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Cu prilejul unei noi vizite de lucru

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat, împreună tu spetialiștii, probleme 
ale retonstrutției, sistematizării și modernizării

unor zone tentrale ale Capitalei
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășii Manea 
Mănescu și Ion Dincă, au 
vizitat, vineri la amiază, 
mai multe zone ale Capi
talei pentru a discuta la 
fața Jocului aspecte legate 
de reconstrucția, sistemati
zarea și modernizarea 
Bucureștiului.

Aflat din nou pe șantierele refa
cerii și renașterii Capitalei, ca în atî- 
tea alte rînduri în perioada de grele 
încercări prin care a trecut poporul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urmărit, și de această dată, mer
sul lucrărilor de demolare a clădi
rilor grav avariate, de consolidare a 
celor care pot fi salvate, analizînd, 
împreună cu specialiștii, modalitățile 
de rezolvare optimă a unor probleme 
pe care le ridică sistematizarea și 
modernizarea unor puncte centrale 
ale Capitalei.

în spiritul concluziilor recentei 
consfătuiri de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu specialiștii din domeniile 
arhitecturii și construcțiilor, secreta
rul general al partidului a stabilit, în 
baza constatărilor făcute la fata lo
cului și a discuțiilor cu edilii și spe
cialiștii. o serie de obiective concrete 
ce vor trebui realizate în cadrul cu
prinzătorului program de reconstruc
ție și sistematizare a Bucureștiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
străbătut, în cursul acestei vizite. Ca
lea Victoriei. Piața Unirii, bulevar
dul 1848, Piața Sf. Gheorghe, Calea 
Moșilor, bulevardul Ștefan cel Mare, 
oprindu-se la numeroase puncte de 
lucru, inspectînd mersul lucrărilor, 
urmărind progresele realizate, stabi
lind, de fiecare dată, prioritățile și 
direcțiile de acțiune ce se cer urmate 
în continuare.

De-a lungul întregului traseu al vi
zitei, locuitorii Capitalei l-au salutat 
pe secretarul general al partidului cu 
sentimente de adîncă dragoste, de 
aleasă stimă și prețuire. Exprimîn- 
du-și bucuria de a-1 vedea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul general 
al partidului, bucureștenii aflati la 
numeroasele puncte de popas ale 
acestei vizite au dat glas. în cuvinte 
pline de căldură, recunoștinței lor 
profunde față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru tot ce a făcut în 
vederea salvării oamenilor si ocro
tirii sinistraților, a refacerii cît mai 
grabnice a Capitalei și a tării, față 
de întreaga, neistovita sa activitate, 
plină de energie și pilduitoare 
dăruire patriotică, închinată binelui 
poporului și al țării, progresului ei 
neîntrerupt pe calea socialismului și 
bunăstării.

Ideea dominantă a discuției purtate 
în această zi de secretarul general al 
partidului cu specialiștii și edilii Ca
pitalei s-a axat pe necesitatea îmbi
nării activității de refacere și conso
lidare a clădirilor avariate de cutre
mur cu aceea de sistematizare a an
samblurilor și traseelor rutiere, în 
așa fel Incit acestea să devină mai 
frumoase, să asigure în condiții 
mai bune funcțiile urbanistice pe care 
trebuie să le îndeplinească.

în acest sens, s-a indicat să se gă
sească cele mai potrivite soluții pen
tru ca una dintre cele mai vechi ar
tere ale orașului, Calea Moșilor, să 
redevină cale principală de comuni
cație între centru și nivelul median 
al Bucureștiului, asumîndu-și astfel 
atribute urbanistice sporite. în acest 
scop, s-a indicat să se demoleze cît 
mai repede clădirile avariate, care 
nu mai pot fi refăcute în condiții da 
securitate deplină. Vor trebui, da 
asemenea, eliminate o serie de con
strucții vechi, inestetice, care nu 
oferă condiții corespunzătoare de lo
cuit. Pentru acest tradițional vad al 
orașului trebuie întocmită o schiță da 
sistematizare într-o concepție arhi
tecturală nouă, originală, care să 
prevadă lărgirea corespunzătoare a 
străzii, ridicarea unor edificii trainice 
și frumoase.

Pornindu-se de la aceeași idee, s-a 
precizat că pe strada Lipscani, in 
porțiunea dinspre Piața Sf. Gheor
ghe, unde o serie de blocuri avaria
te au fost sau sint in curs de demo
lare, trebuie creat un ansamblu ur
banistic modern, demn de această 
zonă centrală a orașului, care să șe 
încadreze organic în configurația 
viitoare a întregii piețe.

In apropiere, la Piața Moșilor, dis- 
cutindu-se probleme similare, legate 
de refacerea zonei, s-a indicat să se 
treacă, de asemenea, la demolarea 
construcțiilor necorespunzătoare care 
ștrangulează circulația în această 
porțiune de trafic intens și împiedi
că realizarea unui nou ansamblu 
urban. Secretarul general al_ partidu
lui a recomandat să se ia în consi
derație și necesitatea ridicării unui 
complex de magazine, avînd în ve- 
^•re că zona de aici a reprezentat

întotdeauna un important vad co
mercial.

în aceeași arie de preocupări s-au 
înscris și indicațiile formlilate de 
secretarul general al partidului în 
discuția purtată în fața complexului 
comercial de la întretăierea Căii 
Moșilor cu bulevardul Ștefan cel 
Mare. S-a cerut să se revadă schița 
de sistematizare a acestui perimetru, 
avîndu-se în vedere că și aici o par
te din clădirile vechi, situate atît pe 
Calea Moșilor, cît și pe bulevard, 
vor trebui demolate. Dat fiind că in 
această intersecție de mare trafic 
urmează să apară o piață largă, fru
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moasă, proiectele ce vor fi elaborate 
trebuie să cuprindă soluții arhitecto
nice care să îmbine într-un tot uni
tar atît noile construcții existente pe 
bulevardele Colentina și Ștefan cel 
Mare, cît și cele ce vor fi înălțate 
în viitor.

Extinzind aria dialogului purtat 
cu specialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus, de asemenea, în 
fața edililor și specialiștilor sarcina 
de a întocmi lucrări similare și pen
tru alte artere importante din apro
pierea acestei zone, in așa fel incit 
să se realizeze ansambluri urbanis
tica cuprinzătoare, cu funcțiuni mul

tiple, apte să asigure comunicații 
lesnicioase între diferitele puncte ale 
Capitalei.

Inscriindu-Șe în mod firesc în și
rul de acțiuni energice întreprinse 
de secretarul general al partidului 
pentru refacerea cît mai rapidă, a 
zonelor afectate de cutremur, pentru 
sistematizarea Capitalei, această 
nouă, vizită a conturat, totodată, prin 
concluziile care s-au degajat în 
cursul discuțiilor, un program con
cret de lucru, a cărui înfăptuire va 
conduce la modernizarea și înfru
musețarea întregii Capitale a Româ
niei socialiste.

Cerința primordială pentru executarea la timp 

a marelui volum de lucrări agricole:

FIECARE ZI, FIECARE ORĂ, 
FIECARE UTILAJ

SĂ FIE FOLOSITE DIN PLIN

livezi- 
viilor, 
siste- 

irigatii

Ne aflăm Intr-o 
perioadă de vîrf 
a campaniei agri
cole de primăva
ră, cînd fiecare 
zi este deosebit 
de prețioasă pen
tru viitoarea re
coltă. cînd toate 
forțele și mijloa
cele de la sate 
trebuie concen
trate pentru e- 
x’ecutarea unui 
important volum 
de lucrări : pre
gătirea terenului 
pentru semănatul 
culturilor din pri
ma epocă, planta
rea legumelor in 
solarii și în cîmp. 
îngrijirea 
lor și a 
pregătirea 
melor de 
și amenajarea al
tora noi. în șe
dința de ieri a 
comandamentului 
central a fost a- 
nalizat stadiul a- 
cestor 
precum 
probleme 
de buna desfășu
rare a campaniei 
de primăvară. S-a 
apreciat că. în 
săptămîna care a 
trecut, ritmul lu
crărilor a fost intensificat, ceea ce a 
determinat ca, pînă la 25 martie, să 
se însămînțeze peste 646 200 hectare 
reprezentînd 68 la sută din su
prafețele destinate culturilor din pri
ma epocă, exceptînd floarea-soarelui. 
Avînd în vedere faptul că timpul se 

< încălzește repede, iar în unele județe 
lucrările agricole de primăvară au în- 
tîrziat, comandamentul central a in
dicat ca organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale să ac
ționeze energic pentru mobilizarea 
tuturor forțelor și mijloacelor de la 
sate în vederea executării fiecărei 
lucrări la timpul optim și la un ni
vel calitativ ridicat. Este foarte utilă 
inițiativa oamenilor muncii din unele

lucrări, 
si alte 

legate

Țara întreagâ-un front 
al muncii avîntate

Angajamentele — înde
plinite șl depășite. Colecti- 
vele întreprinderilor bucureștene se 
străduiesc oa, prin acțiuni și măsuri 
eficiente, să îndeplinească și să de
pășească angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă. La întreprinderea 
„Semănătoarea", unde după înlătu
rarea avariilor a fost recuperată o 
mare parte din pierderile de produc
ție, luina martie se va Încheia cu 
realizarea suplimentară, între altele, 
a 15 combine Gloria C 12 și a 400 
tone piese de schimb. Colectivul în
treprinderii „Automatica" a recupe
rat pierderile de producție datorate 
avarierii unor instalații, iar pînă la 
sfîrșitul lunii s-a angajat să reali
zeze o producție marfă suplimentară 
de circa 2 milioane lei. In primele 
două decade ale lunii, colectivul în
treprinderii „Electronica" a obținut o 
producție marfă suplimentară evalu
ată la 4 milioane lei. Munci
torii, maiștrii, inginerii și tehnicienii 
de la „Autobuzul", așa cum au hotă- 
rît, vor încheia luna martie cu de
pășiri de 3 milioane lei la producția 
globală și 5 milioane lei la produc

reprezintă,
martie a.c..

centralizate la 25 
în cooperativele

Cifrele înscrise pe hartă
suprafețele însămînțate

în procente, potrivit 
cu culturi din 
agricole

datelor 
prima epocă

unități agricole care, lnțelegînd nece
sitatea de a grăbi ritmul lucrărilor 
de sezon, au hotărît să transforme și 
ziua de duminică în zi obișnuită de 
lucru. Care este stadiul lucrărilor din 
aotuala campanie agricolă 
direcții trebuie concentrate 
în zilele care urmează ?

și în ce 
eforturile

INSĂMÎNȚAREA 
RILOR DIN PRIMA 
s-a încheiat In întreprinderile agri
cole de stat din 10 județe și in coo
perativele agricole din 7 județe. De
sigur. în județele mai nordice și cșle 
din sud-estul Transilvaniei, tempera
turile au fost mai scăzute. Dar nimic 

CULTU- 
EPOCĂ

ția marfă. La rîndul săli, colectivul 
întreprinderii de ventilatoare preco
nizează realizarea peste plan a unor 
producții — globală și marfă — în 
valoare de 1,5 milioane lei și, res
pectiv, 2 milioane lei. La întreprin
derea de stofe pentru mobilă au fost 
luate măsuri pentru încărcarea opti
mă a schimburilor, pentru efectua
rea operativă a reparațiilor și revi
ziilor la utilaje. Pe această bază, la 
sfîrșitul lunii se estimează obține
rea unor producții suplimentare, 
globală și marfă, In valoare de 
800 000 lei și, respectiv, 2 milioana 
lei, precum și a circa 10 000 mp țe
sături. (Agerpres).

La export — peste preve
derile planului.Colectivul între- 
prinderii „Dumbrava" din Sibiu a ra
portat la 25 martie a.c. realizarea in
tegrală a sarcinilor de export pe pri
mul trimestru al anului. Au fost li
vrate suplimentar partenerilor ex
terni 2 500 m țesături tip lină. Pînă 
la aceeași dată, prin măsuri tehnico- 
organizatorice, care au dus la crește

nu justifică întîrzierea lucrărilor in 
cooperativele agricole din județul 
Ilfov, de pildă, unde au fost însă- 
mînțate numai 62 la sută din cultu
rile din prima epocă. Aceasta se da- 
torește nu atît condițiilor climatice 
care, după cum se știe, au fost foarte 
bune, cît mai ales defecțiunilor în 
organizarea muncii. Ca urmare, în 
nici una din aceste zile nu s-a rea
lizat viteza zilnică la semănat pre
văzută în graficele stabilite de mi
nisterul de resort. Semănatul cultu
rilor a lntîrziat și în alte județe — 
Bihor; Dolj, Constanța — din zona 
întîi ; Neamț, Botoșani, Bacău și 
(Continuare în pag. a V-a) 

rea cu 4 la sută a productivității 
muncii, ca și prin utilizarea mai bună 
a mașinilor și a spatiilor de produc
ție, planul producției globale pe 
perioada 1—25 martie a fost depășit 
cu 10 tone fire cardate și 45 000 mp 
țesături tip lînă. (Nicolae Brujan).

