tru cazurile în care 
autovehiculul este con
dus de alte persoane 
decît asiguratul ; asi
gurarea autoturismelor 
pentru cazurile de in
cendiu și calamități ; 
asigurarea autovehicu
lelor în legătură cu u-

tilizarea acestora la 
concursuri, întreceri 
sau antrenamente pen
tru acestea. De aseme
nea, puteți contracta și 
asigurarea de acciden
te a conducătorilor de 
autoturisme și a altor 
persoane aflate în au
toturisme.

Costul asigurărilor 
pentru avarii, respec
tiv al celor de incen
diu și calamități și al 
asigurărilor 
furt a 
dus cu 
pectiv 
sută, 
pentru 
la cele de incendiu și 
pentru furt) încheiate 
la sediile ADAS se a-

pentru 
fost recent re- 
10 la sută, res- 
cu cite 33 la 

La asigurările 
avarii (inclusiv

cordă o reducere de 10 
la sută primelor de a- 
sigurare. iar dacă nu 
s-au plătit ori nu se 
datorează despăgubiri 
în baza asigurărilor 
respective, se acordă 
— în fiecare an — in 
funcție de vechimea 
în asigurare reduceri 
de prime de la 15 pină 
la 35 la sută.

Pentru relații supli
mentare și încheierea 
asigurărilor vă puteți 
adresa responsabililor 
cu asigurările din uni
tățile socialiste, agen- 
ților și inspectorilor 
de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau. direct, ori
cărei unități ADAS.

Cifi locuitori, alifia buni
(Urmare din pag. I)

zonelor de agrement din pădurile 
„Hoia" și „Făget". Au fost plantați 
peste 10 000 arbori și pomi fructiferi. 
In prezent sint pregătite pentru a fi 
plantate circa două milioane de flori 
din răsadnițele proprii ale cetățeni
lor. La jindul lor. asociațiile de lo
catari din cartierul Mănăstur au 
plantat pe marginea străzilor, aleilor 
doi kilometri de gard viu. inițiativă 
vrednică de laudă. Liceele și școlile 
au luat în îngrijire toate parcurile și 
zonele verzi ale orașului.

Cetățenii participă activ si la alte 
acțiuni edilitare de amploare. Sub 
îndrumarea atentă a specialiștilor, ei 
curăță și taluzează „Canalul Morii" 
și pirîul Nadeș. execută lucrări 
sistematizare 
Becaș.

Printre cei 
în fruntea _ .
merită a fi menționați deputății Ște
fan Oprea, Maria Urcan, Alexandru 
Kovacs. Susana Moldovan, Olimpia 
Filip, Francisc Turucz, președinții de 
comitete ale asociațiilor de locatari 
Samoilă Pop. Alexandru Chifor. Ale
xandru Crișan și alții. Colectivele în
treprinderilor „Clujeana", „I.M.M.R.".

de 
a cursului pîrîului

care se află permanent 
acțiunilor gospodărești

întreprinderii de construcții căi fe
rate, întreprinderii Metalul Roșu au 
acționat rapid și eficient pentru in
frumusetarea zonelor in care sint am
plasate.

ZALĂU: Străzile și gră
dinile, oglinzi ale hăm;- 
ciei. Zalăul este un vast șantier al 
noilor construcții economice și sociale, 
care îi conturează cu putere imagi
nea de oraș modern, industrial. A- 
cestui șantier al construcției i s-au 
adăugat, in aceste zile, alte zeci de 
șantiere ale bunei gospodăriri. Mii 
de locuitori, între care
mulți tineri, plantează în timpul 
lor liber arbuști, răsădesc 
curăță parcurile și grădinile. Ce
lor 58 hectare spații verzi 
orașului li s-au adăugat acum 
6 hectare. In ultimele zile s-au ame
najat 8 000 mp străzi, 4 500 mp tro
tuare și s-au executat lucrări de în
treținere a străzilor pe 7,5 km. S-au 
plantat 7 000 metri gard viu din ma
terial săditor ornamental. In curind, 
la policromia covoarelor florale se 
vor adăuga 40 000 trandafiri pitici 
din pepiniera orașului.

foarte

flori,

ale 
încă

La unele cooperative agricole 
se întâlnesc și situații greu de 
crezut. La Praporu, 
se poate vedea 
grafie, conductele 
niu au căpătat o 
absurdă : țarc pentru oi. 
adăugăm și faptul că, in preaj
ma sectorului zootehnic, zac in
tr-o mare dezordine numeroase 
conducte de aluminiu. Organi
zația de partid trebuie să inter- 

. vină energic pentru a determina 
consiliul de conducere al coope
rativei să păstreze cu grijă avu
tul obștesc, să folosească utila
jele de irigat la udarea cultu
rilor și nu la păzitul oilor.

gospodari
— Cu toate că trăim, realmente, 

în condiții de șantier — ne spune 
tovarășul Tiberiu Marian, primarul 
orașului — există o hotărîre unani
mă a locuitorilor de a-și menține 
orașul curat. Principala forță care ac
ționează sint tinerii. Ei și-au ame
najat pînă acum 4 microbaze spor
tive și se pregătesc pentru efectuarea 
unor ample lucrări în zona de agre
ment Meseș.

Intr-adevăr, organizația de tineret 
și-a asumat o bună parte din răs
punderea față de menținerea cură
țeniei și infrumusetarea orașului, 
inițiind acțiuni de curățire a 
străzii de 
plantarea 
Curățenia 
constituie
locuitorilor din Zalău. Imaginea de 
șantier, dominată de macarale, 
îmbină în chip fericit cu aceea 
adevărată 
deopotrivă. 
Zalăului.

auto- 
pe platforma industrială, 
arbuștilor ornamentali, 

și frumusețea orașului 
oglinda fidelă a hărniciei

se 
de 

grădină. Meritul este, 
al tuturor locuitorilor

Dan PLĂEȘU 
Al. MUREȘAN 
Ion MUREȘAN

Colectivul de lucrători de la ÎN
TREPRINDEREA DE APARATAJE 
ȘI ACCESORII DIN ALEXANDRIA 
s-a angajat, nu de mult, in adunarea 
generală a oamenilor muncii, să re
alizeze peste prevederile de plan din 
acest an o producție in valoare de 
12,5 milioane lei. Se părea, așadar, 
că aici au fost identificate, în între
gime, rezervele interne de sporire a 
producției. Cu toate acestea, la che
marea secretarului general al parti
dului, a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., de a se acționa cu 
hotărâre pentru înlăturarea pagubelor 
produse de cutremur, colectivul în
treprinderii din Alexandria a reușit 
să depisteze și să fructifice noi re
surse de creștere a producției, să 
suplimenteze substanțial angajamen
tul asumat în întrecerea socialistă.

— Pe baza unei analize atente a 
posibilităților concrete de la fiecare 
loc 
rul 
jan 
tre 
zeze in plus față de 
inițial o producție de 10 milioane lei. 
Cu alte cuvinte, sintem în măsură 
ca, la solicitările beneficiarilor noștri, 
să livrăm suplimentar încă 1 000 ae- 
roterme de perete, 1 000 filtre și 1 000 
de baterii de încălzire.

...Angajamentul colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
de aparataje și accesorii din Ale
xandria se transpune in viață neabă
tut. Ca urmare. în două luni și jumă
tate, in întreprindere s-a înregistrat 
o producție suplimentară de peste 2.5 
milioane lei, din care o cantitate de 
aparate și accesorii în valoare de 
300 000 lei în 15 zile din luna martie, 
însemnate cantități de produse ur-

mind să fie obținute in a doua parte 
a lunii.

Modalitatea practică de acțiune 
pentru sporirea producției și înfăp
tuirea sarcinilor suplimentare asu
mate este una singură : creșterea 
productivității muncii, care in acest 
an va fi cu 9,17 la sută mai mare de- 
cît prevederile de plan. în acest scop, 
în întreprindere a fost stabilit și se 
aplică cu fermitate un program spe-

care asigură o producție suplimen
tară de peste 900 000 Iei.

• La atelierul II a fost executat 
și funcționează un dispozitiv de zin- 
cat baterii convertori, 
buie la obținerea anuală 
de producție în valoare 
360 000 de Iei.

Multe alte asemenea 
mecanizare, menite să ușureze mun
ca și să o facă mai spornică, sint în

care contri- 
a unui spor 
de aproape

lucrări de

/

de muncă — ne spunea secreta- 
comitetului de partid, Aurel Cle- 
— colectivul întreprinderii noas- 
a hotărit ca, in acest an, să reali- 

angajamentul
două-patru 
citeva din- 
acest scop

cial de măsuri. Este demn de reținut 
că multe dintre aceste măsuri sint 
aplicate în practică cu 
luni mai devreme. Iată 
tre măsurile aplicate în 
în secțiile de fabricație :

• La atelierul I, prin dotarea locu
rilor de muncă cu un dispozitiv de 
strunjit țeavă, anual se obține 
spor de producție de 715 000 lei, 
prin instalarea unor dispozitive 
îndreptat și debitat tablă expandată 
și de ridicat și transportat matrițe, 
un spor de incă 360 000 lei.

• La secția a Il-a, pe baza execu
tării unui dispozitiv de sudat flanșe 
pentru convectorii radiatori tip pa
nou anual, producția va spori cu 
537 000 lei. Tot acest sector a mai 
fost înzestrat, între altele, cu un dis
pozitiv de probat convectori și un 
dispozitiv complex de fabricat măști.

un 
iar 
de

curs de finalizare. De pildă, în ate
lierul III se va termina cu trei luni 
mai devreme montajul unei linii 
conveior, prin care se va realiza un 
spor de producție de 540 000 lei. 
Toate aceste dispozitive și mecanis
me sint rodul gîndirii creatoare, al 
unei intense munci de concepție a 
colectivului întreprinderii, ele fiind 
si realizate cu forțele proprii ale uni
tății. prin autodotare. O contribuție 
substanțială și-au adus in acest do
meniu lăcătușii Petre Vasile. Ștefan 
Marin. Petre Budurea și Ion Luca, 
inginerul Dan Drăgoi, maistrul Ma
rian Cioc și alți lucrători.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
în aceste zile în întreprindere efor
turile care vizează perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație. Așa, de 
pildă, în atelierul I, la produsul con- 
vectori radiatori tip panou s-a tre-

cut la debitarea elementelor din țea
vă pe un strung special. Efectele ? 
Manopera la această operație s-a re
dus cu un minut, ceea ce permite 
obținerea unei producții suplimen
tare de peste un milion de lei. în 
secția a Il-a. prin îmbunătățirea teh- 

. nologiei de execuție a lamelelor și a 
țevilor de la trei produse se va re
aliza, de asemenea, un spor de pro
ducție de aproape 540 000 lei. La fel 
de rodnice sint în practică, în între
prinderea din Alexandria, și măsu
rile luate, de curând, in vederea per
fecționării organizării producției și a 
muncii. Astfel, în urma extinderii 
mecanizării lucrărilor de transport, 
încărcare-descărcare și de manipu
lare a materiilor prime, semifabrica
telor și produselor finite, precum și 
prin organizarea mai bună a lucră
rilor de întreținere și reparare a ma
șinilor și utilajelor, în unitate se va 
obține o producție suplimentară în 
valoare de aproape 1,1 milioane Ici.