Produse siderurgice rea
lizate suplimentar.Prin măsu' 
rile operative luate pentru o mal 
bună folosire a agregatelor, prin or
ganizarea de schimburi prelungite ș.a„ 
siderurgiștii țării au reușit să în
treacă prevederile de plan ale pri
melor două decade ale lunii martie 
la majoritatea sortimentelor. Furna- 
liștii, de pildă, au realizat peste plan 
4 200 tone fontă, oțelarii de la Hu
nedoara și Reșița au produs, împre
ună, circa 4 600 tone oțel, iar lami- 
natorii celor două combinate amin
tite, precum și cei de la Oțelul Roșu 
și Cîmpia Turzii au livrat construc
torilor de mașini, suplimentar, 7 200 
tone laminate finite. De asemenea, 
venind în sprijinul colectivelor ce 
lucrează pe șantierele reconstruc
ției. unitățile siderurgice au trimis 
peste plan 415 tone oțel-beton, 1 200 
tone tablă subțire și bandă laminată, 
700 tone laminate mijlocii și ușoare 
și 900 tone țevi.

în trei săptâmînl din 
luna martie. Aportul oamenilor 
muncii din industria județului Argeș 
la efortul general al țării pentru re
cuperarea pierderilor de producție 
cauzate de seism s-a concretizat în 
realizarea, peste sarcinile de plan ce 
le-au revenit în primele trei săptă- 
mini din luna martie, a 1 900 tone 
cărbune, 76 500 tone păcură, 25 auto
turisme de oraș, 95 autoutilitare, 
piese de schimb auto în valoare de 
1,5 milioane lei, componente electro
nice pasive însumînd 4,5 milioane 
lei, 35 000 micromotoare electrice, 
2 400 aspiratoare de praf, 50 tone 
benzi transportoare, prefabricate din 
beton și cherestea, 2 400 mp uși-fe- 
restre, confecții în valoare de 3,2 mi
lioane Iei și alte produse.

în sprijinul celor care 
studiază în învățămîntul 
politico-ideologic de par
tid, în cadrul cursului „So
cialismul științific și proble
mele dezvoltării economi- 
co-sociale a României", 
publicăm azi în pagina a 
IV-a consultația :

„Generalul 
și particularul - 
organic îmbinate 
în politica P.C.R. 

de construire 
a socialismului"
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• Sporirea substanțială a angajamentelor • în 1977-0 producție suplimentară 
de peste 1 miliard o Hotărîrea de a construi 500 de apartamente la București
Conferința organizației municipale 

de partid Brașov a supus unei anali
ze profunde și responsabile activita
tea desfășurată de organizația muni
cipală — în perioada scursă de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent — 
pentru traducerea în viață a istori
celor hotărîri ale Congresului al XI- 
lea și ale plenarelor C.C. al P.C.R., 
a indicațiilor si sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în ace
lași timp, conferința a stabilit un 
amplu program de măsuri menit să 
asigure perfecționarea continuă a 
activității de partid, a stilului si me
todelor de muncă ale organizațiilor 
de partid, creșterea rolului și compe
tenței acestora în conducerea vieții 
politice, economice și sociale a mu
nicipiului și înfăptuirea exemplară a 
prevederilor plan și angajamen
telor asumate în întrecerea socialis
tă pe anul 1977, pe întregul cincinal.

Așa cum era si firesc, în darea de 
seamă — prezentată de tovafăsul 
Gheorghe Dumitrache. prim-secretar 
al comitetului municipal de partid 
— ca și în luările de cuvînt. proble
ma prioritară a dezbaterilor a con
stituit-o modul In care organizațiile 
de partid. întreaga populație a Bra
șovului acționează în scopul realiză
rii exemplare a sarcinilor de plan 
șl angajamentelor asumate pe acest 
an în întrecerea socialistă, ținînd 
seama și de cerințele înlăturării 
efectelor seismului de la 4 martie 
1977.

După cum s-a relevat în cadrul 
conferinței, o expresie dintre cele mai 
concludente, care vorbește despre 
deplina angajare a brașovenilor la 
efortul întregii țări, o reprezintă an
gajamentul asumat de colectivele de 
muncă din municipiu de a realiza în 
acest an o producție suplimentară în 
valoare de 1,1 miliarde lei. de a de
păși prevederile la export cu 3.5 mi
lioane lei valută, de a economisi pes
te 2 000 tone metal, importante can
tități de energie electrică și combus
tibil. înscriindu-se pe linia generală 
a manifestărilor de solidaritate a 
întregii națiuni cu oamenii muncii din 
localitățile afectate de cutremur, con
ferința a aplaudat și aprobat propu
nerea ca Brașovul să execute în 
acest an un număr de 500 de apar
tamente în Capitală.

„Apreciem că este de datoria noas
tră, a comuniștilor — sublinia in cu- 
vîntul său ing. Adalbert Bularka. di
rectorul Întreprinderii de autoca
mioane. să răspundem exemplar in
dicațiilor tovarășului Nicolae

Ceaușescu de a nu precupeți nimic 
pentru a înfăptui obiectivele stabi
lite de cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. in domeniul investițiilor, al 
sporirii producției, al creșterii nive
lului de viată, material și spiritual al 
întregului popor".

Declarîndu-se de acord cu observa
țiile și concluziile din darea de sea
mă, mai multi vorbitori, printre care 
Costică Toader. secretar al comite
tului de partid al întreprinderii 
„Tractorul". Ilona Rusanu. președin
ta comitetului sindical al întreprinde
rii de stofe. Gheorghe Lepșa. meca
nic de locomotivă la depoul C.F.R.,

întreprinderi șl cadre universitare 
brașovene, analizează fiecare din 
obiectivele prevăzute in planurile 
tehnice, studiază posibilitățile înde
plinirii lor optime. O atenție deose
bită se acordă întăririi compartimen
telor C.T.C., care vor fi dotate cu 
aparate speciale de înaltă complexi
tate, precum și ridicării nivelului pro
fesional, calificării cadrelor din toate 
profesiile. Sarcinile de mare răspun
dere ce revin proiectanților și con
structorilor în realizarea programului 
de investiții au făcut obiectul inter
vențiilor inginerului Gheorghe Hai- 
zea, directorul adjunct al Trustului de

au înfățișat și analizat o serie de ini
țiative adoptate de colectivele lor 
pentru mai buna organizare a mun
cii, punerea în valoare a rezervelor 
de creștere a producției și producti
vității muncii, de reducere a consu
murilor specifice de materiale, com
bustibil. energie electrică etc. — sub
liniind că angajamentele asumate 
suplimentar sint realiste și că ele 
pot fi nu numai îndeplinite, dar și 
depășite.

Pentru îndeplinirea planului șl a 
angajamentelor asumate — s-a men
ționat în cadrul conferinței — în în
treprinderile brașovene organizațiile 
de partid, comuniștii acționează cu 
răspundere prin mijloacele specifice 
ale muncii de partid în direcția folo
sirii mai bune a capacităților șl 
suprafețelor de producție, pe primul 
plan situîndu-se inițiativele privind 
introducerea în circuitul productiv a 
suprafețelor disponibile și a utilaje
lor folosite sub capacitatea lor. In a- 
tenția organizațiilor de partid un loc 
central ocupă acțiunile pentru pro
movarea progresului tehnic, aplicarea 
celor mai eficiente tehnologii. Se a- 
plică, totodată, măsuri eficiente 
linia asimilării de produse noi și 
modernizării celor existente, astfel 
acestea să atingă în 1980 aproape 
la sută din producția industrială 
municipiului. In acest scop, 
prezent colective conduse de comu
niști, formate din cadre tehnice din

pe 
a 

ca
70 
a 

în
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construcții Brașov, a arhitectului 
Dan Enăchescu, de la Institutul „Pro- 
iect“-Brașov, care au relevat preocu
pările arhitecților și constructorilor 
brașoveni de a realiza construcții 
trainice, funcționale, eficiente.

Una dintre problemele foarte Im
portante care au stat, de asemenea, 
in centrul dezbaterilor conferinței a 
constituit-o stilul și metodele de 
muncă ale organizației municipale, 
ale organizațiilor de partid. In acest 
context conferința a relevat un șir 
de aspecte legate de activitatea bi
roului comitetului municipal — a- 
plicarea consecventă a principiului 
muncii și conducerii colective, cul
tivarea unui spirit de înaltă respon
sabilitate politică, de conlucrare fruc
tuoasă între membrii biroului, stimu
larea lor de a participa activ la dez
baterea și soluționarea problemelor 
complexe cu care a fost confruntat 
comitetul municipal de partid. Ară- 
tînd că numai prin folosirea cu per
severență. în toate domeniile. a 
unui asemenea stil de muncă pot fi 
lichidate lipsurile care mai există în 
munca de partid, tovarășul Gheorghe 
Szabo, secretar al comitetului de 
partid din întreprinderea de tricotaje, 
a spus 
nostru 
partea 
roului 
de zi 
unele 
pentru 
Vorbitorul a citat măsura de a 
organiza la Brașov o consfătuire cu 
participarea factorilor de răspundere 
care concură la fabricația firelor, 
consfătuire care a avut efecte deose- 

v bit de bune in ridicarea nivelului ca- 
litativ al producției. Pentru ex
tinderea unor asemenea inițiative 
s-au pronunțat ing. loan lacobescu, 
directorul intreprinderi! ..Metrom", 
Erich Schnab, inginer-șef al întreprin
derii de radiatoare și cabluri. La rin
dul său. Vasile Ciuclaru, directorul

: „Sprijinul pe care colectivul 
l-a primit și îl primește din 
comitetului municipal, a bi- 
constă. pe lîngă îndrumarea 

cu zi, la fața locului, și in 
inițiative deosebit de utile 

bunul mers al producției", 
se

direcției comerciale, a solicitat spri
jin pentru ca fostele capacități co
merciale din zona veche a Brașovului 
să fie redate 
conferinței au 
me și metode 
de îndrumare 
zațiilor de partid. Este vorba de prac
tica devenită uzuală de a trimite în 
întreprinderi și instituții colective 
formate din activiști de partid si spe
cialiști, sub conducerea unor secre
tari sau membri ai biroului, pentru 
analiza diverselor probleme cu care 
acestea sînt confruntate ; totodată, 
aceste colective acordă. în mod ne
mijlocit, ajutorul de care au nevoie 
organizațiile de partid în perfecțio
narea stilului și metodelor de mun
că, în domeniul organizatoric, al pla
nificării și controlului activității pro
ductive, in realizarea celorlalte sar
cini economico-sociale.

Ocupîndu-se de creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de partid, 
conferința a recomandat să se acorde 
mai multă atenție întăririi rîndurilor 
partidului prin atragerea de noi mem
bri. în primul rînd din rindul femei
lor.

Conferința a evidențiat totodată ne
cesitatea intensificării activităților 
politico-ideologice și educative in 
rindul maselor de oameni ai muncii, 
insistîndu-se cu deosebire asupra 
măsurilor de ridicare a nivelului cali
tativ al învățămîntului de partid, prin 
desfășurarea unei intense munci po
litice, concrete, strins legată de mun
ca și viața oamenilor. In acest con
text. de o bună apreciere s-a bucurat 
experiența activității unor organizații 
de partid în formarea și educarea 
tinerei generații.

Apreciind spiritul de exigență care 
a caracterizat desfășurarea conferin
ței. tovarășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Brașov, a relevat că înlătura
rea cit mai grabnică a efectelor cu
tremurului de la 4 martie, compen
sarea pierderilor și obținerea unor 
rezultate calitativ superioare în toate 
compartimentele activității fac nece
sare concentrarea eforturilor spre 
sarcinile prioritare, aplicarea celor 
mai eficiente soluții și metode capa
bile să asigure îndeplinirea întocmai 
a planului și angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, a tutu
ror sarcinilor trasate de conducerea 
partidului, de secretarul său general.

In Încheierea lucrărilor, conferința 
a adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care organizația muni
cipală, comuniștii brașoveni se anga
jează să nu-și precupețească efortu
rile pentru a realiza exemplar anga
jamentele asumate, aducîndu-și In 
felul acesta contribuția, pe măsura 
puternicului potențial de care dis
pune eoonomia municipiului, la com
pensarea pagubelor provocate de se
ism, la realizarea neabătută a pro
gramului de dezvoltare multilaterală 
a României socialiste.

comerțului. Lucrările 
evidențiat si alte for- 
eficiente ale activității 
Si sprijinire a organi-

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Noi unități ale cooperației de consum
In ultimii ani. In județul Argeș 

rețeaua comercială și de prestări 
servicii de la sate aparținînd co
operației de consum a cunoscut un 
proces de dezvoltare și moderniza
re. Acțiunile întreprinse pe această 
linie de către U.J.C.C. Argeș au ur
mărit, in principal, două direcții im
portante : crearea de complexe co
merciale si de prestări servicii în 
fiecare centru de comună, dezvol
tarea capacității de desfacere si mo
dernizarea unităților existente. Nu
mai Intre anii 1973—1976, in jude
țul Argeș cooperația de consum a 
construit și dat în folosință 
unități noi cu o suprafață de 
mp și au fost modernizate 
450 unități comerciale și de 
țări servicii. In anul trecut au fost 
date tn folosință, în construcții noi, 
magazine universale la Botești, 
Mușetești, Rociu, Teiu, Ciocănești 
etc. Totodată, prin modernizarea u- 
nităților existente și dotarea lor cu 
mobilier comercial adecvat pentru 
practicarea formelor avansate

134 
30 000 
peste 
pres-

comerț — autoservirea, expunerea 
liberă a mărfurilor — s-au creat 
condiții mai bune de aprovizionare 
și servire în peste 30 unități exis
tente. Printre acestea se numără : 
magazinele universale din locali
tățile Valea Mare-Pravăț și lonești, 
librăria-papetărie-jucării din Ștefă- 
nești, magazinele mixte din satele 
Mlăci — comuna Bughea de Jos, 
Malu — comuna Godeni, Strîmbeni 
— comuna Căldăraru, Ungheni — 
comuna Ungheni, Cărpiniș-Cepari, 
Colibași, Calotești — comuna Bu- 
deasa, magazinul de metalo-chimi- 
ce de la Recea, magazinele alimen
tare cu autoservire din Berevoiești, 
Brădești etc.

Acțiunea de extindere șl moder
nizare a rețelei comerciale de la 
sate continuă și in acest an. In 
curînd se va da in folosință maga
zinul universal cu secții de prestări 
servicii din comuna Mioarele, iar 
la sfirșitul acestui an se va deschi
de un complex comercial și de pres
tări servicii la Domnești.
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FAPTUL'i
l

DIVERS
O navă
aparte

La Galafi s-a construit o nouă 
navă. Acest anunț a intrat atît 
de mult in obișnuință incit nu 
mai surprinde pe nimeni. Fap
tul că-l inserăm, totuși, in ru
brica noastră are tilcul lui, și 
anume că, de data aceasta, con
structorii nu lucrează la șantie
rul naval, ci sint elevi ai anilor 
V de la liceul de marină din 
localitate. Cit despre navă — ca 
să fim drepfi — nu este nici 
vreun cargou, nici vreo moto
navă, ci numai o ambarcațiune 
sportivă cu vele pentru mai 
multe persoane. Meritul insă de 
a fi construit-o aparține, in in- 
tregime elevilor îndrumați de 
profesorul Paul Butușină. Am
barcațiunea va fi dăruită școlii 
și va fi folosită la instruirea 
noilor generații de elevi.

Merită reținute încă două 
„amănunte" : intii, că ea este 
prima ambarcațiune construită 
de elevii liceului și, al doilea, 
că elevii se pregătesc nu să de
vină constructori, ci... marinari.

Oșenească
Coloana auto din comuna Turț 

a întreprinderii de transporturi 
auto Satu Mare este alcătuită 
din 70 de șoferi pe autobascu
lante. Toți 70 — tineri și voinici 
ca bradul. Și toți oșeni din Turț. 
Mulți dintre ei căsătoriți. Aflat 
în mijlocul lor pentru a-i feli
cita pentru hărnicia dovedită în 
ultimul timp, directorul între
prinderii, Aurel Farcău, i-a în
demnat să-și alcătuiască o for
mație de dansuri : „Că oșan ală 
n-a fi / De n-a ști și-a dănțui". 
Unul din șoferi a replicat;

— Noi, bărbați insurați și cu 
copii, să urcăm pe scenă ? Să 
nu se supere „boresele". (Adică 
nevestele).

Pînă Ia urmă, 12 șoferi și-au 
adus „boresele" de mînă pe 
scenă și au început repetițiile. 
Deunăzi, cele 12 perechi, în pi
torești costume oșenești, fru
moase de-ți luau ochii, toate din 
zestrea personală, au avut mare 
succes mare chiar pe o scenă 
din Satu Mare 1
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| Dar cu Gri vei I

® în pepinierele Pr°PrU ale celor 48 unități administrativ- 
teritoriale din județul Mehedinți, care au păduri comunale, există 
peste. 1 600 000 salcimi. 243 000 pini, 7 000 nuci, 3 500 platani, 53 700 plopi, 
15 000 molizi. 13 000 stejari roșii. 4 100 duzi, 47 000 tuya etc. Ce se-fo- 

. loseșc pentru împădurirea suprafeței de 145 ha. Materialul' săditor 
disponibil din aceste pepiniere va fi livrat către cooperativele agricole 
de producție și alți solicitanți. In vederea plantării tuturor terenurilor 
Improprii agriculturii. (Gheorghe Ploștinaru, Consiliul popular al ju
dețului Mehedinți).

® DdCâ S-CIT (iniCnUjQ coresPunzator 0 porțiune de drum 
de circa 2.5 km în comuna Mogoș. județul Alba, s-ar preveni degra
darea prematură a utilajelor și mașinilor folosite la exploatarea masei 
lemnoase din pădurea „Dosul Cotului". In acest sens se așteaptă in
tervenția conducerii sectorului de exploatare forestieră Cimpeni. (Vic
tor Costea, comuna Mogoș, județul Alba).

® Noul dispensar uman pus 18 disp°zitia cetățenilor in 
cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iași la începutul lunii 
martie este dotat la nivelul cerințelor actuale. Iar personalul medical 
care lucrează aici dovedește multă competență și solicitudine față de 
pacienți. (P. Strat, bd. Alexandru cel Bun, Iași).

• Prin munca harnică a lucrătorilor sectorului de clădiri 
C.F.R. Titu, pînă pe data de 21 martie a.c. au fost refăcute castelele de 
apă din stațiile Titu și Ciocănești, cantoanele de la paza barierelor 
Boteni. Titu-Fusea. dispensarul medical C.F.R. Titu și altele, avariate 
în urma cutremurului. Astfel, activitatea în această zonă se desfășoară 
normal. (Gheorghe Muscăloiu, tehnician).

® Sugerăm, pe aceasta ca^e’ conducerii I.T.A. Pitești să În
tocmească un orar de circulație a autobuzelor pe traseu] Pitești—Bă- 
bana—Răchitele, care să corespundă mai bine cerințelor navetiștilor. 
Muncitorii care lucrează in diferite întreprinderi din Pitești și ies din 
șchimb la ora 15 sint nevoiți să aștepte în autogara pină la ora 17, 
cind pleacă autobuzul pe ruta respectivă. (Vasile Tudorache, comuna 
Băbana. județul Argeș).

• Buna aprovizionare și servirea civilizată * 
cumpărătorilor caracterizează In permanentă activitatea magazinului 
nr. 1 de legume și fructe din Sinnicolau Mare, județul Timiș. Prin 
punerea la dispoziția cetățenilor a importante cantități de legume și 
fructe, de trufandale, castraveți de seră etc., planul unității pe primul 
trimestru a fost îndeplinit cu 10 zile mai devreme. (Gheorghe N«- 
gricolu, Sinnicolau Mare, județul Timiș).

I

Comuniștii trebuie să militeze în permanen
ța pentru promovarea în întreaga viața so
cială a principiilor eticii și echității socialiste, 
a relațiilor de colaborare și întrajutorare to
vărășească, de solidaritate, stimă, încredere și 
respect reciproc.

(Din „Codul principiilor șl normelor muncii șl 
vieții comuniștilor, ale eticii șl echității socialiste")

La Comitetul municipal 
București al P.C.R. a sosit 
un mic colet însoțit de o 
scrisoare. De la prima ve
dere, pachetul atrăgea aten
ția prin delicatețea aproape 
pedantă a ambalajului. O 
cutie frumoasă, de culoare 
oliv, înfășurată cu șnur, cu 
adresele expeditorului și 
destinatarului completate 
străduit caligrafic. Am asis
tat la deschiderea ei. Așe
zate cu aceeași grijă, ca un 
fel de bijuterii de mare 
preț... două chei. Yale.

„Mă numesc Iacob Tibe- 
rlu, angajat Ia întreprinde
rea de șuruburi — Mediaș. 
Cheile pe care le trimit a- 
lăturat aparțin apartamen
tului din strada..."

După cum s-a înțeles, e 
vorba de o locuință tempo
rar disponibilă, al cărei 
deținător înțelege să-i 
caute un mod de folosire 
in spiritul omeniei.

„Trimit cheile aparta
mentului și vă rog a dis
pune de acestea, dîndu-le 
unor oameni care să se 
bucure de locuință, iar dacă 
doresc, li rog să păstreze 
lucrurile care sînt acolo, să 
se folosească momentan de 
tot ce au nevoie. In bucă
tărie au veselă, sobă, au

pat. masă, scaune, este te
levizor ... Și eu am avut ne
norociri mari in familie, 
acelea sînt insă durerile fa
miliei mele, pe cind cutre
murul de acum a provocat 
întristarea întregului po
por".

Gestul tovarășului Iacob 
Tiberiu nu este nici ne 
departe singular. La fel au 
procedat Mihail Petrescu 
din Sibiu și Constantin Pis- 
tolea din București; Cristea 
Căldărescu. tot din Bucu
rești. s-a prezentat la auto
rități oferind — fără nici o 
pretenție — două camere 
din spațiul său. Petre M. 
Petre, secretarul organiza
ției U.T.C. dintr-o coope
rativă meșteșugărească, a 
declarat că se mută la lo
cuința părinților și cedează 
apartamentul proprietate 
personală. împreună cu a- 
vansul achitat, unei fami
lii sinistrate, cu singura 
condiție ca noii proprietari 
să preia restul debitului. 
Aproape la fiecare consiliu 
popular întîlnești notate in 
evidentă asemenea oferte, 
care se adaugă nenumăra
telor acte de prezentă spon
tană la ghișeele C.E.C. ale 
„Contului 1977", acțiunilor 
inițiate la toate locurile de

ce-a avut?
Mai rar vînător ca Aurică 

Bădălău din Drobeta-Turnu Se
verin, care se lăuda pe toate 
drumurile : „Mă, eu de cite ori 
pun arma la ochi, nu există să nu 
Împușc ceva'1. Zilele trecute a 
pus rămășag cu niște prieteni că 
nu se va întoarce de la vinătoare 
cu tolba goală. Și-a pus arma pe 
umăr și a pornit la drum. Dar, 
ca și in alte dăți, n-a vinat ni
mic. Supărat foc, văzînd că din 
ograda unui cetățean iese un 
ciine, Bădălău și-a pus arma la 
ochi și a tras în plin. Fapta lui 
i-a indignat pe cițiva cetățeni, 
care l-au luat la rost. Bădălău 
a sărit asupra lor. Din încăie
rare, doi dintre ei au fost răniți. 
De-acum încolo, luat „la ochi" 
de lege, vînătorul o să se lase 
de cele vinătorești.

Lăudat... 
cu numele
Așa se numește : Aristică 

Lăudat, de fel din satul Plop- 
șor, județul Gorj. Deși implinise 
virsta de 24 de ani, Lăudat nu 
prea avea cu ce se... lăuda, in- 
trucit incă nu-și făcuse un rost 
in viată. Odată, fiind găzduit de 
un prieten al său vreo două zile, 
drept mulțumire pentru casă și 
masă, i-a luat acestuia, la ple
care, un aparat de radio, o haină 
și ceva bani, după care, „obosit" 
de atita trudă, a plecat să se 
odihnească intr-o stațiune. Cind 
i s-au terminat banii, s-a intors 
tot pe meleaguri gorjene să faci 
rost de alții. Și a procedat tot 
ca prima dată : după ce a fost 
găzduit de un cunoscut din Stă- 
nești, tot drept mulțumire, i-a 
luat acestuia la plecare butelia 
de aragaz și aparatul de foto
grafiat. De data aceasta, prins 
„In obiectiv" de miliție, a fost 
dus in fața instanței. După cum 
ne informează C. Banta, pre
ședintele judecătoriei Tg. Jiu, 
Aristică Lăudat a fost „găzduit" 
intr-un loc sigur pentru un an 
și două luni.
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pe schelele

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteir

FOCȘANI: Viitorii locatari
propriilor case

Numărul apartamentelor care vor 
fi construite anul acesta în județul 
Vrancea va fi cu mult mai mare 
decît media realizărilor obținute în 
oricare din anii precedenti. In Foc
șani. de exemplu — oraș care găz
duiește aproape 60 la sută din lo
cuitori in blocuri noi — se vor 
muta în acest an în case noi alte 
mii de' persoane. Pentru a veni in 
sprijinul constructorilor, cetățenii — 
viitorii beneficiari ai apartamente
lor — dau o mînă de ajutor con
structorilor. în orele libere, pentru 
asigurarea unui ritm susținut de lu
cru Pe toate șantierele. Asa. de 
exemplu, colectivele de muncă de 
Ia I.J.I.L. Vrancea și cooperativa 
„Constructorul" din cadrul U.J.C.M. 
au hotărit să răspundă de construc
ția a 4 blocuri cu 132 de aparta
mente. De asemenea, meseriași de 
la I.J.C.G.L. Vrancea vor participa 
la execuția diferitelor lucrări pen-

tru predarea tn termen a unul nu
măr de 512 apartamente. în același 
timp, pe șantiere vor fi prezenta 
numeroase echipe de muncă pa
triotică formate din angajații din 
intreprinderi și instituții,

— Pentru a veni în sprijinul a- 
cestor inițiative cetățenești — ne 
spune tovarășul Costică Stoica, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Focșani — am trecut la în
tocmirea unor situații cu familiile 
ce vor primi apartamente pentru a 
fi grupate pe blocuri, in funcție de 
locul lor de muncă. In ideea apro
pierii viitoarei locuințe de între
prinderea sau instituția unde lu
crează aceste familii. Prin comi
siile sociale din întreprinderi, vi
itorii locatari participă in timpul 
liber la construcția propriilor case. 
(Dan Drăgulescu).

practică sistemul autoservirii. Con
trar părerii unor sceptici, această 
metodă de comerț modern, civili
zat, si-a confirmat tn scurt timp 
eficienta : volumul vînzărilor zilni
ce s-a dublat, iar unele nemulțumiri 
ale gospodinelor privind calitatea 
produselor, determinarea cantității 
sau valorii reale a acestora au fost 
eliminate.

Introducerea acestei metode a 
autoservirii și în sectorul de legume 
Și fructe constituie, de fapt, o con-

SATU MARE: Se

DEVA: Gospodine,
„Gospodine! Vă oferim legume, 

fructe si cartofi la libera alegere. 
Vă rugăm să vă serviți direct cu 
sortimentele dorite, să determinați 
personal cantitatea prin cîntărire si 
să achitați contravaloarea Ia casă".