Am redat numai citeva dintre 
preocupările actuale ale colectivului 
de muncă de la întreprinderea de 
aparataje și accesorii din Alexandria, 
doar citeva din modalitățile concrete 
de acțiune prin care se asigură în 
aceste zile și se va asigura și in con
tinuare sporirea susținută a produc
ției, evident, la sortimente cerute de 
economia națională. Prin valorifica
rea eforturilor creatoare, a forței de 
concepție și gândire ale întregului 
colectiv, printr-o investiție suplimen
tară de inteligență și organizare, 
aici activitatea productivă dobândeș
te noi valențe — la nivelul înaltelor 
exigențe formulate în aceste zile d» 
conducerea partidului.

Iile ȘTEFAN 
Ion TOADER j
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ICOMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BRAZILIAN
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist 

Brazilian, în numele comuniștilor, al întregului popor român, adresăm 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii brazilieni un cald salut tovărășesc, 
cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășurati pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului brazilian.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate 
internațională statornicite intre cele două partide se vor dezvolta în continuare 
în folosul colaborării multilaterale dintre popoarele român și brazilian, în 
interesul unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei 
păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, joi 
după-amiază, în vizită protocola
ră de prezentare, pe Reginald 
Louis Seconde, ambasadorul Ma

rii Britanii în țara noastră.
Tn cursul aceleiași zile, primul mi

nistru a primit, la cerere, pe Matti 
Hăkkănen, ambasadorul Finlandei, și 
pe ambasadorul centrafrican, An
toine Kezza.Vizita delegației Partidului Istiqlal din Maroc

Tovarășul Mihai Dalea, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, s-a ln- 
tîlnit. joi, cu delegația Partidului 
Istiqlal din Maroc, condusă de Abde- 
nelam Benabdeljelil, membru al Co
mitetului Executiv al Partidului Is
tiqlal. care face o vizită în țara noas
tră la invitația Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste. A 
avut loc o informare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale ale celor două 
organisme politice și s-a exprimat de 
ambele părți dorința întăririi și dez
voltării în continuare a colaborării 
dintre ele în spiritul prieteniei dintre 
popoarele român și marocan, dintre 
România și Maroc.

Plecarea trimisului special
Joi dimineața a părăsit Capitala dr. 

R. A. A'deleye, ministrul industriilor 
și membru al Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Federale Ni
geria, trimis special al șefului statu
lui nigerian. Oaspetele a fost însoțit 
de F. Y. Emmanuel, ministru ad
junct la cabinetul șefului statului 
nigerian, și H. O. Monu, ambasador 
în Ministerul de Externe nigerian.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

al șefului statului nigerian 
oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Olim
pia Solomonescu. secretar de stat la 
Ministerul Sănătății, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Luke Salisu Mo- 
modu Osobase. ambasadorul Republi
cii Federale Nigeria la București, și 
membri ai ambasadei.

I
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 martie. în țară s Deși tempe
ratura aerului va scădea, îndeosebi în 
estul țării, vremea se menține relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorărl

mal accentuate In nord-vest, unde lo
cal va ploua slab. Maximele vor fi cu
prinse ziua între 8 și 18 grade, local 
chiar mai ridicate, iar minimele vor 
cobori noaptea pînă la valori cuprinse 
Intre minus 2 șl plus 8 grade. Izolat, tn 
nordul țării, condiții, favorabile produ
cerii brumei.

I
I

FESTIVALUL NAȚIONAL „C1NTAREA ROMÂNIEI"

0 primă și îmbucurătoare concluzie a fazei de masă:
Creșterea în amploare și calitate

a manifestărilor culturale
Casele de cultură, cămi

nele culturale. cluburile 
și chiar locurile de muncă 
rtin unitățile economice și 

in instituțiile județului 
Buzău au găzduit în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" manifes
tări diverse, ancorate strins 
de realitățile localităților și 
unităților respective, cu un 
bogat conținut ideologic și 
puternic caracter educativ. 
Exprimată cifric, faza de 
masă a festivalului a în
semnat pentru județul nos
tru aproape 3 000 specta
cole, prezentate de peste 
960 formații, în care au fost 
cuprinși aproximativ 26 000 
de artiști amatori. Intensa 
activitate cultural-educati- 
vă s-a materializat și prin- 
tr-un mare număr de ex
poziții de artă plastică și 
populară, la cave au fost 
antrenați deopotrivă artiș
tii amatori, cit și cei pfofe- 
sioniști, recitaluri de muzi
că și poezie, patriotică. în
tâlniri ale membrilor cena
clurilor literare și plastice 
cu cele mai diferite cate
gorii de cetățeni.

în ansamblul lor. mani
festările din cadrul fazei de 
masă a Festivalului „Cin
tarea României" au consti
tuit un puternic imbold 
pentru creație, pentru creș
terea calității mișcării ar
tistice de amatori și profe
sioniste. în același timp, 
festivalul a stimulat re
sursele creatoare in sfera 
producției materiale, mobi- 
lizînd activ inteligența și 
capacitatea tehnică de con
cepție. dezvoltând o ade
vărată mișcare de invenții 
și inovații.

Din multitudinea direc
țiilor de acțiune, a preocu
părilor și sferei de. creație..... lupț^al pați’ipȚ și, deopo.tri-
a maselor integrate în deș- 'yă,'. cinteceiîe ^țu tematică 
fășurarea acestei, prime e- „actuală. in ceh'ftu!cărora 
tape a festivalului, pe,n-' . 
tru județul nostru socotim 
a fi deosebit de reprezen
tativă dezvoltarea mișcării 
corale. Festivalul a confe
rit valențe superioare miș
cării corale din 
torico-geografic 
lui, cunoscut de 
me ca unul din 
leagăne de

perpetuare a acestei forme 
de manifestare artistică. 
Tradiția valoroasă' în do
meniul activității formații
lor corale a constituit un 
punct trainic de plecare’ 
pentru creșterea — in ca
drul fazei de masă a „Cîn- 
tării României" — a numă
rului formațiilor corale pe 
lingă așezămintele cultu
rale de la Sate și. fapt im
portant. pentru înființarea 
unor formații noi. puterni
ce. care s-au afirmat prin 
măiestria interpretativă și 
conținutul repertoriilor, în 
întreprinderi industriale.

creatorilor locali, care, sti
mulați de condițiile priel
nice de afirmare oferite de 
festival, au pus în valoare 
elemente de tradiție, de vi
goare și perenitate din a- 
ceastă vatră de legendă și 
istorie menționată docu
mentar de mai bine de 
1 600 de ani.

Numărul formațiilor co
rale ar putea crește mai 
mult dacă nu s-ar întîmpi- 
na o serie de greutăți. în
deosebi în privința asigu
rării dirijorilor calificați, 
competenți. în 
tru, numărul

ÎN JUDEȚUL BUZĂU :

județul nos- 
profesorilor

3000 de spectacole prezentate 
de 960 de formații cu 26000 

de artiști amatori

instituții, cluburi muncito
rești. Fată de perioada pre
mergătoare declanșării fes
tivalului. numărul acestora 
s-a dublat. Majoritatea for
mațiilor nou înființate o 
reprezintă corurile mixte 
pe patru voci, cu un poten
tial interpretativ ridicat și 
reale posibilități de perfec
ționare.

Firesc, a crescut sensibil 
și numărul spectacolelor cu 
public, evoluția formațiilor 
corale pe scenele etapei de 
masă evidențiind, in gene
ral. o bună orientare in a- 
legerea repertoriilor. Pon
derea pieselor însușite o re
prezintă cintecele revolu
ționare. patriotice, inspira
te din trecutul glorios de

spațiul is- 
al Buzău- 
multă vre- 
puternicele 

dezvoltare și

actuală, in centrul... carora 
stau, bmuț.i^țu, constructor 
al destinului comunist al 
patriei, viata nouă, liberă, 
demnă. îmbelșugată pe care 
si-o făurește poporul nos
tru. prin muncă dîrză. sub 
conducerea încercată a par
tidului comunist. Reperto
riile formațiilor corale au 
cuprins, cum era si firesc, 
o seamă de cintece ale

de muzică specializați este 
destul de mic și. de aceea, 
nu s-a putut asigura peste 
tot o conducere muzicală 
corespunzătoare a coruri
lor, fapt care s-a repercu
tat în calitatea interpretă
rii și chiar a alegerii re
pertoriului. Nu s-a realizat 
peste tot nici măcar o an
gajare mai eficientă a pro
fesorilor existenti. astfel că 
unii dintre ei au rămas 
simpli interpreti in diverse 
formații muzicalei Din a- 
celași motiv, nu s-au putut 
constitui formații corale in 
unele colective industriale 
mari. S-a făcut destul de 
puțin Mințit și aportul ca
drelor care au urmat cursu
rile școlii populare de artă.

Ap, fi.,dșșigur greșit dacă 
attiv cpțisțdera că numai 

profesorilor de mu
zică a -Irina t pe .flliWKW*  
dezvoltarea corală. în unele 
părți, deși există învățători 
competenți care ar putea 
să dirijeze formațiile cora
le. am fost martorii unor 
tendințe de formalism. Așa. 
spre exemplu, s-au petre
cut lucrurile în comunele 
Pătîrlagele și Stîlpu, la 
clubul C.F.R., unde. în loc

să militeze pentru înche
garea unor coruri 
ce, consiliile de 
politică și cultură 
tă s-au mulțumit 
stituie — alegind calea cea 
mai ușoară — cîteva mici 
grupuri vocale.

O analiză mai atentă a 
repertoriilor duce la con
cluzia că abordarea lucră
rilor noi se mai face încă 
anevoios, chiar și acolo 
unde activează formații co
rale cu tradiție, cum sint- 
în comunele Beceni. Vinti- 
lă Vodă. Puiești sau Lo>pă- 
tari. o'ri la întreprinderea 
de utilaj tehnologic. Casa 
de cultură din orașul 
Rimnicu Sărat si altele.