■ ■ q ■ n ■ ei
muncă, in toate organiza
țiile de masă șl obștești. 
Practic, fiecare colectiv, 
fiecare cetățean al tării se 
străduiesc să contribuie cu 
ceva, cu o ofrandă mate
rială însoțită de un gînd 
curat, de o idee mîngîie- 
toare. la vindecarea cît mai 
rapidă a urmelor încercă
rii prin care am trecut cu 
toții. De la săculețul cu

mal manifestă este omenia 
in popor, la oamenii a că
ror moralitate a exclus din- 
totdeauna deviza ..homo 
hominl lupus". Ajunsă la 
cîrma țării, desfiintînd pen
tru totdeauna relațiile de 
exploatare, promovind noua 
morală, întemeiată pe ega
litatea autentică a tuturor 
membrilor societății, clasa 
muncitoare a deschis cîmp

serviți-vă direct!
Am reprodus înscrisul din panoul 

afișat la intrarea In magazinul nr. 
2 de desfacere a legumelor și fruc
telor, situat In 
Deva — primul 
gen din județul

centrul orașului 
magazin de acest 
Hunedoara care

Avem un mod perso
nal implicat de a con
cepe evenimentele comune, 
de a trăi sentimentele co
lective. Ni-1 confirmă sute 
și mii de fapte și Inițiative 
înscrise in „contul omeniei 
și solidarității". 11 ilustrea
ză încărcătura emoțională 
care Însoțește valoarea con
tribuției materiale aduse de 
o persoană sau alta, de un

cretizare a unei propuneri reieșite 
dintr-o consfătuire cu membrii uni
tăților de control ale oamenilor 
muncii, propunere care a fost stu
diată atent și transpusă în practică 
de către conducerea întreprinderii 
județene de resort. Ca urmare a re
zultatelor bune obținute pînă acum, 
se preconizează înființarea unor a- 
semenea unități cu autoservire și în 
celelalte principale centre muncito
rești din județ — Petroșani și Hu
nedoara. (Sabin Ionescu).

extinde rețeaua
de apă potabilă la sate

în ultimii patru ani. pe baza mă
surilor cuprinse într-un amplu pro
gram elaborat într-o sesiune a Con
siliului popular județean Satu Mare 
s-a realizat, cu sprijinul statului și 
prin contribuția în bani și în muncă 
a populației, un important volum de 
lucrări pentru îmbunătățirea ali
mentării cu apă potabilă a locuito
rilor din mediul rural. In cadrul 
acțiunii au fost inventariate. în 
afara apelor de la suprafață, a- 
proape 200 de surse subterane de 
mică și medie adlncime, precum șl 
33 de alte surse, stabilindu-se. după 
caz, soluții și scheme de alimentare 
cu apă și canalizare tn sisteme 
independente și zonale cuprinse în 
schițele de sistematizare a locali-

tăților. Odată cu captarea unor sur
se de apă, în 9 localități — Viile, 
Odoreu, Tîrșolț, Bixad, Turt. Săuca, 
Ghenci, Berveni și Ardud — au fost 
construite rețele de conducte de 
peste 30 km lungime și s-au execu
tat branșamente la numeroase lo
cuințe și instituții, iar la Andrid și 
Dindești s-au construit fîntini arte
ziene. La Craidorolț, Remetea-Oaș, 
Tămășeni și alte localități sînt în 
curs de execuție circa 15 km de 
rețea de apă, iar Ia Foeni — con
strucția unui turn de apă cu o ca
pacitate de 300 mc pentru aprovi
zionarea obiectivelor social-cultu- 
rale și a sediului cooperativei agri
cole de producție. (Octav Grumeza).

El ■ ■
tinatarii vor voi s-o mai 
păstreze un timp. Sau : la 
spitalul „Dr. Gheorghe Ma
rinescu". pe lîngă multe 
forme In care personalul 
și-a manifestat devotamen
tul și solidaritatea, la un 
moment dat s-a formulat și 
apelul că cine are lucruri 
de copil netrebuincioase să 
le aducă in folosul micilor 
pacienți provenit! din zo-

cestea, Vasile Dumitrescu, 
muncitor la Întreprinderea 
„Metalurgica", s-a prezentat 
din primele zile la consi
liul popular și a anunțat că 
el și soția lui sînt gata să 
găzduiască, fără nici o chi
rie. sinistrat!. „Pînă crește 
fiul nostru Alexandru de 
șapte-opt ani, să aibă ne
voie de camera Iui, mai 
este, așa că..."

Omenia 
cu milioane de chipuri

poame uscate aduse de ță
ranul de la deal pină la 
tabloul de valoare cedat de 
pictorul renumit, de la ce
rerea insistentă de a infia 
orfani pînă la oferirea pro
priului cămin, pe cît de 
diferite sînt formele de a- 
jutor ca atare, pe atît de 
diverse și complexe sint 
motivațiile lor. Mărturisite 
sau tacite, ele au însă un 
numitor comun : sînt ex
presii vii și emoționante ale 
adevărului definit prin no
țiunea de umanism socia
list.

Sentimentele de caritate 
sînt specifice omului, ca 
ființă socială, susceptibilă 
de a înțelege suferințele 
semenilor și de a participa 
sufletește la ele. Cu atît

nou de afirmare si virtu
ților străbune ale acestui 
popor. învățat dintotdeauna 
să împartă frățește si lacri
ma si stropul de apă de 
izvor.

Ca un rezultat firesc al 
noului tip de relații eco
nomice și sociale, al poli
ticii si muncii educative 
consecvent duse de partidul 
comunist, s-au dezvoltat și 
generalizat trăsăturile mo
ralei noi, bazate pe larga 
solidaritate si întrajutorare. 
Convingerea că omul ii este 
omului tovarăș apropiat, 
frate de cauză, părtaș în 
orice împrejurare, a deve
nit în acești ani fibră in
timă a gindirii și simțirii 
fiecăruia, coloană infinită a 
umanismului socialist.

colectiv sau altul. Desci
frăm această implicare in 
gingășia firelor de grijă ce 
răsar pretutindeni, uneori 
exprimate insolit. Ofranda 
țăranilor din Vaideeni-Vîl- 
cea s-a materializat, inițial, 
în 7 000 de ouă. 3 tone de 
cartofi și 800 kilograme de 
brinză trimise pe adresa 
unuia din restaurantele- 
cantină ce funcționau pen
tru sinistrați ; cred că nu 
poate fi comparată nici cu 
echivalentul în aur al greu
tății produselor ideea deli
cată de a delega să înso
țească produsele si pe cel 
mai priceput cioban, care 
să-i învețe, la o adică, pe 
cei de la oraș cum se pre
pară zerul, ca să rămînă 
brinza bună. în caz că des-

nele calamitate. Și-a amin
tit și dr. Paul Cornea că 
i-au rămas pe acasă lucru- 
șoare de la o nepoțică : o 
adevărată neliniște l-a cu
prins după-amiază aflind 
de la soție că obiectele fu
seseră de mult donate; fără 
nici o obligație deosebită, 
pur și simplu din grijă, a 
colindat magazinele.să cum
pere lucrușoare noi și să-și 
țină promisiunea făcută.

Discutam cu familia Du
mitrescu de pe strada Va
lea Oltului din Capitală. 
Doi soți foarte tineri, care 
și-au cumpărat din munca 
și chibzuință lor un apar
tament. Totul e nou. mobi
la sumară evocă foarte bine 
că tinerii sînt la începutul 
gospodăriei lor. Cu toate a-

I-am întrebat pe soții 
Dumitrescu cum s-a Înfi
ripat hotărîrea lor.

— Pînă șîmbătă seara (5 
martie) ne luaserăm cu 
•serviciul, cu treaba, dar 
seara, cînd ne-am așezat să 
mincăm, am căzut din
tr-o dată pe gînduri. N-am 
zis decît atît : „Noi stăm 
liniștiți la masă si alții își 
deapănă necazul". Eram 
convinși că statul a luat 
măsurile cele mai bune, 
dar a doua zi. duminică, 
după-masă, cînd ne-am in
ters de la lucru, iarăși la 
masă, ne-am spus : „Noi 
am muncit patru ani ca să 
ne facem acest apartament, 
dar alții care-au muncit o 
viață și au pierdut totul ?!“ 
Din nou a venit vorba 
că statul va rezolva, 
însă... nu știu cum să 
spun... parcă nu puteam 
sta liniștiți. Tristețea se 
așeza cu noi la masă. Ca 
s-o alungăm, simțeam ne
voia să-i ia locul altcineva.

Această implicare pînă 
și la nivelul sentimentelor 
este rezultatul spiritual al 
unor idealuri Înfăptuite. 
Dar umanismul socialist, 
idealurile lui se caracteri
zează și printr-o conti
nuă proiecție prospectivă.

Regăsim, și în actualele 
împrejurări. Însemnate do
vezi ale grijii față de per
petuarea înaltelor noastre 
idealuri umanitare. ca 
zestre inalienabilă si me
reu sporită a poporului 
constructor al socialismu
lui. Comitetul de partid al 
Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria 
lemnului a fost informat 
de către unul din comu
niștii organizației, aflat la 
tratament in spital, că el. 
Ion Vidrașcu, sfătuindu-se 
cu soția, a hotărit să de
pună în „Contul 1977“ o 
sumă impresionantă, echi
valentă cu economiile mul
tor ani. Ce altceva a re
prezentat acest gest decît 
expresia consecventei fată 
de idealurile de umanitate 
și solidaritate nutrite o via
ță, pentru care comuniștii, 
inclusiv tovarășul Ion Vi
drașcu. au militat încă din 
anii negri ai ilegalității ? 
Patosul lucid al hotărârii 
luate se descifrează lim
pede din următoarele 
rînduri ale scrisorii men
ționate :

„Credem că acest modest 
efort al nostru va constitui 
o încurajare pentru cei 
care au primit lovitura ca
lamității. Totodată, sîntem 
plini de încredere că acest 
gest va fi pentru nepoțica 
noastră, Mihaela, un exem
plu de a trăi cu înaltă sen
sibilitate față de Problemele 
oamenilor".

Iată averea ce nu poate 
fi distrusă de nici o încer
care : edificiul idealurilor 
noastre.

Sergiu ANDON
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înțelept 
numai
la ducere

auto-Ca să poată merge cu 
turismul propriu la o petrecere, 
Liviu Rad din satul Cărpiniș 
(Maramureș) l-a invitat pe ne
potul său (Gheorghe Ungur, șo
fer profesionist) să-l însoțească, 
pentru ca Ia întoarcere să con
ducă el autoturismul. Prevedere 
înțeleaptă, veți zice. Așa ar fi 
fost, dacă după ospăț proprieta
rul ar fi stat cuminte in banca 
lui, lăsindu-1 pe șoferul treaz să 
conducă. Dar nu l-a lăsat. In 
starea In care se afla, s-a urcat 
la volan ca să demonstreze ru
delor (în mașină se aflau 10 per
soane) cît de bine știe el să 
conducă. După mai puțin de un 
kilometru, mașina s-a răstur
nat. El, Liviu Rad, și o nepoată 
a sa și-au pierdut viața, iar alte 
două persoane au fost grav acci
dentate.

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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e timpul muncii fără preget
Să plantăm cit mai mulți pomi fructiferi, să curățim și să fertilizăm 
livezile, pentru o producție de fructe mai bogată și mai bună 

in această toamnă și in anii ce vin
— Pentru duminică se anunță ample acțiuni In numeroase Indete —

La stațiunea de cercetare șt producție pomicolă de la Bâneasa sînt în plinâ desfășurare lucrările de sezon în 
livezi. Obiectivul aparatului fotografic a surprins două momente semnificative: plantatul pomilor pentru o nouă 

livadă intensivă (fotografia de sus) și executarea tăierilor de rodire (fotografia de (os)
Foto : S. Cristian

In aceste zile se desfășoară tn Întreaga țară ample acțiuni de masă 
avînd ca scop plantarea unui număr sporit de pomi, modernizarea li
vezilor mai vechi prin indesire, executarea lucrărilor de îngrijire la 
pomii răzleți, astfel incit în acest an să se obțină și in pomicultură 
recolte sporite și de bună calitate. S-a prevăzut ca. în săptămîna care 
se va încheia — ca o primă etapă a acestei ample acțiuni — să se 
execute un volum important de lucrări : plantări de pomi pe 800 de 
hectare, modernizări de livezi pe 1 000 hectare, tăieri pe 34 270 hectare, 
la care se adaugă aratul și săpătul in jurul pomilor, aplicarea de în
grășăminte naturale și chimice, într-un cuvînt, tot ce trebuie făcut 
pentru ca pomii să rodească îmbelșugat. în acest scop, în comune, au 
fost întocmite programe concrete de acțiune la îndeplinirea cărora con
tribuie, pe lingă lucrătorii din unitățile agricole și țăranii cu gospodărie 
individuală din zona de deal și munte, numeroși elevi, alți tineri mo
bilizați de organizațiile U.T.C.

Desigur, această săptămînă care se încheie, cunoscută In unitățile 
agricole, la sate ca „săptămîna pomiculturii", reprezintă doar începutul

marii acțiuni care trebuie să se desfășoare tn tot cursul lunii aprilie. 
Pentru reușita lucrărilor care se execută în livezi este necesară o mi
nuțioasă organizare a muncii, asigurarea unei eficiențe maxime activi
tății zecilor de mii de oameni care participă la aceste lucrări. De 
aceea, peste tot trebuie precizate locurile de muncă, felurile de lucrări 
ce urmează a fi executate, trebuie procurat materialul săditor șl asi
gurată o îndrumare calificată pentru ca toți pomii care se plan
tează să se prindă, lucrările de îngrijire — tăieri, stropiri — să se e- 
xecute de oameni calificați, sub o atentă Îndrumare a cadrelor de spe
cialitate. în multe comune din țară au fost făcute pregătiri temeinice 
pentru ca duminică să fie o zi record In pomicultură, atit la plantat, 
cit și la executarea lucrărilor de îngrijire a livezilor. Să se asigure pre
tutindeni condițiile necesare, pentru ca această duminică și zilele care 
vor urma să adauge la patrimoniu] pomicol al țării sute de mii de 
pomi, să se facă cu răspundere lucrările de îngrijire, pentru a spori 
cantitativ și calitativ producția de fructe.

fructe. Iată, pe scurt, ce se face in 
aceste zile în livezile stațiunii, care dă 
tonul pentru pomicultura județului. 
Ne dau amănunte tovarășii dr. ing. 
Andrei Lgffiăr, director, și Anton Pop, 
inginer-șef. De o atenție specială se 
bucură sectorul de pepiniere, care, în 
cursul anului viitor, va trebui să 
producă de 4—5 ori mai mult mate
rial săditor. în livezile stațiunii 
se efectuează modernizarea live
zilor care, în principal, presupune 
creșterea numărului de pomi pe su
prafața existentă. Astfel. în această 
primăvară vor fi plantați circa 9 000 

pomi pe locurile de întoarcere, dru
murile de acces. De asemenea, se 
îndesesc pomii pe rînd. La Șomcuta 
Mare se plantează încă 20 000 de 
pomi, iar specialiștii spun că a- 
ceastă plantație va îmbina ceea ce 
are mai valoros cercetarea și expe
riența de producție a pomiculturii de 
aici. (Gh. Susa).

în toate livezile județului Bistrița- 
Năsăud se află zilnic la datorie mii 
de pomicultori. O activitate susținută 
se desfășoară în ferma pomicolă a 
I.A.S. Jelna, la cooperativele agricole 
din Șieu Odorhei, Reteag. Braniște, 

Urlu, Viișoara, Budac, precum șl la 
pepiniera din comuna Petru Rareș. Da
torită muncii neobosite, a eforturilor 
depuse de cooperatori, de angajați! 
unităților agricole de stat, s-a arat 
și săpat In jurul pomilor pe 7 400 
hectare, au fost aplicate îngră
șăminte chimice pe 3 735 hectare, iar 
organice pe 3 600 hectare, tăierile 
s-au executat pe 11 000 hectare. O 
realizare deosebită: față de anii 
trecuți, cînd au fost stropiți doar 
1,1 milioane pomi, dintre care circa 
4 la sută la gospodăriile populației, 
pînă la sfîrșitul decadei a doua din 

luna martie, această lucrare a fost 
efectuată la 1,8 milioane pomi, dintre 
care 25 la sută se află în gospodă
riile populației. De asemenea, la 
cooperativele agricole din Șieu Odor
hei, Budac și Braniște se execută 
lucrări de modernizare a livezilor. 
(Ion Crișan).

Pomicultoril din județul Bacău au 
Ieșit la lucru în număr mare. La Oi- 
tuz, Godovana, Bogdănești, Plopana 
și în alte ferme, sute de oameni ad
ministrează îngrășăminte, execută tra
tamente fitosanitare, plantează pomi, 
în fermele pomicole de la I.A.S. Tra
ian și Sascut, bunăoară, s-au încheiat 
tăierile la pomii de pe întreaga su
prafață de 1 714 ha. Acum se lu
crează la discuirea terenului. La 
Oituz, o echipă specială de muncitori 
plantează meri pe aproape 20 hec
tare. Odată cu lucrările de între
ținere, Ia Vultureni, Benești și Plo
pana se fac ample lucrări de mo
dernizare a livezilor. Numai prin 
completarea golurilor, capacitatea de 
producție a acestor livezi va spori 
cu circa 30 la sută. Muncă int.ensă se 
desfășoară și în livezile cooperati
velor agricole Brătila, Bogdănești, 
Negri. Berești-Bistrița. Tiste însă ne
cesar ca în anumite unități să se 
intensifice lucrările de tăiere la 
pomi, precum și cele de arat și să
pat. (Gh. Baltă).

DOUA SUTE UE MASURI, 
RAI CU CE EFECTE ECONOMICE CONCRETE?

„Avem o experiență bogată; sîntem datori s o generalizăm, 
să ridicăm toate cooperativele la nivelul celor mai bune“

■ '

Scrisoarea deschisă, publicată In 
ziarul „Scînteia" nr. 10 738, din 27 fe
bruarie 1977, referitoare la depășirea 
consumului de energie electrică de 
către întreprinderea de aluminiu din 
Slatina, a produs o puternică im
presie în cadrul colectivului nostru, 
determinind o revedere, în amănunt 
și imediată, a tuturor acțiunilor în
treprinse în scopul economisirii ener
giei electrice și termice.

Energia electrică, contribuind ca a- 
gent reducător la fabricarea electro
litică a aluminiului, situează între
prinderea noastră 
în rîndul celor 
mal mari consu
matori de energie 
din tară. De la un 
an la altul, con
comitent cu creș
terea capacității 
de producție și 
a producției de aluminiu, consumul 
specific de energie electrică a înre
gistrat o scădere sistematică. Indi
cațiile date de tovarășul secretar ge
neral al partidului la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 
decembrie 1976, cu privire la redu
cerea consumului de energie, au fost 
analizate cu simț de răspundere în 
întreaga întreprindere, inițiindu-se u- 
nele acțiuni de masă, la nivelul tu
turor secțiilor și atelierelor. în ve
derea depistării tuturor posibilităților 
curente și viitoare pentru diminuarea 
consumurilor. Ca rezultat al acestei 
acțiuni s-a întocmit un plan concret, 
cuprinzînd circa 200 de măsuri de
falcate pe secții, ateliere și instala
ții. pentru înfăptuirea cărora s-au 
precizat sarcini și responsabilități 
clare.

Aplicarea acestor măsuri va deter
mina, în anul 1977, o diminuare sub
stanțială a consumurilor energetice, 
dar, din păcate, în primele două luni, 
cu toate acțiunile întreprinse, înregis
trăm o depășire de 8 882 000 kWh de 
energie electrică.

Dintre măsurile și acțiunile pe care 
ni le-am propus îh vederea economi
sirii energiei electrice prezentăm cî- 
teva: automatizarea reglării tensiu

nii șî stingerea efectelor anodice la 
cuvele de electroliză, operații tehno
logice care influențează în primul 
rînd consumul de energie electrică ; 
menținerea stabilității parametrilor 
tehnologiei de funcționare a cuvelor 
de electroliză, prin asigurarea anozi
lor de calitate superioară, funcționa
rea corespunzătoare a agregatelor 
multioperationale de servire a cuve
lor, asigurarea materiilor prime (alu
mina și săruri de fluor) cu caracte
ristici calitative conform normelor 1 
creșterea nivelului profesional și ca

După publicarea în „Scînteia“ a scrisorii deschise: 

„De ce ați depășit consumurile de energie electrică ?“

lificarea personalului prin organiza
rea unor cursuri de perfecționare și 
de calificare ; scoaterea din funcțiu
ne în perioada rece a unui număr ri
dicat de agregate de răcire a echipa
mentelor electrice (ventilatoare,, 
schimbătoare de căldură ș.a.) ; com
pensarea prin reglaj a oscilațiilor de 
tensiune din rețelele de 220 și 30 kV, 
prin mobilizarea personalului de ex
ploatare din stațiile de reglaj ; redu
cerea duratei de funcționare „in gol“ 
a utilajelor fabricii de anozi. în urma 
modificării schemelor de automatiza
re și duratelor de temporizare ; îm
bunătățirea programării prelucrării 
metalului la fabricarea sîrmei în 
vederea micșorării perioadelor de 
așteptare și pregătire la laminoa
re. (Nota redacției: spațiul nu ne 
permite să publicăm și alte măsuri 
cuprinse în răspuns).

în continuare, ne gîndim la unele 
acțiuni ce vizează modernizarea teh
nologiei și a utilajelor, pentru care 
vom angrena intens Centrul de cer
cetări și proiectări pentru tehnolo
gia aluminiului recent înființat la 
Slatina. Vom intensifica activitatea 
de control, angajind în acest scop 
consiliul de control muncitoresc din 
întreprindere. In cadrul organizațiilor 

de partid, organizațiilor U.T.C. și 
grupelor sindicale, cu prilejul adună
rilor generale lunare, se vor prezen
ta sistematic situația realizării nor
melor de consum la energia electrică, 
măsurile care s-au întreprins, urmând 
ca în urma dezbaterilor să se stabi
lească noi acțiuni, care să ducă la 
reducerea consumului de energie e- 
lectrică. O atenție deosebită vom 
acorda intensificării muncii politice în 
rîndul muncitorilor, maiștrilor si In
ginerilor. care că ducă la formarea 

unei opinii de 
masă împotriva 
risipei de energie 

sigurăm că scri
soarea deschisă 
din ziarul „Scîn
teia" va avea un 

efect pozitiv «supta activității noas
tre. anul 1977 urmînd a marca un 
salt calitativ pe linia preocupărilor 
întregului colectiv de la întreprin
derea de aluminiu din Slatina de a 
traduce în viată sarcinile stabilite cu 
privire la reducerea consumului de 
energie,

Ing. Alexandru ORZAȚA, 
director

Matei FIRA,
secretarul comitetului de partid 
întreprinderea de aluminiu 
din Slatina

NOTA REDACȚIEI t Desigur, nu 
subapreciem importanta măsurilor 
enumerate, dar din scrisoare nu 
aflăm nimic despre efectele lor eco
nomice concrete și. mai ales, cînd 
vor fi recuperate depășirile la con
sumul de energie electrică. Tocmai 
de aceea, așteptăm un răspuns anga- 
jant, concret, bazat mai presus de 
orice pe fapte, din partea întreprin
derii de aluminiu din Slatina.

Este, credem, meritul raportului 
prezentat Conferinței Uniunii județe
ne Dolj a cooperativelor agricole da 
producție că prin problematica abor
dată — reliefînd experiențele buna 
dobîndite și punînd un accent deo
sebit. în spirit critic șl autocritic, pa 
o serie de neajunsuri manifestata în 
ultimii cinci ani — a dat în multa 
privința tonul unei dezbateri fruc
tuoase. la obiect, conferind lucrări
lor conferinței un pronunțat carac
ter de lucru.

Experiențele înfățișate în cadrul 
conferinței — #1 în acest sens se de
tașează prin recoltele mari de ce
reale șl plante tehnice obținute, prin 
creșterea efectivelor de animale și a 
producțiilor ahirriătfere, cooperativele 
din Poiana Mare. Birca. Amărăștii de 
Sus șl Amărăștii de Jos. Mîrșani, Fi- 
liași, Goicea, Valea Stanciului, Ple- 
nița. Seaca de Pădure. Dăbuleni, Ho- 
rezu-Poenari ș.a. — au demonstrat 
clar că tot mai multe unități valo
rifică superior rezervele _ de sporire 
a producției agricole. Cîteva cifre 
sînt concludente pentru a ilustra pro
gresul substanțial înregistrat de agri
cultura cooperatistă doljeană în ul
timii cinci ani. în anul 1976. pro
ducția de grîu a fost mal mare față 
de anul 1971 cu 170C kg la hectar, 
aceea de porumb — cu 1 350 kg, iar 
la sfecla de zahăr — cu 22 000 kg. 
Realizări însemnate s-au obținut șl 
în zootehnie. Producția de carne a 
crescut de la 16 100 tone în anul 1971 
la 39 000 tone în 1976, iar aceea de 
lapte — de la 327 mii hl la 627 mii hL

Toate aceste rezultate sînt — așa 
cum au subliniat participanții lâ dez
bateri — rodul preocupării perma
nente a conducerii partidului și sta
tului pentru continua modernizare a 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii. pentru perfecționarea organizării 
producției și a retribuirii muncii, 
rodul strădaniilor și priceperii zeci
lor de mii de cooperatori, mecaniza
tori și specialiști. Dar așa cum s-a 
arătat în conferință, aceste rezultate, 
meritorii In ansamblu, nu reflectă pe 
deplin resursele agriculturii județu
lui.

Pornind de la cerința de a valo
rifica mai intens aceste resurse, în
trucât în acest an țara are nevoie dă 
recolte superioare, reprezentanții ce
lor 191 de cooperative agricole din 
județ s-au angajat în cadrul confe
rinței ca, pe baza depășirii produc
țiilor planificate, să livreze suplimen
tar la fondul de stat 17 000 tone po
rumb boabe, 2 000 tone floarea-soa- 
relui, 15 000 tone sfeclă de zahăr, 
5 000 tone legume. 500 tone carne Șl 
cinci milioane de ouă.