Pornind de la neajunsu
rile arătate, cred că un 
sprijin mai eficient ne-ar 
putea da Editura muzicală 
dacă în programul de difu
zare a creațiilor artistice 
destinate formațiilor corale 
ar include și cintece de mai 
largă accesibilitate. Nu poa
te fi nici pe departe negli
jat ajutorul pe care l-ar pu
tea da Casa de discuri „E- 
lectrecord“s imprimînd. în 
tiraje corespunzătoare, pie
se de bază ale repertoriului 
coral. Existența, la fiecare 
cămin cultural, a unui set 
de discuri cu imprimări ale 
corurilor prestigioase din 
țară ar ușura considerabil 
„finisarea" interpretării 
formațiilor de amatori, ar 
deschide mai mult „apeti
tul" pentru Înnoirea 
toriulul. mai cu 
acolo unde dirijorii 
înșiși doar inimoși 
amatori.

Din întreaga desfășurare 
a etapei de masă a Festi
valului „Cintarea Româ
niei" s-au desprins conClu- 

. zii valoroase. împlinirile8 a- 
cesteia le vom amplifica.
Pormațiile catie-’n-ats pro
movat la fazâ județeană
continuă activitatea, se pre
gătesc și susțin spectacole 
în fața diferitelor categorii 
de oameni ai muncii.

puterni- 
educatie 
socialis- 
să con-

Lazăr BACIUCU 
secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R.

t

CnilTflTEfl Mid A PRODUSELOR SI SERVICIILOR
(Urmare din pag. I)

conducători ai unităților economice, 
: sensul responsabilității ce o au
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
in domeniul calității, obligației de a 
asigura toate condițiile materiale, 
tehnice și organizatorice necesare 
pentru realizarea producției in strân
să concordanță cu documentația teh
nică. efectuarea exigentă a controlu
lui tehnic in procesul de fabricație, 
livrarea de produse corespunzătoare 
calitativ.

Este de relevat, totodată, atenția 
deosebită acordată de noul proiect 
de lege organizării și efectuării con
trolului tehnic al calității produselor, 
din care desprindem atît aspectele 
referitoare la atribuțiile, pregătirea 
și răspunderile personalului tehnic 
de control tehnic al calității, cîit și 
aspectele exercitării controlului pen
tru confirmarea calității, prin aplica
rea mărcii sau vizei de control pe 
documentele de însoțire a produselor 
pe fluxul de fabricație și in final. In 
acest context, dobindește o importan
tă cțț totul deosebită instituirea in 
condițiile unei exigente superioare 
a mărcii de calitate — măsură cu ca
racter profund stimulator în fabri
carea de produse cu caracteristici la 
nivelul celor mai bune performante 
realizate în tară și pe plan mondial.

Prevederi importante și pe diverse 
planuri cuprinde proiectul de lege 
și în domeniul asigurării și controlu
lui calității serviciilor, subliniind o- 
bligatia ce revine unităților presta
toare de a asigura ca lucrările execu
tate să corespundă parametrilor de 
calitate prevăzuti in normele tehnice, 
în normative sau contracte, ne
cesităților și 
ciarilor.
condițiile mai 
vor aproba noile norme 
de calitate pentru lucrările de re
parații și întreținere a bunurilor de 
folosință îndelungată, obligativitatea

sau contracte, 
preferințelor benefi- 

desprind 
care se 
tehnice

Totodată se 
severe în

certificării calității și înscrierea ei, ca 
și a termenelor de garanție, in do
cumentele de plată, urmînd ca uni
tățile să efectueze in mod gratuit 
orice remedieri reclamate în cadrul 
termenului de garanție.

Calitatea produselor și serviciilor 
exprimă, intr-o mare măsură, gradul 
de dezvoltare economică și socială a 
tării, de competitivitate pe plan ex
tern, calitatea condițiilor noastre de 
viată, nivelul de civilizație pe care 
ni-1 dorim tot mai ridicat. De aceea, 
conducerile unităților economice și 
organele de control de la toate nive
lurile au datoria să ia toate măsu
rile ce se impun pentru a nu ad
mite nici un fel de abatere de la 
normele de calitate, astfel ca pe por
țile întreprinderilor să iasă numai 
produse care să întrunească însușiri 
tehnice și calitative superioare. Pu- 
nind pe primul plan măsurile și ac
țiunile care trebuie întreprinse în în
treprinderi și alte unități economice 
pentru realizarea de produse de ca
litate superioară, proiectul de lege 
definește, în același timp, în mod ri
guros răspunderile materiale pentru 
orice încălcare a normelor privind 
calitatea produselor și serviciilor. 
Sînt firești asemenea prevederi, in- 
trucît orice pagubă provocată prin 
nesocotirea cerințelor de ordin calita
tiv, prin livrarea sau receptionarea 
de produse cu deficiente de calitate 
trebuie suportată de cei vinovati și 
nu de societate.

Desigur, ne-am referit numai 'la cî- 
teva din principalele prevederi ale 
proiectului Legii calității produselor 
și serviciilor. Important este ca. prin- 
tr-o intensă activitate politico-educa- 
tivă și organizatorică, acest nou pro
iect să fie făcut larg cunoscut oame
nilor muncii, pentru a se înțelege cit 
mai bine sensul și esența prevederi
lor sale și, mai presus de orice, să se 
acționeze de pe acum, cu toată e- 
nergia și fermitatea, pentru aplicarea 
lor în viață. Este de datoria organe-

lor și organizațiilor de partid, a co
muniștilor să militeze cu perseveren
tă pentru mobilizarea tuturor munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor, a 
întregului personal din unitățile eco
nomice la lupta pentru ridicarea sis
tematică a nivelului calitativ al pro
duselor și serviciilor, aceasta consti
tuind o înaltă datorie patriotică, so
cialistă, un titlu de cinste pentru toa
te colectivele de oameni ai muncii în 
efortul general consacrat înfăptuirii 
obiectivelor actualului cincinal, creș
terii puternice a eficientei economice, 
a avuției naționale — suportul solid 
al accelerării progresului economic și 
social al tării.

*

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra

nizări*  — „Nora**  — producție a 
studiourilor engleze.

11.30 Izvoarele. Reportaj realizat în co
muna Piatra, județul Teleorman.

11,45 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală <
16,35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,00 Grecia : Pagini de istorie. Film 

documentar
, 19,20 1001 de seri

19.30 Telejurnal
i 19,50 Anchetă TV.

20,20 Film artistic : „Z“. în distribuție : 
Yves Montand, Irăne Papas, Jean- 
Louis Trintignant, Renato Salvatori,

FAPTUL
DIVERS
Aplauze 
în... familie

I
I
I
I
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„CONTUL OMENIEI"
» Siderurgiștii și constructorii de 

mașini din Reșița au hotărît să de
pună in „contul omeniei" o parte din 
retribuția lor lunară și din gratifi- 
cațiile pe 1976, care 
9 500 000 lei. 
rurgice „Oțelul roșu" contribuie 
aproape 2 000 000 lei, iar cei de 
întreprinderea de prospecțiuni 
explorări geologice Caransebeș
1 300 000 lei.

• Cadrele active și de rezervă 
statele majore ale gărzilor patriotice 
subscriu în „contul omeniei" suma 
de 4 450 000 lei.

• Printre întreprinderile din Bucu
rești, ai căror angajați depun in 
„Contul 1977“ importante sume de 
bani se numără „Adesgo" — 1 000 000 
lei, „Acumulatorul" — 750 000 lei, 
„Electromecanica" — 610 000 lei, „La- 
romet" — 700 000 lei, întreprinderea 
de construcții edilitare și drumuri 
— 1 800 000 lei, Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice — 1 300 000 
lei, întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante — 3 300 000 lei.

• Angajații întreprinderii de rul
menți din Alexandria contribuie la 
„contul omeniei” cu peste 2 800 000 lei, 
reprezentînd gratificațiile pe 1976 și 
retribuția pe o zi din fiecare lună 
pînă la sfîrșitul anului. La rindul lor, 
chimiștii de la Combinatul din Turnu 
Măgurele au hotărît să contribuie la 
acțiunea de ajutorare
2 000 000 lei, reprezentînd 
țiile pe anul 1976.

• Muncitorii, inginerii 
cienii de la întreprinderea 
gust" din Satu Mare înscriu în „con
tul omeniei" suma de 3 000 000 lei. cei 
de la „Mondiala" 4 100 000 lei. iar cei 
de la ;,Tricotex“ peste 1 630 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea 
de confecții din orașul Vaslui contri
buie la „contul omeniei" cu suma de 
1 834 200 lei, constituită din retribuții 
lunare, gratificații, manifestări cul- 
tural-artistice și acțiuni ale clubului 
„Femina" din unitate.

1976, care însumează
Angajații uzinei side- 

cu 
la 
și 

cu

din

cu peste 
gratifica-

și tehni- 
. „23 Au-

Solidari

I
Ia

I

• Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la Schela de extracție Tiiu 
donează în „contul omeniei" suma de 
peste 540 000 lei, reprezentînd retri
buția pe o zi de muncă pe lună, pină 
la sfîrșitul anului.

• Personalul marii unități în care 
secretar al Consiliului politic este 
colonelul Gh. Luca subscrie la „con
tul omeniei" 1 109 335 lei. Milita
rii unităților în care secretari ai co
mitetelor de partid sînt maiorii Ilie 
Bosoi și Ion 
contribuie cu 
183 000 lei.

• Angajații 
treprinderilor 
lă și locativă 
propus ca în fiecare lună să doneze 
o parte din retribuția lor. pe o zi. 
ceea ce reprezintă în total 4 000 000 
lei. De asemenea, angajații întreprin
derii de prospecțiuni și explorări 
geologice Cluj au hotărit să depună 
în Contul 1977 retribuția pe o zi de 
muncă pe lună, ceea ce înseamnă 
peste 2 000 000 lei. iar membrii Co
legiului de avocati al județului Cluj 
au contribuit cu suma de 168 595 lei.

• Membrii cooperativei agricole de 
producție Deleni-Huși înscriu în Con
tul 1977 suma de 290 000 
kg grîu și porumb. 10 000 
și alte produse.

• Peste 100 000 lei au __
„contul omeniei" și locuitorii din co
muna Mircești. județul Iași, iar coo
peratorii din comuna Țibănești, a- 
celași județ, au hotărit să livreze la 
fondul de stat importante cantități de 
produse, contravaloarea depunind-o 
in Contul 1977.

• Membrii cooperativelor agricole 
din Sîntana, Șepreuș, Vinga, Doro
banți. Siria, Odvoș și Pecica din ju
dețul Arad și din alte numeroase lo
calități au depus în numerar sume 
cuprinse intre 75 000 și 250 000 lei, 
care reprezintă retribuția unor zile 
de muncă. Sumelor de bani li se a-

comuna 
că an- 
cadrele

Arpășan au hotărît să
243 000 și. respectiv, cu

din cadrul Grupului în
de gospodărie comuna- 
al județului Cluj și-au

lei. 50 000 
litri lapte

depus In

daugă însemnate cantități de produsa 
agricole.