în cadrul dezbaterilor pornind de 

Conferința Uniunii județene Dolj â 

a cooperativelor agricole de producție

la experiențele bune dobîndite, dar 
mai ales trăgînd. învățăminte din 
neajunsurile manifestate, vorbitorii 
au făcut numeroase propuneri, au 
conturat un program concret de ac
țiuni în vederea realizării planului și 
angajamentelor pe acest an. în mod 
deosebit s-a insistat asupra realizării 
densității optime la fiecare cultură, 
pîrghie esențială de sporire a recol
telor. „Dacă anul trecut am obținut 
91 000 kg sfeclă de zahăr la hectar 
(cea mai mare producție din Istoria 
tării — n.a.) — arăta tovarășul Ale
xandru Toană, președintele coopera
tivei agricole „Viață Nouă" din Po
iana Mare — atunci acest lucru se 
datorește în primul rînd asigurării 
unei densități de 100—120 mii plante 
la hectar. în funcție de fertilitatea 
fiecărei parcele". Anul trecut însă, 
nu în toate cooperativele agricola 
s-a acordat atenția cuvenită realiză
rii densității optime la toate cultu
rile. Această chestiune a fost temei
nic analizată în raportul prezentat 
conferinței. Numai la cultura po
rumbului. datorită densității reduse, 
se apreciază că anul trecut s-au 
pierdut aproximativ 1 000 kg boabe 

la hectar. Iată de ce, în acest an, atit 
la semănat, cit și in perioada de în
treținere a culturilor, consiliile de 
conducere și specialiștii din fiecare 
unitate agricolă trebuie să ia măsuri 
pentru realizarea și menținerea den
sității stabilite la fiecare cultură, 
pentru instruirea tuturor cooperato
rilor ca la prășit să nu diminueze 
numărul de plante.

Vorbitorii s-au referit pe larg șl la 
alte probleme ale sporirii producției 
agricole, reliefînd în acest sens ce
rința majoră ca. In fiecare unitate 

agricolă, să se asigure folosirea ra
țională. gospodărească a pămîntului. 
în această privință au fost subliniate 
— ca sarcini de cea mai mare ur
gentă — încheierea în trei-patru zile 
a arăturilor pe cele 30 000 ha care 
au mai rămas din toamnă, organiza
rea unor acțiuni de masă pentru 
executarea de șanțuri și rigole în 
vederea evacuării excesului de umi
ditate pe 17 000 hectare, precum și 
pentru continuarea lucrărilor de de
secări. de combatere a eroziunii so
lului și extindere a amenajărilor 
pentru irigații în sisteme locale.

După cum au arătat mai mulți 
vorbitori, realizarea producțiilor mari 
prevăzute este condiționată în măsu
ră hotărîtoare de participarea per
manentă a tuturor cooperatorilor la 
executarea în condiții optime și Ia 
timp a lucrărilor agricole. Or. în a- 
ceastă privință s-au manifestat 
neajunsuri într-o serie de cooperati
ve agricole. Dintr-un calcul făcut pe 
județ reiese că. anul trecut, nume
roși cooperatori nu au participat la 
muncă, iar circa 20 la sută au lucrat 
efectiv numai 25—30 de zile. în acest 
context, era de dorit ca în raport să 

se facă o analiză mal aprofundată a 
utilizării forței de muncă în coopera
tivele agricole, să se dea soluții pen
tru cuprinderea în activitatea pro
ductivă a tuturor cooperatorilor.

Cu toate că raportul a pus în dis
cuția conferinței o serie de neajun
suri în ce privește stilul, metodele 
de lucru și modul în care iși exer
cită atribuțiile organele de conducere 
colectivă din cooperativele agricole, 
totuși vorbitorii au abordat prea 
puțin asemenea aspecte. Dezba
terile pe această temă ar ti per
mis un schimb util de experiență, 
desprinderea unor concluzii pline de 
învățăminte pentru perfecționarea 
activității organelor de conducere co
lectivă- din Uni'tWți, pentru întăriâea * 1 
demderafiei ‘’, eOdperatiste, care An- ț 
seamnă, deopotrivă, participarea coo
peratorilor, cu răspundere și exigen
ță, atit la luarea deciziilor în adu
nările generale, cit și participarea 
activă, zi de zi, a tuturor — de la 
președinte la ultimul cooperator — 
la efectuarea exemplară a muncilor 
agricole, la buna gospodărire a avu
ției obștești.

în județul Maramureș — puternic 
bazin pomicol al țării — se execută 
un mare volum de lucrări : aratul 
și săpatul în jurul pomilor pe 1 070 
hectare, fertilizarea cu îngrășăminte 
organice pe 250 hectare, tăieri — pe
1 470 hectare și se fac plantații noi pe 
30 hectare. La chemarea organizații
lor de partid și U.T.C., numeroși lo
cuitori ai satelor — vîrstnici și tineri 
— participă la acțiunile de sezon in 
pomicultură. Ca obiectiv de atins sînt 
luate realizările stațiunii de cercetări 
pomicole Baia Mare, care anul tre
cut a realizat o producție record da

Lucrările conferinței au reliefat cu 
pregnanță, prin amplul program de 
măsuri adoptat, hotărîrea țăranilor 
cooperatori din județul Dolj de a 
munci fără preget, de a pune mai 
intens în valoare baza tehnico-mate- 
rială și rezervele de care dispun, 
pentru ca producția acestui an să fia 
superioară prevederilor planului, 
pentru ca sarcinile pe întregul cinci
nal să fie îndeplinite exemplar. Par- 
ticipanții la conferință au cerut uniu
nii județene a cooperativelor agrico
le. celorlalte organe agricole județe
ne să-și perfecționeze întreaga mun
că organizatorică și de control, în 
scopul realizării întocmai a progra
melor de măsuri stabilite pentru fie
care sector de activitate, să sprijine 
concret și permanent, la fața locului, 
cooperativele agricole în îmbunătăți
rea continuă a activității lor de pro
ducție si economico-financiare.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae BĂBALAU

Cum acționează 
constructorii de mașini 
pentru economisirea 

metalului

în aceste zile, concomi
tent cu eforturile deosebita
care se depun pentru re
facerea și reintrarea în 
funcțiune a unor capacități 
industriale, în unitățile 
care nu au fost afectate de
cutremur activitatea este 
orientată spre obținerea 
unor rezultate superioare 
In producție, în sporirea 
eficienței economice. La 
întreprinderea „SARO" din 
Tirgoviște, colectivul se 
preocupă atit de realizarea 
producției planificate, cit și 
de gospodărirea riguroasă 
a metalului. Obiectivul

însoțitorul nostru prin 
întreprindere, ing. Ion Ca- 
ramoci, șeful atelierului 
proiectare tehnologii la rece, 
a ținut să poposim prima 
dată la sectorul montaj, 
unde ni se prezintă două 
tipuri de strunguri SARO-16 
și SARO-25, care diferă 
întrucitva de mașinile-unel- 
te similare realizate după 
licență.

— La aceste tipuri de 
strunguri, prin reproiecta- 
rea a o serie de piese, s-a 
asigurat întii de toate spo-

ducțle o serie din moder
nizările la care ne-am gîn- 
dit și prin care am putea 
economisi substanțial me
talul, va trebui să introdu
cem tn consum circa 35 de 
noi tipodimensiuri de țevi.

— Cantitatea necesară 
întreprinderii „SARO" de 
astfel de țevi *r putea ti 
neeconomică ds fabricat 
pentru industria metalur
gică !

— Ne-am orientat și în 
această privință. încă din 
faza de reproiectare con-

«cest domeniu, amintim că 
înlocuirea numai a semifa
bricatelor laminate cu se
mifabricate turnate din 
fontă asigură economisirea 
a încă 11,8 ton# metal.

La atelierul axe-roți din
țate ne sînt prezentate ini
țiativele a doi lucrători cu 
experiență : maiștrii Ion 
Neacșu și Ion Enache, de 
la linia de roți dințate. 
Prlntr-o serie de îmbună
tățiri tehnologice ei au asi
gurat creșterea preciziei 
operației de strunjire. de-

de performanță, pe care pot 
fi executate alte repere 
mai importante. în acest 
mod, timpul de prelucrare 
se reduce cu 10 minute pe 
bucată și se micșorează 
adaosul de prelucrare cu 
3 mm, ceea ce înseamnă 
economii de sute de kilo
grame de metal.

Inginerul Antonel Iftode, 
șeful atelierului de pro
iectări _ tehnologii la cald, 
ne spunea că încă în 
acest an este prevăzută 
extinderea tehnologiei de

partid acționează prin fe
lurite metode specifice 
muncii politice pentru a 
stimula și menține perma
nent la nivelul exigențelor 
spiritul de răspundere în 
folosirea resurselor mate
riale. Pe panouri se pot 
citi Îndemnuri la economii: 
„Tovarăși ! Un cuțit cu 
plăcuță din material dur 
cOsță, în medie, 115 lei. 
Cum vă preocupați de mă
rirea duratei de folosire a

propus: să se economiseas
că in 1977 circa 320 tone de
metal față de consumurile 
realizate pînă în prezent. 
Pe ce căi se va acționa 
pentru a se obține acest 
rezultat ?

Primul interlocutor, tova
rășul Vasile Costea, secre
tarul comitetului de partid,
ne-a spus :

— Studiile Întreprinse au 
relevat atit căile de dimi
nuare neîntîrziată. încă în 
acest an, a consumului de 
metal, cit și măsurile ce 
vor fi aplicate in timp mai 
îndelungat — pînă în 1980. 
Cert este că rezolvarea
problemelor economisirii 
accentuate a metalului s-a
dovedit a fi perfect posi
bilă, cu condiția să se asi
gure o participare intensă 
la această acțiune a tutu
ror forțelor de creație, de 
la concepție la producție.

— Din cite înțelegem, 
abordați această temă la 
timpul viitor...

— Nicidecum. Cea mai
bună dovadă a faptului că
munca politico-organizato- 
rică desfășurată în rîndul 
specialiștilor și muncitori
lor a dat încă de pe acum
roade o veți vedea în sec

urității...

Din experiența întreprinderii „SARO“ Tirgoviște
rirea preciziei de prelu
crare, a fiabilității în ex
ploatare ți duratei de func
ționare in condiții normale 
între două reparații — ne 
explică ing Caramoci. Este 
de remarcat, de asemenea, 
că strungurile și-au redus 
din greutate și s-a dimi
nuat cantitatea de metal 
cu care fabricăm reperele 
necesare. La nivelul unui 
an aceasta înseamnă eco
nomii de 44 tone de me
tal.

— V-ați referit la două 
tipuri de strunguri. Secre
tarul de partid afirmă că 
în atenția colectivului de 
concepție stă reanalizarea 
critică a consumurilor la 
toate produsele.

— Este adevărat. în 
prezent se lucrează intens 
Ia modernizarea strunguri
lor SARO-42. SARO-60 și 
SNA, la care scontăm încă 
de pe acum să reducem 
consumul de metal, la ni
velul unui an, cu circa 243 
tone. Știm, de asemenea, 
că pentru a aplica în pro-

structivă a reperelor ș-au 
luat în considerare numai 
sortimente și tipuri de țevi 
fabricate In mod curent 
Bunăoară, pinola de la 
produsul SNA nu se va 
mai executa din semifabri
cat laminat plin, ci din țea- 
vă, respectiv. din prăjini 
de foraj greu. Numai 
în acest mod consumul 
se va reduce anual cu cir
ca 10 tone de metal.

în întreprindere, după 
cum aveam să constatăm, 
metalul nu se înlocuiește 
numai cu metal, ci și cu 
mase plastice, adică cu 
poliesteri armați cu fibră 
de sticlă, cu alte materiale. 
Primele estimări atestă că, 
prin fabricarea a 38 de re
pere, in general, uși. ca
pace, bazine de lichide de 
răcire, țevi de protecție a 
cablurilor electrice ș.a., 
care pînă acum se realizau 
din aluminiu, fontă sau la
minate din oțel, consumul 
de metal se diminuează cu 
aproape 100 de tone. Și, 
pentru a ne menține tot în

terminlnd micșorarea adao
surilor de prelucrare.

— Cînd am propus aceas
tă soluție, au fost și cadre 
tehnice care nu credeau că 
vom reuși să o aplicăm în 
producția de serie — ne-a 
spus maistrul Neacșu. 
Chiar ni s-a atras atenția 
că vor spori rebuturile. 
Dar am lucrat noi efectiv 
la mașini, am demonstrat 
practic eficiența metodei si 
am insistat pină toți mun
citorii și-au însușit noua 
tehnică de lucru.

La fel, maistrul Gheor- 
ghe Grosu. de la atelierul 
de mecanică universală, a 
realizat o serie de dispozi
tive la mașinile-unelte, 
care i-au permis să re
ducă adaosul de prelucrare 
și să obțină și economie de 
manoperă. Bunăoară, un 
dispozitiv conceput de el 
permite executarea unei 
piese (furcă) pe un strung 
și o mașină de găurit ra- 
dială, în loc să folosească 
o mașină specială de gău
rit in coordonate — utilaj

forjare a semifabricatelor 
în matrițe Ia 72 de repere, 
scontîndu-se pe economi
sirea a circa 56 tone metal. 
Cum pentru aceasta ar fi 
nevoie de un volum ds 
proiectare tehnologică și do 
SDV-uri echivalent cu 
munca a 5 proiectant! timp 
de un an, se studiază în 
prezent, cu șanse mari de 
reușită, soluția de tipizare 
a semifabricatelor — pen
tru început la unele repere 
de tipul roților dințate.

într-o zi. maistrul Nico
lae Beznoiu, de la atelie
rul axe-roți, a avut o idee, 
simplă de fapt, dar care 
a adus in contul de 
economii al atelierului o 
cantitate de 3,5 tone de 
metal. Practic, el a pro
pus, și a și demonstrat 
că se poate, să se folo
sească miezul rezultat de 
la găurirea axului princi
pal la executarea altor 
repere.