• Locuitorii comunei Bîrghiș, ju
dețul Sibiu, contribuie la Contul 1977 
cu suma de 180 000 lei.

• Ni se comunică din 
Bumbești-Jiu, județul Gorj, 
gajații consiliului popular,
didactice și personalul de la spita
lul comunal contribuie în contul so
lidarității cu o cotă parte din retri
buție, suma totală ridicindu-se la 
aproape 280 000 lei.

• Cadrele didactice și perspnalul 
tehnico-administrativ de la Universi 
tatea din Brașov au hotărît să con
tribuie la „contul omeniei" cu 1 280 000 
lei. La această sumă se adaugă con
tribuția studenților, în valoare de 
peste 300 000 lei, reprezentind îndeo
sebi valoarea producției suplimenta
re ce va fi obținută 
școală.

• Cu retribuția pe 
înscris participarea la 
ritătii membrii conducerii Oficiului 
județean de turism Maramureș, iar 
aparatul tehnico-administrativ do
nează retribuția pe o zi din lună pînă 
la sfirșitul anului.

• Studenții și doctoranzii vietna
mezi aflați la studii în România au 
efectuat în Contul 1977 o primă de
punere la C.E.C. in sumă de 12 000 
lei.

• Un grup de tineri egipteni care 
studiază la Universitatea Craiova 
a depus în „Contul 1977“ suma de 
3 000 lei.

• Federația română de tenis ne-a 
înștiințat ieri că. din inițiativa apre- 
ciatilor noștri sportivi Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, la 24 aprilie va avea loc 
la Chicago un turneu internațional 
de tenis ale cărui încasări vor fi de
puse în 
turneu. 
Tiriac 
neanul 
ricanui

în atelierele-

o lună și-au 
fondul solida-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

reper- 
seamă 
sînt ei 
artiști

cu poporul

„Contul 
alături de 
vor mai ] 
Guillermo 
Gerulaitis.

1977“. La acest 
Ilie Năstase și Ion 
participa argenti- 
Vilas și nord-ame-

roman
urmărilor seismului

Noi expresii ale sprijinului oferit României de 
firme

Din diferite zone ale lumii conți- 
rulă...să sosească -știrii privind spriji
nul acordat poporului român pentru 
înlăturarea urmărilor seismului.

Firma Engelhard Minerals and 
Chemicals din S.U.A. a anuntat că a 
donat suma de 75 000 dolari, din 
care 50 000 pentru întreprinderea 
Metalimportexport, cu care întreține 
relații de colaborare și cooperare e- 
conomică și al cărei sediu a fost dis
trus de cutremur. Consiliul economic 
româno-american a contribuit cu 
20 000 dolari, iar filiala din Lu
xemburg ă firmei General Motors a 
trimis trei buldozere în sprijinul con
structorilor noștri.

Știri despre noi ajutoare au sosit și 
din R. F. Germania. De la Asociația 
Caritas s-au primit 164 căzi de baie. 
850 reșouri electrice și 221 calorifere 
electrice ; de la firmele V.T.G. și 
Meyer’s Sohn — cite 1 000 mărci, iar 
de la asociația Freiburger Montags 
Gesellschaft — 1 750 mărci.

Filiala din Munster a Organizației 
luterane Diakonisches Werk a .trimis 
aparatură medicădă și aeroterme pen
tru spitale și. a anuntat că va expe
dia schele pentru construcții si benzi 
de oțel pentru consolidarea zidurilor. 
Ea a oferit. • totodată. 250 000 mărci 
pentru reconstrucția unor monumen
te de cult. Aparatură electrică a ex
pediat și filiala din Bremen a ace
leiași organizații.

Crucea Roșie britanică informează 
că a strins, pină in prezent, pentru 
sinistrații din țara noastră 25 000 lire

și cetățeni din diferite
sterline, iar primăria orașului Londra 
.a,
— 2 500 ddlâri, iar laboratoarele 
•Winstbrt’ — diferită'medicamcfite. So
cietatea de binefaceri din orașul 
Bath a organizat o subscripție publi
că in favoarea sinistraților români. 
Au fost primite, de asemenea, dona
ții din partea unor persoane particu
lare. printre care artista lirică Elena 
Cotrubaș — 4 000 mărci vest-germa- 
ne și pianistul Radu Lupu — 5 000 
franci elvețieni.

Noi mărturii ale solidarității cu 
poporul român au parvenit și din 
Grecia. Astfel, președintele Federa
ției elene de atletism a donat 200 000 
de drahme ; Camera de comerț și 
industrie — 100 000 drahme ; armato
rul N. D. Papalios — 10 000 dolari, 
Nicolaos Anastasiadis — 50 000 drah
me. Firma A.B.B. Bot-Hellas a a- 
cordat drept ajutor trei tone de supe 
concentrate ; firma Orizont 1200 kg 
compoturi ; compania Hellenic 
Shipyards Company-Skaramang — 
o autobasculantă. Opt firme din Sa
lonic au donat 1 800 kg fasole boabe, 
iar firma Diana produse chimice 
pentru agricultură.

Scriitorul Costas Assimakopoulos a 
adresat o scrisoare editurii clujene 
„Dacia" — care i-a tipărit volumul 
„Gindirea greacă — eseiștii contem
porani" — prin care roagă ca drep
turile bănești ce i se cuvin să fie de
puse în contul sinistraților.

Noi expresii ale sprijinului acor
dat țării noastre s-au primit și din

organizații, instituții, 
țări

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Rugbiștii iși reiau activitatea competiționaiă
• Duminică, meciurile etapei a V-a • A fost definitivat 

programul internațional de primăvară
Activitatea competiționaiă la rugbi 

se reia duminică, odată cu meciurile 
campionatului diviziei A (etapa a 
V-a). Patru partide vor avea loc în 
Capitală : Dinamo — C.S.M. Sibiu 
și Olimpia — Rapid (in cuplaj, pe 
stadionul Olimpia, de la ora 
R.C. Grivița roșie — Știința 
șani (Parcul Copilului, ora 
Gloria București — Gloria 
(stadionul din Parcul Tei, ora 10). 
Celelalte meciuri se dispută astfel: 
Farul Constanța — Steaua. Rulmen
tul Birlad — Politehnica Iași, Mine
rul Gura Humorului — Sportul stu
dențesc și Agronomia Cluj-Napoca 
— Universitatea Timișoara.

în această primăvară, 
fruntași vor susține și o 
confruntări internaționale,

9.30), 
Petro- 
10) și 
Buzău

rugbiștii 
serie de 
atît in

tară, cit și peste hotare. Iată, în or
dine- cronologică, meciurile respecti
ve : la 10 aprilie, la București, 
Steaua — selecționata armatei fran
ceze ; între 15—20 aprilie, echipa 
engleză Bath va întreprinde un tur
neu în România, urmind să susțină 
trei jocuri, unul din acestea cu re
prezentativa țării noastre, care, la 
24 aprilie, la Barcelona, va întîlni 
echipa Spaniei, în cadrul campiona
tului european F.I.R.A. ; între 25 și 
30 aprilie ne va vizita o altă forma
ție de peste hotare — St. Medard en 
Jelles (Franța), care va evolua la 
București, Buzău și Suceava. în fine, 
la 1 mai, selecționata României va 
întîlni, la București, reprezentativa 
Italiei, de asemenea, în cadrul cam
pionatului european.

I 
I ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Joi după-amiază in Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca, în fața a mii de 
spectatori, s-a desfășurat s.pectacolul- 
demonstrație, susținut de componente 
ale Iotului olimpic de gimnastică al 
tării noastre. Un interes deosebit. a 
stârnit evoluția la sol și aparate a 
triplei campioane olimpice Nadia 
Comăneci și a Teodorei Ungureanu, 
care au incintat din nou prin grație 
și măiestrie. La reușita spectacolu
lui și-au mai dat concursul clubi» 
rile „Universitatea" și C.S.M., elevi 
ai liceelor de muzică și coregrafie 
și ai Școlii sportive din localitate.

încasările au fost depuse in Între
gime în „contul omeniei".

de• Reprezentativa masculină 
baschet a României a susținut un joc 
de verficare la Budapesta în compa
nia selecționatei secunde a Ungariei. 
Victoria a revenit baschetbaliștilor 
români cu scorul de 97—69 (46—35).

Italia. Firma Antonio Miatton ș-a 
oferit să livreze gratuit piese, .de 
schimb pentru instalațiile și mașinile 
de prelucrare a lemnului livrate în 
România, care au suferit avarii in 
urma cutremurului. La rindul său, 
firma Metalrex a expediat drept 
contribuție 45 colete cu folii de alu
miniu. iar societatea Sachiavetti — 
1 652 kg laminate. Firma Ricardati, 
redacția televiziunii din Napoli, ce
tățeni din Milano au trimis antibio
tice și alte produse farmaceutice. 
Au făcut donații in bani firmele 
S.I.C.A. — 3 000 dolari ; Mecanica 
Nuova — 2 milioane lire italiene ; 
Sogis — 1 000 dolari.

Papa Paul al VI-lea a pus la dis
poziția țării noastre pentru nevoi ur
gente suma de 20 000 de dolari.

Instituții, firme, persoane particu
lare din Finlanda contribuie la rin
dul lor la ajutorarea sinistraților cu
tremurului din țara noastră. Firma 
Forimon a făcut o donație în medi
camente, iar firmele Pekema și Sa- 
dolin au donat 1 000 de dolari și, 
respectiv, 4 000 de mărci finlandeze. 
S-au primit, de asemenea, sume de 
bani din partea constructorilor din 
localitatea Kana-sala.

Asociația culturală România — 
Brazilia din Sao Paulo, împreună cu 
societatea de Cruce Roșie și biserica 
catolică, precum și societatea cultu
rală „Amicii României" din Curitiba 
au lansat apeluri către populație 
pentru depunerea de fonduri in 
voarea sinistraților români.

Corpul profesoral și studenții 
stitutului politehnic Ilmenau 
Republica Democrată Germană 
donat 15100 mărci, iar prof, 
Konev, cetățean bulgar, lector la 
Universitatea din Leipzig — 1 000 de 
mărci.

Muncitorii de la uzina „Tașteks- 
tilmaș“.au lucrat, în ziua de 24 mar
tie. o oră peste program in folosul 
populației sinistrate din București.

De la firma cehoslovacă Koaspol 
s-au primit peste 26 000 kg conserve 
din carne, de la firma iugoslavă 
Industija Motornih-Vozil — o auto
sanitară.

Colectivul sucursalei din București 
al Băncii americane Manufactures 
Hanover Trust Company a contribuit 
la inlâturarea urmărilor seismului 
cu 3 600 dolari.

Renumite personalități muzicale 
din străinătate și-au exprimat acor
dul de a veni în sprijinul celor fei- 
nistrați din țara noastră, prezentind 
o serie de concerte in beneficiul a- 
cestora. Asemenea comunicări au 
fost primite din partea celebrului 
dirijor Claudio Abbado, a cunoscu
tului compozitor Mikis Theodorakis 
cu formația sa, a membrilor forma
ției de muzică ușoară „Niemen" din 
Polonia.

fa-

In- 
din. 
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Charles Denner, Georges Geret, 
Jacques Perrin, Francois Perien, 
Pierre Dox. Regia : Costa Gavras

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
17.00 Telex
17,05 Portativ bucureștean
18,00 Vestigii medievale. Documentar
18.20 Arii din opere și operete
19,00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 O viață pentru o idee : Sextil 

Pușcariu (1877—1948)
20.20 Blocnotes — informații utilitare
20,40 Tribuna tinerilor interpreți
21,25 Telex
21.30 Actualitatea bucureșteană. „La noi 

în echipă1*.  Spiritul de întrajutora
re în procesul de producție la în
treprinderea de elemente de auto
matizare

21.50 Independența — năzuință de 
veacuri a poporului român. Docu
mentar „Al. Sahia**.

cinema
• Porumbelul : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18,30.
• Actorul și sălbaticii : CENTRAL
— 9,15; 12,30; 16; 19.
• Cuibul salamandrelor : GLORIA
— 8.45; 11; 13,15; 15.30: 17.45; 20, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• îngerașii negri : FESTIVAL — 
9; 11.30; 14; 16,45; 19,15, FAVORIT
— 9; 11,15: 13.15; 15,30; 17.45; 20.
• Lumea circului (ambele serii) :
FEROVIAR — 9; 12,15; 15.30; 19, 
TOMIS - 8.45; 11,30; 14,15; 17;
19,45, MODERN — 9: 12; 16; 19.
• Prietenii mei, elefanții (ambele 
serii) : BUZEȘTI — 9; 12; 16; 19,15.
• Accident : LIRA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,45; 20.

• învingătorul : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45: 20.
• Adevăratul curaj : FEREN
TARI — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 
20.
• Solitarul de la Fortul Humboldt:
GRIVIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, GIULEȘTl — 9.30; 11,30; 
13,30: 15,30; 17.45; 19,45.
• Răpirea fecioarelor : PACEA — 
15; 17,15: 19.30.
• Africa Express : COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Legenda șerifului din Tennes
see : FLOREASCA - 9; 11; 13;
15.30; 17,45: 20.
O Riul de aur : AURORA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.
• Valea albinelor — 9.45, Aparta
mentul — 11,45; 14, Arhimede va
gabondul — 16,15, Malec, marinar 
de apă dulce — 18,30; 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Pivotul echipei de baschet :
MIORIȚA — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
• Rtndunele șl amazoane : VII

TORUL — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30; 
17,30; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : MUNCA
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Șatra : COSMOS — 9,30; 11.30; 
13,30; 16: 18; 20, ARTA — 10; 12; 
14: 16: 18; 20.
• O vară cu un cowboy : FLA
CĂRA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Căluțul cocoșat : TIMPURI NOI
— 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19, 
(sala mică) : Părinții teribili — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. „Beethoven*.  Dirijor: Mir
cea Cristescu. Solist : Nicolae Li- 
careț — 20.

• Opera Română : Chopiniana, 
Anotimpurile, Carmen — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra**  (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu —- 19.
e Teatrul Mic : Nu sîntem îngeri 
— 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase**  (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
• Teatrul „I. Vasilescu*  : Eu sînt 
tatăl copiilor — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română**  : Un pescăruș în larg — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă'*  : Sflrlă 
năzdrăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică**  (la Clubul 
constructorilor din bd. Energeticie- 
nilor 9-11) : Fata babei și fata 
moșneagului —• 17.
• Circul București : Spectacol 
prezentat, de Circul mare din Var- i 
șovia — 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Mielul turbat — 19,30.
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Printre cele 36 de brigăzi ar
tistice participante la Constanța 
la faza municipală a Festivalu
lui „Cintarea României" a a- 
părut pe scenă și formația clu
bului „Femina" din cartierul 
Medeea din localitate. Una din 
autoarele textului, presărat cu 
multe „poante" și glume sărate 
(că doar marea e aproape), este 
Rodica Țirlea. Tot ea este și 
una din interpretele brigăzii. 
Dar nu singură, ci împreună 
cu mama ei, Virginia Scacicov, 
in virstă de 68 de ani, și cu 
fiica ei, Simona Țirlea, care 
le-a acompaniat la acordeon. In 
echipă au mai fost atrase și 
două verișoare — Ana și Maria 
Pirlea, iar pentru a completa 
„familia" au fost cooptate și 
două vecine de cartier — Maria 
Suslănescu și Florica Trandafir. 
Concluzia publicului: aplauze, 
aplauze, aplauze! Pentru ele și 
pentru alte inițiative asemănă
toare. care sint așteptate tot cu 
aplauze... la scenă deschisă.

Copăcel, 
copii!
între obiceiurile statornicite 

la Casa de copii preșcolari din 
Baia Mare, pentru a înmulți 
clipele de bucurie ale celor 
mici de aici, sărbătorirea zilei 
de naștere a prichindeilor ocupă 
un loc aparte. Educatoarele — 
care le țin aici loc și de mamă, 
și de tată — ii ajută pe sărbă
toriți să fie gazde pline de a- 
tenție, impărtindu-și cu invitații 
tortul, cintecele și jocurile. La 
rindul lor. invitații sînt... invitați 
să dăruiască drept amintire 
semnele hărniciei — lucrușoare 
făcute aici, cu mînuțele lor. Și 
tot ei sint cei care dau tonul 
tradiționalei urări: „Multi ani 
trăiască !“.

Bunul cel 
mai de preț

Margareta R-, din comuna 
Odoreu, județul Satu Mare, ne 
istorisește: „Venind acasă de la 
serviciu, mi s-a spus că fusesem 
căutată de o femeie, pe nume 
Ana Tămăș. Nu-mi aminteam 
să fi cunoscut vreodată pe ci
neva cu acest nume. Mi-am zis 
că poate o fi greșit adresa. Dar 
a doua zi, la serviciu, colegii 
mi-ău spus că m-a căutat 
aceeași Ana Tăirțaș., Pină la 
urmă -rn-iam intilnit.cu ea și 
mi-a spus că lucrează la ser
viciul de primire-predare al 
boiangeriei din localitate. Și — 
surpriză: mi-a întins portofelul 
pe care il uitasem in buzunarul 
unui sacou pe care il dădusem 
la curățat".

Consemnind gestul Anei Ti- 
maș. nil putem să nu adăugăm 
că bunul cel mai de preț este 
tocmai cinstea ei.

Un gest
Un apel simplu, direct: „Pen

tru salvarea lui Mihai Pascu 
este necesar un transplant de 
piele". Atît. Imediat, 37 de 
colegi de muncă de la Autobaza 
din Alba Iulia. precum și rude 
și prieteni ai accidentatului, 
care suferise grave arsuri, s-au 
oferit ca donatori. Gestul lor 
simplu, emoționant, a salvat 
viata unui om.

Vină to 
rească

.

Pădurarii Alexandru Mihuț și 
Ion Radu, de la Ocolul silvic 
Beclean, județul Bistrița-Nă- 
săud, au reușit, dlntr-un singur 
„foc" — mai exact spus, intr-o 
singură noapte — să prindă nu 
mai puțin de 13 mistreți. Toți 
vii și nevătămați.

Deși vinătorească, intimplarea 
este adevărată. O dovedește și 
faptul că mistreții se află din 
nou in libertate. Dar nu pe 
Valea Coldăului, ci intr-o re
zervație din județul Dimbovița. 
Cine nu crede să se ducă să-i 
vadă. Fără frică!

Un stop 
la timp

în fapt de seară. Victor 
Șerban din Ocna Mureș a ple
cat la plimbare prin oraș. Nu 
cu mașina personală, ci cu 
un... autocamion al statului 
(21-AB-587>. îl „ochise" de cu 
ziua la o unitate economică din 
localitate, iar cind a cobopit 

. seara s-a urcat la volan, fără 
să-1 întrebe nimeni de sănăta
te. Ce-o fi păzit... paznicul, asta 
e altă poveste. Iată-1 pe Victo- 
raș la volan 
zig-zag. Am 
n-avea nici 
cere auto, 
scurtă. Pe 
intrat cu autocamionul intr-un 
-stilp de telegraf. Dar nu s-a 
dat bătut. A mai mers ce a mai 
mers și pe o altă stradă a a- 
bandonat 
fel, de la 
luîndu-și 
geaba. A

mergind tot în 
uitat să spunem că 
permis de condu- 
Eșcapada a fost 

strada Războieni a

autocamionul. Și, ast- 
raliu a trecut la... cros, 
eălcîile la spinare. De- 
fost un milițian mai

iute de picior dectt el și de 
i-a fost frică n-a scăpat.

ce

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Mesajul adresat de președintele
Nicoiae Ceausescu secretarului general 

al O.N.U., Kurt Waldheim
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 

— La 22 martie, ambasadorul Ion 
Datcu. reprezentant permanent al 
României la O.N.U., a făcut o vizită 
secretarului genera] al O.N.U., Kurt. 
Waldheim, transmițindu-i un mesaj 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, in legătură cu problemele 
actuale aflate in atenția Organizației 
Națiunilor Unite și modalitățile de 
intensificare a contribuției organiza
ției Ia rezolvarea acestora, in vederea 
unirii eforturilor popoarelor pentru 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Secretarul general al O.N.U. a ru
gat să se transmită președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. mulțumiri cor

Manifestări de solidaritate cu poporul român
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Senatul Statelor Unite a aprobat in 
unanimitate o rezoluție prezentată de 
senatorul Jacob Javits din partea sa 
și a altor 12 senatori.

După ce arată că România a su
ferit un dezastruos cutremur, care a 
provocat însemnate pierderi de vieți 
omenești, multe suferințe, enorme 
distrugeri și o importantă perturbare

Morarji Desai, desemnat 
prim-ministru al Indiei
DELHI 24 (Agerpres). — Membrii 

grupului parlamentar format din 
deputății Partidului Janata — 270 — și 
cei ai Congresului pentru Democrație 
— 28 — întruniți la Delhi, l-au de
semnat pe Morarji Desai în funcția 
de lider al actualei majorități parla
mentare în Camera Inferioară a fo
rului legislativ (Lok Sabha). Joi. el a 
depus jurămmtul in calitate de șef 
al guvernului, devenind cea de-a 
patra personalitate care va ocupa a- 
ceastă funcție de la obținerea inde
pendentei Indiei. în 1947.