Pretutindeni în uzină sînt 
asemenea oameni buni gos
podari. iar organizația de

sculelor de lucru 7“ sau 
„Prelungind durata de în
trebuințare a frezelor cu 
20 de zile, economia sec
ției uzinaj la aceste scule 
se va ridica anual cu 
320 000 lei".

în final, directorul tehnie 
al întreprinderii, ing. Ga- 
vril Mureșan, a ținut să 
precizeze :

— După ce am organizat 
sectoarele de prelucrări pe 
linii tehnologice și aceste 
linii au fost specializate pe 
repere, ne ocupăm acum 
de perfecționarea siste
mului informațional al con
sumurilor, pentru a putea 
cunoaște cît mai operativ 
cum se utilizează metalul 
în fiecare sector de fabri
cație. Am organizat, de 
asemenea, folosirea capete
lor de bară și a resturilor, 
astfel încît să valorificăm 
cit mai eficient metalul de 
care dispunem. Noi pri
vim problema reducerii 
consumului de metal sub 
toate aspectele sale, acțio- 
nind pe căi multiple, teh
nice, tehnologice, polltico-
organizatorice, pentru a 
respecta întru totul indi
cațiile conducerii partidului 
de a gospodări cu cea mai 
mare chibzuință fiecare 
gram de materie primă.

Comellu CÂRLAN
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în Programul P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism se subliniază, ca o 
cerință majoră pentru succesul po
liticii partidului de construire a 
noii orinduiri, îmbinarea indisolu
bilă a generalului cu particularul, 
aplicarea adevărurilor generale ale 
socialismului științific, corespunză
tor particularităților concret istori
ce din tara respectivă.

Partidul pornește în această pri
vință de la faptul că în practica 
revoluționară, ca îndeobște în via
tă, „adevărurile generale se reali
zează în particular, iar particularul, 
practica, confirmă justețea adevăru
rilor generale. Adevărul general și 
cel particular nu se exclud, ci se 
condiționează reciproc, în cadrul u- 
nei strinse unități dialectice".

în ceea ce privește edificarea so
cietății socialiste, cerințele generale, 
trăsăturile fundamentale ale trans
formărilor revoluționare pe care a- 
ceasta le presupune au ca determi
nare obiectivă caracterul univer
sal al contradicției fundamentale a 
capitalismului, al relațiilor de ex
ploatare pe care acesta le gene
rează, precum și esența generală a 
orînduirii menite să înlăture orice 
exploatare și asuprire a omului de 
către om, să realizeze aspirațiile 
celor ce muncesc spre o lume a 
dreptății sociale.

Desigur, aceste legități nu pot fi 
considerate ca o „colecție" fixă, o 
culegere sau un catalog de impera
tive rigide ; există însă anumite 
cerințe, anumite trăsături definito
rii ale orânduirilor de tip socialist, 
oricît de variate ar fi structurile 
lor, formele de înfățișare, căile și 
mijloacele edificării, particularită
țile specifice — nemaivorbind de 
faptul că cerințe care, în anumite 
condiții, se pot impune ca nece
sități majore pentru o țară, nu pot 
fi considerate obligatorii pentru 
alte țări și în alte condiții. Tocmai 
de aceea ar fi profund eronat ca 
unor particularități ale edificării 
noii societăți intr-o țară să Ii so 
confere caracterul de „legități ge
neral valabile".

Sintetizînd, în lumina principiilor 
marxism-leninismului, experiența 
tării noastre și a celorlalte țări so
cialiste, Programul P.C.R. înscrie 
între elementele generale, cu carac
ter legic în politica de construire a 
socialismului, cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare 
Împreună cu clasele și păturile so
ciale aliate și instaurarea unei pu
teri populare; statornicirea proprie
tății socialiste în ansamblul econo
miei naționale și desființarea, pe 
această bază, a exploatării omului 
de către om, Înfăptuirea principii
lor socialiste de repartiție : demo
cratizarea profundă a vieții sociale 
prin participarea efectivă a mase
lor la conducerea treburilor publice 
ți asigurarea unor largi drepturi și 
libertăți civice ; dezvoltarea con
științei socialiste și lărgirea orizon
tului spiritual al întregului popor ; 
asigurarea unei reale independențe 
naționale.

Luarea In seamă a acestor cerin
țe esențiale ale construcției socia
liste nu Înseamnă însă nicidecum 
aplicarea unor,, rețete stereotipe, 
uniformizarea politicii partidelor 
comuniste și muncitorești. Așa. cum 
se țtie, construirea socialismului se 
realizează în condiții economice, so
ciale, istorice de o enormă diversi
tate de la țară la țară,' condi
ții ce se diversifică și se vor 
diversifica tot mai mult pe mă
sura dezvoltării procesului re
voluționar mondial, a trecerii a 
noi și noi popoare pe calea 
socialismului. în mod firesc, aceas
tă varietate de condiții determină 
și Impune o multitudine de soluții, 
de forme și metode de acțiune în 
desfășurarea construcției socialiste. 

rezolvarea diferențiată a cerințelor 
generale, strict corespunzător par
ticularităților specifice naționale 
proprii fiecărei țări. Tocmai prin 
specificitatea formelor de soluțio
nare a cerințelor fundamentale ale 
construirii noii societăți își găsește 
expresie manifestarea generalului 
prin particular. Și tocmai prin ac
tivitatea teoretico-practică desfășu
rată în acest sens, fiecare partid îșl 
aduce propria contribuție la îmbo
gățirea tezaurului de experiență și 
gindire revoluționară. în legătură 
cu aceasta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Desigur, sînt 
principii generale, legi generale, 
dar ele nu se pot aplica In abstract, 
ci corespunzător condițiilor concrete 
date. Dacă incerci să aplici aceste 
legi într-un mod general, ca pe 
niște șabloane — se pot ivi multe 
greutăți. Tocmai adaptarea la con
dițiile naționale garantează înfăptui
rea cu succes a principiilor socia
liste".

în această perspectivă, apare clar 

GENERALUL Șl PARTICULARUL 
organic îmbinate în politica P. C. R. 

de construire a socialismului
necesitatea studierii aprofundate a 
realităților naționale, a particulari
tăților economice, sociale, politice, 
istorice, ca o condiție esențială 
pentru elaborarea unei politici jus
te. Se desprinde, totodată, necesi
tatea ca partidele comuniste să-șl 
elaboreze de sine stătător linia po
litică, ele fiind singurele în măsură 
să cunoască exact realitățile pro
priei țări, necesitățile ei de dezvol
tare, aspirațiile, interesele și năzu
ințele propriului popor. O dată mal 
mult se evidențiază astfel impor
tanța HOTARÎTOARE a autono
miei partidelor comuniste și mun
citorești, a respectării dreptului 
lor imprescriptibil de a decide 
ele însele asupra liniei lor politi
ce, interne și internaționale, asupra 
strategiei și tacticii de urmat în 
lupta revoluționară.

Aplicarea creatoare a cerințelor 
generale ale construcției socialiste 
la condițiile specifice ale României a 
constituit o preocupare permanentă 
pentru Partidul Comunist Român 
de-a lungul întregii sale existențe. 
Și trebuie spus că pe măsura dez
voltării sale, învățînd necontenit 
din propria experiență, din succese, 
ca și din greșelile ce au marcat a- 
numite perioade, din experiența în
tregii mișcări revoluționare și pro
gresiste mondiale, el și-a afirmat 
tot mai puternic capacitatea de a 
rezolva problemele complexe ale 
făuririi noii orinduiri într-un mod 
pe deplin corespunzător necesități
lor țării noastre.

Din ansamblul acestei politici 
creatoare, căreia i se datorește ne
mijlocit succesul operei de fău
rire a noii orinduiri în Româ
nia, ne propunem să relevăm 
în cele ce urmează doar cîteva as
pecte (pentru originalitatea politicii 
P.C.R. în desfășurarea revoluției 

socialiste, vezi consultați* apărută 
în „Scinteia" nr. 10 678).

După cum se știe, socialismul 
presupune, ca o premisă esențială, 
o bază tehnică materială dezvolta
tă, de înalt nivel tehnic, capabilă 
să asigure o productivitate superi
oară a muncii sociale. De la aceas
tă legitate a pornit partidul nostru 
cînd, încă din primii ani de la eli
berare, a situat în centrul progra
mului său economic industrializa
rea socialistă. Tinînd seama de 
condițiile specifice țării noastre, de 
înapoierea economică moștenită de 
la capitalism, politica de industria
lizare s-a impus și se impune ca 
o necesitate vitală, ca bază a pro
gresului întregii economii, a ri
dicării generale a nivelului d« 
trai, dezvoltării generale a so
cietății, asigurării independenței 
naționale. Tocmai de aceea, parti
dul a combătut teoriile retrograde, 
care considerau că România ar tre
bui să rămînă și pe viitor o țară „e- 
minamente agrară", un „hinterland" 

de produse agricole șl de materii 
prime pentru țările Industrializate, 
respingînd, totodată, unele teze 
care preconizau o dezvoltare uni
laterală a industriei. Viața a a- 
rătat că numai o industrie armo
nios dezvoltată poate răspunde exi
gențelor unei economii socialiste 
moderne. Industrializarea, înfăptui
tă cu consecvență, a constituit una 
din premisele esențiale ale victoriei 
depline a relațiilor socialiste în în
treaga economie națională.

Dat fiind specificul României, ca 
țară cu o pondere importantă a a- 
griculturii și a populației agricole, 
politica de transformare socialistă 
a satului a ocupat un loc central 
în strategia făuririi noii orinduiri. 
Pornind de la tradiții ale satu
lui românesc, au fost folosite for
mele simple de unire a țăranilor în 
producția agricolă, ceea ce a înles
nit procesul de convingere a aces
tora asupra avantajelor marii pro
ducții agricole. Tot astfel, în țara 
noastră pămintuil nu a fost națio
nalizat. O rezolvare originală * 
dat partidul nostru problemelor ță
rănimii înstărite, îngrădind, mat 
întîi, posibilitățile ei de exploatare 
și apoi creîndu-i condiții pentru a se 
Încadra în cooperativele agricole ț 
desființarea acestei categorii socia
le s-a realizat astfel prin metode 
economice. Justețea politicii agrare 
a partidului s-a vădit pregnant in 
faptul că profunda reorganizare a 
producției și relațiilor sociale la 
sate nu a provocat perturbați! și 
„căderi", ci a fost însoțită de creș
terea continuă a producției agri
cole.

în condițiile specifice dîn țar* 
noastră, unde puterea politică a 
fost cucerită printr-un proces re
voluționar care a cunoscut un șir 
de etape, încă de la 6 martie 

1945 instaurlndu-se un guvern 
în care clasa muncitoare și a- 
liații săi dețineau rolul precum
pănitor, au putut fi introduse, încă 
înainte de naționalizarea principa
lelor mijloace de producție, unele 
elemente ale programării econo
mice,' iar din 1949 s-a trecut la dez
voltarea planificată a economiei, in 
1951 fiind adoptat primul plan cin
cinal. Aceasta a permis dirijarea 
fermă a eforturilor materiale și u- 
mane, din primii ani ai construcției 
socialiste, în concordanță cu nece
sitățile majore ale progresului eco- 
nomico-social.

în eforturile stăruitoare ale Par
tidului Comunist Român pentru 
edificarea societății socialiste în 
România se distinge în mod deo
sebit perioada marcată de Con
gresele al IX-Iea, al X-lea șl 
al XI-Iea, perioadă caracteriza
tă printr-o puternică afirmare a 
spiritului creator, prin profunzi
mea investigării realităților concre
te, prin larga deschidere spre nou, 

spre noile cerințe ale dezvoltării 
sociale. A fost întreprinsă în a- 
cești ani o operă vastă, în cadrul 
căreia au fost supuse unei profun
de analize drumul parcurs de 
România și necesitățile actualului 
stadiu de dezvoltare, au fost elimi
nate cu curaj aprecieri sau forme 
și metode de conducere perimate, 
depășite de viață sau necorespun
zătoare realităților românești, a- 
doptîndu-se soluții noi, adecvate 
realităților efective sau noilor ce
rințe.

Tocmai o asemenea activitate a 
făcut posibilă elaborarea Progra
mului P.C.R., străluoită expresie a 
marxismului creator, care, pe baza 
aplicării legilor generale ala dez
voltării sociale, dă răspuns celor 
mai complexe probleme ale muncii 
și luptei poporului nostru pentru 
întreaga perioadă a făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltata 
și a înaintării României spre co
munism. Așa cum se știe, contri
buția hotărîtoare la elaborarea 
Programului, ca și a întregii poli
tiei a partidului, revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al cărui mod de 
gindire și de acțiune se definește 
tocmai prin spirit creator, prin 
profunzimea Investigației realități
lor și înalta capacitate de a sesiza 
și soluționa cerințele noului.

Remarcabilă este In cadrul ori
entării creatoare * Partidului 
Comunist Român concepția des
pre edificarea orînduirii socialiste 
privită ca un proces complex, în 
continuă dezvoltare. Este cunoscută 
teza socialismului științific privind 
cele două faze ale edificării noii o- 
rînduiri. Aplicînd această teză la 
condițiile țării noastre, țară în curs 
de dezvoltare, P.C.R. a ajuns la 
concluzia că intre aceste faze este 
necesară etapa făuririi societății 

socialiste multilateral dezvoltate, 
care, urmlnd victoriei depline și 
consolidării socialismului in Româ
nia, trebuie să asigure afirmarea 
deplină a principiilor socialiste in 
toate sferele vieții economico-socia- 
le, atît sub raportul gradului de dez
voltare a forțelor de producție, cit 
și al perfecționării relațiilor social- 
economice și organizării societății, 
al condițiilor de trai, al nivelului de 
conștiință și cultură al poporului, 
pregătind astfel trecerea la faza 
superioară — comunismul. Princi
palele caracteristici ale acestei noi 
etape, precum și căile practice de 
acțiune, direcțiile de urmat în ve
derea realizării obiectivelor el au 
fost cu claritate indicate în docu
mentele Congresului al XI-lea, în 
Programul partidului, conturînd în 
ansamblul lor o concepție originală, 
expresie vie a capacității P.C.R. de 
a aplica adevărurile generale ale 
marxism-leninismului Ia particula
ritățile istorice, economice și socia
le ale României.