Morarji Desai, în vîrstă de SI ani, 
a avut o bogată activitate politică. In 
anul 1947, el a pus bazele Congresu
lui National al Sindicatelor Indiene. 
Incepind din 1946 este ministru, apoi, 
in perioada 1952-—1956, prim-ministru 
al statului Maharashtra, după care 
devine membru al guvernului federal 
in funcțiile de ministru al comerțului 
și al industriei (1956—1958) si minis
tru de finanțe (1958—1963).

tn martie 1967 acceptă funcțiile de 
viceprim-ministru si ministru de fi
nanțe in cabinetul condus de Indira 
Gandhi, dar. in urma unor divergen
țe cu primul ministru, demisionează 
din guvern in 1969. După Congresul 
din noiembrie 1969, cînd are loc sci
ziunea Congresului Național Indian, 
el devine președinte al „fracțiunii de 
opoziție" a partidului.

Partidul Janata (al poporului), care 
a obținut, in urma alegerilor gene
rale desfășurate săptămina trecută, 
270 mandate în Camera Inferioară a 
Parlamentului, a fost creat prin 
gruparea unor formațiuni ale opozi
ției, după dizolvarea forului legisla
tiv, în luna ianuarie a.c. Liderii 
Partidului Janata au anunțat că vii
torul guvern va putea sconta în Ca
mera Inferioară, in afara votului de- 
putaților proprii și ai Congresului 
pentru democrație, și pe sprijinul a 
cel puțin alți 30 deputați indepen
denți sau aleși pe listele electorale 
ale partidelor regionale. în felul a- 
cesta. noul cabinet va avea asigurată 
o majoritate confortabilă de peste 
300 voturi în Camera Inferioară. 

diale pentru mesajul primit. înalta sa 
apreciere pentru sprijinul consecvent, 
activ, încurajator pe care România 
și. personal, președintele Nicoiae 
Ceaușescu, il acordă acțiunilor între
prinse de O.N.U. în direcția rezolvă
rii problemelor internaționale care 
confruntă omenirea.

Referindu-se la complexa activitate 
desfășurată in România pentru înlă
turarea efectelor seismului din 4 
martie, secretarul general al O.N.U. a 
exprimat întreaga sa admirație față 
de munca eroică, plină de abnegație 
și sacrificiu, desfășurată de poporul 
român, sub conducerea directă a pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu, în ve
derea salvării supraviețuitorilor cu
tremurului, pentru normalizarea acti
vității social-economice.

în economie. rezoluția cere ca, în 
spiritul acordării de asistență umani
tară, Statele Unite să facă tot ce 
este posibil pentru ajutorarea po
porului român, în urma teribilului 
dezastru natural care l-a afectat.

Rezoluția a fost, adoptată, de ase
menea, de Camera Reprezentanților.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Președintele Consiliului de Secu
ritate, reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Andrew Young, a 
făcut în fața membrilor acestui or
ganism al O.N.U. o declarație în care 
a exprimat guvernului român întrea
ga sa compasiune, împărtășită de toți 
membrii Consiliului de Securitate, în 
legătură cu puternicul cutremur de 
pâmint care a lovit România, și a 
provocat mari pierderi umane și ma
teriale. Totodată, Andrew Young a 
relevat faptul că numeroase țări ale 
lumii și-au exprimat solidaritatea cu 
România greu încercată.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-tan- 

zaniene. ba Dar es Salaarn 
au continuat convorbirile dintre pre
ședintele Julius Nyerere și Nikolai 
Podgornii, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. care 
se află într-o vizită oficială în Tan
zania. Convorbirile, informează agen
ția T.A.S.S., au fost consacrate exami
nării unor probleme internaționale 
actuale de interes reciproc.

Intîlnirea de la Taiz. Lu' 
crările reuniunii șefilor de stat din 
patru țări riverane Mării Roșii s-au 
încheiat în localitatea Taiz din Repu
blica Arabă Yemen prin adoptarea 
unui document care se pronunță pen
tru transformarea acestei mări într-o 
zonă a păcii. în cadrul reuniunii — 
la care au participat șefii de stat din 
Sudan. Somalia. R.D.P. a Yemenului 
și țării-gazdă — s-a hotărît, de ase
menea, ca țările participante să coo
pereze pentru exploatarea resurselor 
naturale. înființînd în acest scop un 
comitet tehnic.

Primul ministru francez, 
Raymond Barre, a adresat miercuri o 
scrisoare liderilor politici ai așa-nu- 
mitei majorități prezidențiale în care 
se subliniază necesitatea stringentă 
pentru această grupare de a se uni, 
dat fiind faptul că rezultatele recen
telor alegeri municipale nu au fost

In întâmpinarea aniversării independenței de stat a României
BRASILIA. — în cadrul ma

nifestărilor dedicate centenaru
lui independentei de stat a Româ
niei. ambasada română a făcut 
o donație de cărți Universității 
federale din Brasilia, cuprinzind 
operele tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, precum și numeroase 
lucrări științifice. Ambasadorul 
țării noastre in Brazilia a pre
zentat o comunicare in fața ca
drelor didactice și studenților 
universității, relevind importanța 
centenarului independentei de 
stat a României și istoria legă
turilor de prietenie româno- 
braziliene.

★
In cinstea centenarului inde

pendenței de stat a României, la 
biblioteca română din New York 
a avut loc un concert oferit de 
cvartetul „Academica".

Semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 

dintre R. D. Germană și R. P. Ungară
BERLIN 24 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția M.T.I.. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, și 
Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.. și Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, au semnat, joi după- 
amiază, la Berlin, Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistentă mu

favorabile partidelor componente ale 
majorității. După cum se știe, uniu
nea stingii a reunit majoritatea elec
toratului.

Comunicat, 1x3 MaPut°a fost 
dat publicității comunicatul privind 
vizita oficială în Mozambic a lui 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba. în timpul 
convorbirilor, părțile au discutat pro
bleme ale relațiilor cubano-mozam- 
bicane și probleme ale situației inter
naționale actuale, îndeosebi cele pri
vitoare la situația pe continentul a- 
frican.

0 declarație a Consiliului 
militar administrativ provi
zoriu al Etiopiei flată public»' 
tații la Addis Abeba subliniază că în 
lupta pentru edificarea unei repu
blici populare democrate în Etiopia 
sint necesare înfrîngerea rezistenței 
fostelor clase exploatatoare si lichi
darea actelor teroriste de provocare. 
Odată cu adincirea procesului de 
transformări social-economice. reac- 
țiunea, relevă declarația, jncearcă 
cu tot mai multă îndirjire să împie
dice procesul revoluționar, trecînd 
tot mai des la acțiuni deschise de te

Sesiunea Comisiei mixte româno-cehoslovace 
de colaborare economică și tehnico-științifică 

Președintele guvernului cehoslovac l-a primit 
pe conducâtorul delegației române

PRAG A 24 (Agerpres). — Joi au 
început la Praga luorările celei de-a 
X-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-cehoslovace de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar delega
ția cehoslovacă de tovarășul Josef 
Simon, vicepreședinte al guvernului, 
președintele părții cehoslovace în 
comisie.

în cadrul lucrărilor se examinează 
activitatea de colaborare și coope
rare economică dintre cele două țări 
și se identifică măsuri pentru dez
voltarea in continuare a relațiilor 
economice româno-cehoslovace. în 
spiritul indicațiilor și măsurilor sta
bilite de tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Gustav Husak.

în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 
a fost primit de tovarășul Lubomir 
Strougal, președintele guvernului fe
deral cehoslovac. Cu acest prilej, 
tovarășul Ion Pățan a transmis din 

tuală dintre R. D. Germană și R. P. 
Ungară.

Atmosfera cordială in care s-a 
desfășurat ceremonia semnării docu
mentului — menționează agenția 
M.T.I. — a demonstrat-faptul că 
părțile Semnatare ale tratatului vor 
consolida și în viitor prietenia și 
colaborarea in toate domeniile în
tre P.S.U.G. și P.M.S.U.. între 
R.D.G. și R.P.U. și între popoarele 
celor două țări.

rorism și diversiune. Guvernul face 
apel la muncitori, țărani, tineret și 
intelectuali să respingă uneltirile 
reacțiunii și să mărească eforturile 
pentru obținerea victoriei.

Curtea marțiala ^«‘uita 
miercuri de către Comitetul militar 
al Partidului Congolez al Muncii este 
însărcinată să judece pe cei răspun
zători de ultimele evenimente din 
țară „pentru a respecta angajamen
tele luate în fața, poporului și a revo
luției" — se arată într-un comunicat 
oficial dat publicității miercuri seara 
la Brazzaville.

Cooperare în cadrul 
S.E.L.fl. Președintele Venezuelei, 
Carlos Andre® Perez, a asistat la 
semnarea actului constitutiv al Co
mitetului de stimulare a colaborării 
in producția de alimente cu înalt 
conținut nutritiv din cadrul Sis
temului economic latino-american 
(S.E.L.A.). Obiectivul fundamental al 
organismului nou creat este de a 
elabora și pune in aplicare un pro
gram de fabricare, comercializare și 
distribuire a produselor alimentare 
cu un înalt conținut nutritiv.

La Viona 3 avu* 1°°0 noua 
ședință plenară în cadrul negocieri
lor privind reducerea trupelor și ar

★
Ministrul afacerilor-zexterne al 

Republicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex-

partea tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășului Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, salutări priete
nești și noi succese poporului ceho
slovac în edificarea societății socia
liste.

Mulțumind, Lubomir Strougal a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu din partea tovară
șului Gustav Husak un cald salut 
prietenesc *și  urări de succese po
porului român în munca pentru în
lăturarea urmărilor cutremurului din 
4 martie, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România.

La primire a fost prezent Teodor 
Haș, ambasadorul român în R. S. 
Cehoslovacă.

„Helsinki—începutul 
unui proces care

trebuie continuat"
Declarația cancelarului R.F.G.

BONN 24 (Agerpres). — Luînd cu- 
vintul în fața membrilor Bundesta- 
gului, cancelarul federal al R.F.G., 
Helmut Schmidt, a apreciat drept po
zitive rezultatele obținute după Con
ferința pentru securitate și cooperare 
în Europa de la Helsinki. Helsinki a 
fost „un început'1 al unui proces 
care trebuie continuat cu răbdare, a 
adăugat cancelarul vest-german.

Helmut Schmidt a arătat că n-ar, 
avea nici un sens ca apropiata reu
niune de la Belgrad să fie transfor
mată „intr-un forum de reproșuri re
ciproce". Orice propuneri ce vor - fi 
avansate la Belgrad trebuie să fie e- 
xaminate fără idei preconcepute.

mamentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală.

Inculpare. ° instanta judici
ară din orașul american Baltimore 
(statul Maryland) l-a inculpat pe 
William Aitcheson pentru faptul de 
a fi amenințat-o cu moartea pe Co- 
retta King, văduva pastorului Martin 
Luther King, militant pentru dreptu
rile civile ale populației de culoare 
din S.U.A., asasinat în anul 1968 la 
Memphis, în statul Tennessee.

Partidul Avangarda Re
voluției în Madagaskar,31 
cărui secretar general este președin
tele republicii, Didier Ratsiraka, a 
obținut o victorie concludentă în ale
gerile pentru organele locale ale pu
terii de stat din Republica Democra
tică Madagaskar, desfășurate la 20 
martie. în favoarea candidaților aces
tei formațiuni politice au votat 89,3 
la sută dintre alegători.

Temperaturi record. 
Miercuri, la Viena s-a Înregistrat cea 
mai înaltă temperatură în această 
perioadă a anului din ultimii 100 de 
ani, respectiv 24,5 grade Celsius, față 
de 24,4 grade la 20 martie 1877. Ter
mometrele stației meteorologice din 
localitatea Hurbanovo, din Slovacia 
de Sud. au înregistrat la 23 martie 
temperatura de plus 24,7 . grade Cel
sius, ceea ce reprezintă recordul de 
căldură din Cehoslovacia pe ultima 
sută de ani pentru perioada respec
tivă a anului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN TSATSOS

Președintele Republicii Elene
Sărbătoarea națională a Greciei îmi oferă plăcuta ocazie să vă adresez, 

din partea poporului român și a mea personal, cele mai călduroase felicitări 
și sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea 
poporului grec prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările șl popoarele noastre vor continua să se dezvolte în interesul păcii, 
înțelegerii și cooperării în Balcani și pe plan internațional.

NICOLAE CEAUȘESCU
’ Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Primul ministru al Republicii Elene
Cu ocazia Zilei naționale a Greciei, am plăcerea să vă adresez, în 

numele guvernului și al meu personal, călduroase felicitări și sincere urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Simbolurile de la Patras
O expresie de largă circulație 

spune că în Grecia fiecare așezare 
poartă pecetea simțului artistic al 
unui zeu. Pentru că, pe aceste me
leaguri, natura și mitologia își eta
lează deopotrivă splendorile. Elada, 
adevărată patrie a marmurei și pie
trei, pare un imens muzeu : pe orice 
itinerar, de la Atena la Delfi, de 
la Epidaur la platoul Argolidei, de 
pe țărmurile Corintului spre Capul 
Sunion, intilnirea cu tezaurul le
gendelor și miturilor, cu vestigiile 
lumii antice , este inevitabilă. Con
temporanii lui Fidias au lăsat moș
tenire peste milenii lăcașuri desti
nate zeităților, sanctuare ale frumu
seții arhitectonice, mărturii copleși
toare ale puterii de creație a omului.

Există insă in Grecia și un oraș 
mai puțin aureolat de mituri și le
gende : Patras, una din cele mai 
vechi cetăți peloponeziace. așezată 
nu departe de Ithaca lui Ulise. Pu
terea evocatoare a numelui acestui 
oraș este profund legată de istoria 
Greciei moderne. Aici, la Patras, in 
25 martie 1821, s-a aprins flacăra 
marii răscoale populare din 1821, 
care a anunțat ridicarea, la luptă 
a poporului grec împotriva ocupa
ției străine. O lungă și dramatică 
luptă, ce avea să aducă Greciei, in 
1830, după pacea de la Adrianopole, 
înfăptuirea visului secular al eleni
lor de libertate și independență a 
patriei lor. Ca o simbolică întruchi
pare in piatră a aspirației de inde
pendență a poporului elen, pe co
lina orașului se înalță o maiestuoasă 
„statuie a mării".

Cronicile acelor timpuri consem
nează sprijinul pe care Eteria și 
revoluționarii . greci l-au găsit. în 
Principatele Române, legăturile 
acestora cu patrioții români, in as
pirațiile comune de independență. 
Numeroase asemenea momente 
semnificative marchează istoria 
tradiționalelor legături de prietenie 
dintre cele două popoare, aflate 
alături, nu numai în același spațiu 
geografic, ci și pe cimpul de luptă 
pentru afirmarea voinței naționale, 
a dreptului inalienabil la dezvol
tare liberă, de sine stătătoare.

Grecia zilelor noastre se înfăți
șează vizitatorului ca o țară ferm 
angajată pe calea progresului. Pre

ocupările. pentru dezvoltarea econo
miei naționale își găsesc expresie 
în eforturile pentru valorificarea 
bogățiilor solului și subsolului, mo
dernizarea continuă a peisajului in
dustrial, extinderea agriculturii, 
creșterea activității flotei comer
ciale ș.a.m.d. Iar rezultatele acestor 
eforturi in toate domeniile vieții 
economice și sociale creează tot 
atitea premise pentru lărgirea in 
continuare a colaborării pe multiple 
planuri dintre Grecia și celelalte 
țări ale lumii.

In acest cadru, relațiile de cola
borare prietenească româno-elene 
cunosc un curs mereu ascendent, 
pe baze reciproc avantajoase, cores
punzând intereselor ambelor popoa
re. Un moment deosebit de impor
tant în evoluția acestor raporturi l-a 
constituit vizita in Grecia, in mar
tie 1976, a președintelui Nicoiae 
Ceaușescu. vizită care a deschis am
ple și rodnice perspective conlucrării 
celor două țări. Sint semnificative, in 
acest sens, creșterea ponderii cola
borării economice in ansamblul re
lațiilor româno-elene, intensificarea 
și diversificarea legăturilor comer
ciale, extinderea sferei și a forme
lor de cooperare in industrie, pe 
plan tehnico-științific și in alte do
menii de interes reciprdc.

Așa cum este cunoscut. înseși 
evoluțiile vieții confirmă impor
tanța inițiativelor îndreptate spre 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii. încrederii și bunei 
vecinătăți, a cooperării prietenești — 
potrivit intereselor tuturor popoare
lor din această zonă și ca o parte 
componentă a edificării securității 
europene. România și Grecia îm
părtășesc convingerea comună că 
amplificarea și aprofundarea rapor
turilor de colaborare multilaterală 
dintre ele, ca și dintre celelalte țări 
din Peninsula balcanică, reprezintă 
o materializare elocventă a năzuin
ței popoarelor noastre de a vedea 
triumfind în această zonă geogra
fică spiritul prieteniei și al bundi 
vecinătăți, al unei conlucrări tot 
mai strînse, în interesul păcii și 
securității in Europa și in întreaga 
lume.

Viorel POPESCU

★

terne al Greciei, Dimitrios Bitsios, cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii 
Elene.

ÎN PREGĂTIREA REUNIUNII DE LA BELGRAD - CERINȚE PRIMORDIALE ALE SECURITĂȚII EUROPENE
în multitudinea factorilor meniți să 

ducă la transpunerea in viață a prin
cipiilor și normelor convenite de sta
tele participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa, a 
Actului final — care constituie un 
ansamblu unitar, un tot armo
nios — dezvoltarea colaborării in 
domeniul culturii, schimbul in
ternațional de valori spirituale se 
înscrie ca o componentă de primă 
însemnătate. Acest adevăr iși găsește 
o elocventă recunoaștere in faptul că 
Actul final adoptat la Helsinki con
sacră colaborării culturale un amplu 
subcapitol distinct, stabilind obiective 
precise și o mare varietate de măsuri 
și mijloace pentru atingerea lor. 
Țările semnatare își exprimă, pe bună 
dreptate, convingerea că „schimburile 
și cooperarea culturală contribuie la 
o mai bună apropiere între oameni și 
popoare și favorizează astfel o înțele
gere trainică intre state".

Reliefarea contribuției importante 
pe care dezvoltarea conlucrării pe a- 
cest tărim o poate aduce la înfăp
tuirea obiectivului major al făuririi 
unei Europe a păcii și înțelegerii este 
o expresie a înseși învățămintelor 
istoriei, a înțelegerii aspirațiilor pro
funde ale popoarelor europene, 
animate de aceleași nobile idealuri 
ale progresului. Așa cum șe știe, 
Europa, care a avut și continuă să 
aibă un rol de seamă în dezvol
tarea forțelor de producție, științei 
și culturii, civilizației omenirii in 
general, a fost teatrul celor două 
conflagrații mondiale, care, atit prin 
uriașele pierderi umane și materiale 
pe care le-a pricinuit, cît și prin dis
pariția unor inestimabile valori cul
turale. au frinat progresul întregii 
omeniri. în această lumină, tocmai 
cooperarea în vederea promovării 
înaltelor idealuri ale progresului, ci
vilizației, umanismului se reliefează 
ca unul din factorii majori de culti
vare a tradițiilor comune ale po
poarelor europene de luptă împotriva 
forțelor retrograde, pentru propășirea 
lor economico-socială, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor lor fierbinți de 
pace șl înțelegere reciprocă.

Arătînd că România „consideră ne
cesară intensificarea schimburilor în 
domeniul cultural, pe bază de înțele
geri corespunzătoare, asigurind cir
cuitul larg al bunurilor spirituale, al 
creațiilor literar-artistice", tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Intensificarea schimburilor culturale 
trebuie să ducă Ia întărirea respectu
lui pentru tradițiile și cultura fiecă
rui popor, să contribuie, totodată, la 
răspindirea a tot ce a creat mai bun 

omenirea in toate domeniile de acti
vitate și ale cunoașterii umane".

în viziunea României își găsește 
oglindire principiul verificat de viață 
că orice cultură națională, oricît de 
strălucite ai' fi tradițiile sale, hu se 
poate dezvolta în izolare, in afara 
circuitului și a mișcării de idei pe 
plan internațional, că șl în acest do
meniu, ca și pe plan economic și teh- 
nico-științific, fiecare țară are de 
dat și de primit, că amplificarea con
lucrării internaționale in acsastă 
sferă de activitate fertilizează și sti
mulează propria creație spirituală, 
îmbogățind peisajul cultural național 

Romania socialistă - promotoare consecventă 
a unei ample colaborări culturale 

_____ cu toate statele continentului
și dînd, totodată, relief și substanță 
patrimoniului cultural universal. Ea 
permite fiecărui popor — mare sau 
mic — să vorbească lumii în limbajul 
său specific despre tradițiile sale is
torice, despre ființa sa. despre 
preocupările și aspirațiile sale, 
ca purtătoare ale intereselor națio
nale. în această lumină colaborarea 
culturală este chemată, așa cum se 
specifică în secțiunile respective ale 
documentului semnat lă Helsinki — 
la elaborarea cărora România so
cialistă a avut o contribuție substan
țială — să contribuie la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a realizărilor in 
diferite domenii ale culturii și învă- 
țămîntului din statele semnatare ; la 
o mai strinsă apropiere între oameni 
și popoare, în vederea facilitării sta
tornicirii unei înțelegeri trainice în
tre state ; la îmbogățirea culturilor 
respective, în condițiile respectului 
pentru originalitatea fiecăreia, la în
tărirea, in fine, a conștiinței națiuni
lor europene privind existența unui 
patrimoniu spiritual comun.

Fără îndoială, valorificarea deplină 
a valențelor constructive ale colabo
rării culturale presupune — așa cum 
se stabilește, de altfel, in mod expres 
în Actul final — aplicarea și în acest 

domeniu a normelor și principiilor 
care călăuzesc relațiile generale din
tre state : respectarea independenței 
și suveranității naționale, egalitatea 
deplină în drepturi, neamestecul în 
treburile interne, respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a hotărî de sine 
stătător calea dezvoltării sale.

Pornind de la o asemenea viziune 
largă, profund constructivă, Româ
nia a acționat și acționează cu consec
ventă pentru dezvoltarea amplă a 
schimburilor culturale cu țările eu
ropene, cu toate statele lumii, trimi
te peste hotare mesajul spiritualității 
poporului român, al voinței sale de 

a-și construi, în liniște și înțelegere 
cu toate țările, o civilizație nouă, 
socialistă, îmbogățind. în același 
timp, viata spirituală a propriului 
popor cu tot ceea ce creează mai va
loros alte popoare.

Desigur, față de amploarea acestor 
schimburi nu ne propunem să relie
făm decît CÎTEVA mai semnificative 
din ansamblul aspectelor colaborării 
pe tărîmul culturii și artei.

Această preocupare își găsește o 
elocventă reflectare în faptul că țara 
noastră întreține relații culturale cu 
toate statele Europei, în general cu 
cvasitotalitatea statelor lumii. Ca o 
mărturie a amplei deschideri spre 
celelalte culturi europene, se poate 
menționa că in anii 1975 și 1976 s-au 
tipărit în țara noastră 650 de lucrări 
din literatura țărilor participante la 
Conferința de la Helsinki, iar pentru 
anul acesta se prevede tipărirea a 
348 de titluri. La rîndul ei, cartea 
românească cunoaște o tot mai lar
gă răspîndire, fiind tipărite, in ace
lași interval de timp, peste 220 de 
titluri în 28 din aceste țări.

în mod constant sint facilitate și 
întreținute contactele pe linia activi
tății literare. în ultimii doi ani, peste 

300 de scriitori români, aparținînd 
tuturor generațiilor, au călătorit 
peste hotare pentru contacte și discu
ții cu confrații lor străini, pentru 
participarea la colocvii, congrese și 
alte întilniri cu caracter internațio
nal; în același timp. Uniunea scriito
rilor din România a fost gazdă și in
terlocutor pentru aproape 230 de scri
itori din țări europene, S.U.A. 
și Canada.

în spiritul cerințelor unei mai bune 
cunoașteri reciproce a tipăriturilor 
în cele mai variate domenii, nu
meroase instituții culturale — între 
care Centrala editorială. Biblioteca

Centrală de Stat. Editura științifică 
și enciclopedică — întrețin contacte 
largi cu instituții similare din străi
nătate, realizînd schimburi curente de 
informații și materiale.

între institutele culturale românești 
și cele din străinătate funcționează o 
rețea vastă de căi pe care circulă 
multiple informații și materiale în 
scopul unor schimburi fertile pe fe
lurite tărîmuri ale activității cultural- 
artistice. Această rețea este și mai 
mult amplificată de relațiile existente 
în domeniul teatrului, muzicii, artelor 
plastice, cinematografiei, culturii de 
masă etc. în ultimii doi ani, forma
țiile artistice românești au între
prins peste 200 de turnee, potrivit 
acordurilor existente, în țările euro
pene, S.U.A. și Canada, acțiuni că
rora li se adaugă circa 600 de mani
festări pe cale impresarială. Totodată, 
peste 300 de formații artistice și so
liști din aceste țări au prezentat 
spectacole și concerte în fața publi
cului românesc.

Un puternic avînt au cunoscut și 
schimbul in domeniul artelor plastice, 
contactele între artiști, prezentarea 
reciprocă de expoziții de cele mai di
ferite genuri. Circa 100 de expoziții 
românești au fost trimise în ultimii 

doi anj în țările semnatare ale do
cumentelor de la Helsinki care, la 
rîndul lor, au prezentat in țara noas
tră peste 60 de expoziții.

Un eficace schimb în ambele sen
suri se realizează și pe linie cine
matografică : în cei doi ani la care 
ne referim, în țările Europei, S.U.A. 
și Canada au fost organizate 30 de 
gale, zile sau săptămini ale filmu
lui românesc, in timp ce țara noas
tră a găzduit 20 de manifestări ofi
ciale ale filmului străin. Promovind 
larg colaborarea culturală în toate 
domeniile, țara noastră considera 
normal ca această colaborare să se 

desfășoare pe baza principiului reci
procității. în această lumină ar fi de 
dorit o receptivitate mai mare din 
partea unor țări occidentale privind 
tipărirea mai multor cărți românești, 
organizarea de spectacole, concerte 
sau proiecții de filme din tara noas
tră, la niveluri mai apropiate acțiu
nilor similare realizate in România, 

în concepția României, colaborarea 
culturală este menită să promoveze 
ideile nobile ale umanismului, să 
contribuie la înnobilarea spirituală a 
personalității umane. Or. este o 
realitate faptul că in unele țări, prin 
mijloace aparținînd prin excelență 
culturii — filme, teatru, cărți — se 
vehiculează cultul violenței, al dro
gurilor. propaganda rasistă și a altor 
tendințe nocive, producții care se 
constituie prin ele însele ca anticul
turale, de natură să dăuneze profund 
dezvoltării normale a omului, îndeo
sebi a tinerei generații. După cum 
este'știut, în diferite țări și pe plan 
internațional s-au luat și se iau di
ferite măsuri pentru depoluarea na
turii : or, cu atit mai necesar este să 
se asigure, inclusiv prin măsuri pe 
plan intereuropean. combaterea po
luării morale, apărarea purității crea
țiilor culturale, astfel ca minunatele 

cuceriri ale cunoașterii să servească 
promovării valorilor autentice, și nu 
nihilismului spiritual, apropierii, și 
nu învrăjbirii între popoare.

Apropierea reuniunii de la Belgrad 
solicită desigur eforturi sporite în 
vederea intensificării colaborării in
tre statele participante in toate do
meniile, Ia care se referă Actul de 
la Helsinki — incepind de Ia aplica
rea consecventă a principiilor noi de 
relații la măsurile de dezarmare și 
dezangajare militară, și de la dezvol
tarea cooperării economice Ia cola
borarea pe tărîmul culturii. Tara 
noa.stră consideră că reuniunea ar a- 
duce o contribuție valoroasă la în
făptuirea acestui deziderat, inițiind 
ample acțiuni cultural-artistice co
mune, cum ar fi festivaluri și 
concursuri folclorice, de teatru, mu
zică, film, colocvii și alte întruniri 
ale oamenilor de cultură și știință, 
care să ducă la adincirea cunoașterii 
reciproce a patrimoniului spiritual al 
fiecărei țări, la lărgirea accesului 
tuturor locuitorilor continentului nos
tru la tezaurele culturii și civilizației.

în acest cadru, se poate releva cu 
satisfacție că un șir de țări euro
pene au acționat și acționează pozi
tiv pe linia dezvoltării colaborării in 
domeniul culturii, potrivit cerințelor 
majore ale apropierii între popoare, 
adîncirii procesului de destindere. 
Firește că este necesar să se înain
teze cu pași mai mari și mai hotă- 
rîți pe această cale, eliminindu-se 
tendințele de a se interpreta proble
mele cooperării în domeniul cultu- 
ral-umanitar într-un mod unilateral 
legat de aspecte nesemnificative sau 
cazuri izolate dintr-o tară sau alta, 
în contradicție cu concepția larg a- 
firmată în documentele de la Hel
sinki. împlinirea aspirațiilor de pace 
și cooperare fructuoasă, edificarea 
unei securități trainice în Europa 
impun ca statele semnatare ale Actu
lui final să acționeze in comun, cu 
tot mai multă fermitate și perseve
rență. pentru intensificarea schimbu
rilor culturale, pentru promovarea 
valorilor umane autentice. în acest 
fel, relațiile culturale și umanitare 
vor contribui la promovarea unui 
spirit nou în raporturile internațio
nale, a unui umanism adevărat care 
să asigure popoarelor continentului 
posibilitatea de a-și afirma larg capa
citățile creatoare, de a se dezvolta ne- 
stinjenit pe calea propășirii mate
riale și spirituale într-un climat de 
securitate și colaborare.

Al. CAMPEANU

ORIENTUL MIJLOCIU
ir

• Egiptul a cerut convo
carea Consiliului de Secu
ritate • Comunicat comun 

iordaniano-spaniol
NAȚIUNILE UNITE — Egiptul a 

cerut miercuri seara organizarea la 
25 martie a unei reuniuni a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. în ve
derea examinării situației din , Orien
tul Mijlociu — informează surse ale 
delegației egiptene la O.N.U.

Egiptul cere Consiliului de Secu
ritate să examineze urgent raportul 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cu privire la turneul pe 
care aceste l-a întreprins, în cursul 
lunii trecute, în Orientul Mijlociu. 
Totodată, Egiptul a cerut ca repre
zentanții Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.) să participe 
la dezbaterile Consiliului de Secu
ritate. Delegația egipteană a precizat 
că este vorba despre o nouă cerere a 
sa privind reuniunea Consiliului, ba
zată pe elemente noi, nefiind vorba 
de o reluare a unei cereri similare 
prezentate de Egipt cu două săptă
mâni în urmă.

★
După cum informează agenția 

M.E.N., președintele Egiptului, An
war El Sadat, va face o vizită oficială 
la Bonn în perioada 31 martie — 2 
aprilie. în continuare, șeful statului 
egiptean va vizita Parisul și Wa
shingtonul.

*
AMMAN. — în cursul convorbirilor 

desfășurate joi la Amman, regele 
Juan Carlos al Spaniei, aflat in vi
zită oficială în Iordania, și regele 
Hussein și-au exprimat acordul asu
pra convocării grabnice a Conferin
ței de la Geneva în problema Orien
tului Mijlociu — a anunțat purtăto
rul de cuvînt al guvernului hașemit, 
citat de agenția U.P.I. Cei doi suve
rani au subliniat necesitatea instau
rării în zonă „a unei păci permanente 
și juste, bazată pe retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe ocu
pate în 1967 și pe realizarea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti- 
nean". „Ambele părți și-au exprimat 
convingerea că securitatea lumii 
arabe este legată de securitatea ță
rilor mediteraneene", a menționat 
purtătorul de cuvînt.
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