în ceea ce privește dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de produc
ție, condițiile proprii țării noastre, 
care a moștenit un nivel scăzut de 
dezvoltare economică de la capita
lism, ca și particularitățile epocii 
actuale, caracterizată prin desfășu
rarea amplă a revoluției științifi- 
co-tehnice, au impus ca această le
gitate a construcției socialiste să 
capete anumite trăsături specifice, 
între care, desigur, în primul rînd, 
asigurarea unor ritmuri Înalte de 
creștere economică — ca singura 
cale pentru egalizarea nivelului de 
dezvoltare a țării noastre cu cel al 
țărilor avansate industrial. Acestui 
obiectiv le slujesc alocarea unei 
părți importante din venitul na
țional — peste 33 la sută — pen
tru fondul de dezvoltare ; promo
varea puternică în întreaga econo
mie a cuceririlor științei și teh
nicii înaintate ; stabilirea unui ra
port just între industrie și agri
cultură, între producția mijloa
celor de producție și cea a bunuri
lor de consum ; dezvoltarea cu pri
oritate a ramurilor și subramuri- 
lor de înaltă tehnicitate, în măsu
ră să valorifice superior resursele 
de materii prime și munca socială.

Expresie a reflectării condițiilor 
specifice ale României în politica 
economică este și repartizarea ar
monioasă, proporțională, a forțelor 
de producție pe Întreg teritoriul ță
rii, prin aceasta urmărindu-se nu 
numai Înlăturarea discrepanțelor 
moștenite din trecut. Stabilirea o- 
biectivului ca pînă în 1980 toate ju
dețele țării să aibă o producție in
dustrială de cel puțin 10 miliarde lei 
va asigura existența industriei în 
toate zonele țarii, ceea ce are și o 
mare semnificație politică prin fap
tul că sporește ponderea clasei mun
citoare, nu numai la nivel național. 

ci și pe planul fiecărui județ, con
tribuind astfel la creșterea rolului 
conducător al acesteia in Întreaga 
viață socială.

Efortul de a găsi soluții cit mai 
adecvate realităților țării, necesită
ților actualei etape de dezvoltare 
și-a găsit întruchipare și în proce
sul de adincire a democrației so
cialiste. în realizarea acestei ce
rințe legice a socialismului, decur- 
gind din faptul că întreaga putere 
aparține poporului, concomitent cu 
perfecționarea structurilor existen
te au fost create în ultimii ani 
structuri noi, menite să asigura 
participarea efectivă a maselor ce
lor mai largi la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statu
lui, la gospodărirea avutului ob
ștesc. în acest sens se remarcă, 
drept trăsătură pregnantă a vieții 
noastre politice, dezvoltarea, ală
turi de democrația reprezentativă, 
a democrației directe, întruchipată 
în dezbaterea publică a legilor în 
stadiul de proiect, în întâlnirile și 

consfătuirile cu caracter sistematic 
ale conducerii de partid cu oamenii 
muncii din cele mai diverse sectoa
re de activitate, în instituționaliza- 
rea unor asemenea forme de parti
cipare a maselor la conducerea vie
ții economico-sociale cum sînt adu
nările generale ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și institu
ții, adunările generale ale coopera
torilor, consiliile oamenilor muncii, 
comisiile pe probleme, în organi
zarea sistematică de congrese sau 
consfătuiri pe plan național, ca, de 
pildă, Congresul consiliilor populare 
județene, Congresul educației politi
ce si al culturii socialiste etc. sau 
cum vor fi în curând Congresul ță
rănimii și Congresul consiliilor oa
menilor muncii din întreprinderi și 
centrale Industriale.

Originalitatea concepției promo
vate de partidul nostru în lărgirea 
democrației este ilustrată, totodată, 
de măsurile privind întărirea con
trolului, ca latură importantă a 
conducerii activității economico-so
ciale, organizarea controlului mun
citoresc de stat, a controlului oa
menilor muncii.

Toate aceste măsuri au la bază 
concepția Partidului Comunist 
Român că tocmai asigurînd par
ticiparea efectivă a maselor largi 
la exercitarea puterii, manifestarea 
lor liberă, ca autentici stăpini ai 
mijloacelor de producție și condu
cători ai vieții sociale și de stat, 
noua orînduire iși poate valorifica 
din plin posibilitățile sale nelimi
tate de a realiza progresul rapid e- 
conomico-social.

întotdeauna, activitatea partidu
lui a urmărit ridicarea nivelului da 
conștiință al maselor, ca o condi
ție esențială a atragerii lor in 
lupta pentru transformarea revolu

ționară a societății. în condițiile 
specifice actualei etape, munca po- 
litico-ideologică și cultural-edu- 
cativă a partidului a cunoscut, 
corespunzător cerințelor noi, nu 
numai o puternică intensifica
re, dar și o considerabilă îm
bogățire a conținutului, o largă di
versificare, urmărind să asigure 
deopotrivă însușirea de către toți 
membrii societății noastre a con
cepției științifice despre lume și 
societate — materialismul dialectic 
și istoric, a spiritului revoluționar, 
ridicarea nivelului general de cul
tură și de pregătire profesională. 
Înrădăcinarea în comportarea fiecă
ruia a principiilor și normelor mo
ralei noi. Aceste orientări majore 
s-au concretizat într-o bogată ac
tivitate practică, ca și într-un șir de 
documente programatice de mare 
însemnătate, precum Codul princi
piilor și normelor eticii și echității 
socialiste. Programul de măsuri pen
tru aplicarea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste în domeniul 
muncii Ideologice, politice și cul
tural-educative.

Ca rezultat al întregii evoluții 
istorice a societății noastre. P.C.R. 
și-a dobîndit rolul de forță poli
tică conducătoare în societatea 
noastră. Dar și în modul în care 
partidul își exercită acest rol au 
intervenit, în etapa actuală, ele
mente specifice, corespunzător ce
rințelor noi impuse de stadiul su
perior de dezvoltare a societății, de 
adîncirea democrației, de ridicare a 
nivelului de conștiință. Astfel, spre 
deosebire de anumite tendințe din 
trecut, de a reduce rolul conducă
tor al partidului la acela de factor 
de control și impulsionare, con
ceput, într-un sens „pe deasupra 
societății", în prezent se urmărește 
integrarea organică a activității 
partidului în întregul proces de con
strucție economică și socială, reali
zarea conducerii de partid nu din 
afară, ci dinăuntrul organismelor 
sociale, de stat și economice. A- 
ceasta Înseamnă practic pentru fie
care organizație de partid înda
torirea de a nu se rezuma la a 
emite hotărîri, a îndruma sau 
controla desfășurarea activității ; 
comuniștii nu pot accepta postura 
de simpli observatori, funcția lor 
fiind aceea de participanți activi, 
in primele rînduri, la acțiunile co
lectivului din care fac parte, de 
militanți care pun umărul unde 
este mai greu, îi conving pe cel 
din jur șl îi ridică la înțelegerea 
profundă a politicii partidului și în 
felul acesta îi mobilizează la apli
carea ei. Tocmai în acest fel se 
realizează creșterea continuă a ro
lului conducător al partidului în 
toate sectoarele de activitate, întă
rirea unității întregului popor In ju
rul său.

Exemplele ar putea continua, fi
rește, politica partidului de con
struire a socialismului oferind în 
acest sens o multitudine de aspecte 
care atestă capacitatea Partidului 
Comunist Român de a-și însuși 
teoria socialismului Științific ca o 
călăuză în acțiune și o metodă de 
Investigare a proceselor reale ale 
vieții economico-sociale, de a elabo
ra și aplica soluții creatoare pro
blemelor care apar in dezvoltarea 
societății românești.

Este tocmai ceea ce conferă po
liticii partidului înalta sa eficien
ță. dîndu-i. posibilitatea să-și în
deplinească cu deplin succes mi
siunea istorică de conducător al po
porului român pel calea făuririi so
cialismului și comunismului în 
România.

Prof. unlv. dr.
Ion SERBANESCU

FESTIVALUL NAȚIONAL „CtNTAREA ROMÂNIEI"

viitoarelor manifestări
zideratele importante ale procesului 
de democratizare a culturii. Desigur, 
în cadrul acestei valorificări, în ab
sența unor exigențe estetice cores
punzătoare, în absența calificării ne
cesare a unor instructori este posi
bilă — în cazuri izolate — infiltra
rea unor elemente poluante, combi
nații stridente, lipsite de gust, con
trare autenticității folclorului nostru.

Realizări notabile s-au înregistrat 
în privința calității interpretative, 
dovedind disponibilități nebănuite 
pentru atingerea unor înalte cote de 
dăruire artistică, de realizare superi
oară a comunicării prin intermediul 
muzicii, al gestului coregrafic, al 
poeziei și teatrului. Lista exemple
lor bune ar fi fără îndoială prea 
mare pentru a putea fi cuprinsă in' 
rîndurile de față. Totuși se impun 
atenției și unele imperfecțiuni ; multe 
coruri au luat startul festivalului sub 
semnul unor improvizații ; colective 
ale unor brigăzi artistice au apărut 
fără instruirea necesară, cu progra
me Încropite, a căror arie satirică se 
reducea la fapte și subiecte minore; 
insuficientă. în unele cazuri, s-a 
dovedit și îndrumarea echipelor de 
dans tematic, domeniu în care pre
dominau schematismul și sărăcia mij
loacelor coregrafice ; de asemenea, 
promovarea cantitativă a muzicii 
folk, gen agreat îndeosebi în rindu- 
rlle tineretului, nu s-a împlinit su
ficient și în latura calității de an
samblu a muzicii. Sinceritatea și 
spontaneitatea actului de creație, 
trăsături proprii acestui gen muzical 
în care preponderentă trebuie să râ- 
mînă valoarea poetică a textului, au 
fost, din păcate, în prea multe ca

zuri minate de mimetism, de absența 
fiorului artistic autentic.

A fost, desigur, o etapă de masă 
a festivalului; selecțiile pentru eta
pele superioare ale competiției s-au 
făcut pe baza unor criterii calitative 
riguroase, ceea oe îndreptățește spe
ranța că nivelul manifestărilor va a- 
tinge, din ce în ce mai mult, cotele 
unor exigențe superioare.

Experiențele dobindlte vor trebui 
însă să ducă la unele concluzii prac
tice si în primul rînd la o mai bună 
corelare între cantitatea și calitatea 
manifestărilor. Se va elimina astfel 
și impresia unei ușoare tendințe 
spre festivism, spre rezolvarea — e 
drept în puține cazuri — mai mult 
formală, statistică, a sarcinilor de 
nobilă și profundă responsabilitate 
pentru buna desfășurare a unei ase
menea manifestări, unică prin am
ploarea și rezonantele ei în conștiința 
poporului. Prezenta artiștilor profe
sioniști în mijlocul amatorilor, fie ca 
îndrumători, fie în calitate de copro- 
ducători ai unor spectaoole. este in 
continuare o necesitate căreia nu ne 
îndoim că I se va răspunde cu con
tribuții reale, substanțiale.

Festivalul „Cîntarea României" 
fundamentat pe principiul larg de
mocratic al valorificării întregului 
potențial de creație artistică și in
terpretativă al poporului, în scopul 
perfecționării omului societății noas
tre. va dobîndi și mal mult, in con
textul unor exigente superioare sub 
toate raporturile. Un Si mai viu rol 
în procesul de modelare morală și 
de Înălțare spirituală.

Vaslle DONOSE

Ajuna la spectacolele etapei jude
țene, Festivalul „Cîntarca României"
— emanație directă și concretă a 
Programului ideologic al partidului — 
și-a confirmat deja valoarea, fiind 
cea mai amplă manifestare cultural- 
educativă din cîte au avut loc vreo
dată la noi. Sute de colective de 
creație — muzicală, literară, plasti
că, tehnică, cinematografică — zeci 
de mii de formații artistice interpre
tative — coruri pe voci egale, coruri 
mixte, grupuri vocale, echipe de tea
tru. brigăzi artistice, echipe de dan
suri populare și tematice, colective 
de balet, fanfare, orchestre de mu
zică ușoară și populară, formații de 
montaj muzical-literar, orchestre 
simfonice, semisimfonice și camerale
— reunind în activitatea de creație 
șl interpretare artistică sute de _ mii 
de oameni ai muncii, tineri și vîrst- 
nici, din întreprinderi și instituții, 
sate, școli și facultăți.. unități mili
tare — au demonstrat existenta unui 
potențial creator practic nelimitat.

în tot cursul desfășurării de pînă 
acum a festivalului, repertoriul pro
pus. alcătuit din lucrări aparținînd 
literaturii și muzicii revoluționare 
consacrate, ca și din. lucrări noi — 
poezie, proză, dramaturgie, cinteca 
de masă, piese de muzică ușoară, 
folk etc. — a confirmat pe de o par
te existenta unor noi resurse crea
toare, iar pe de altă parte una din
tre trăsăturile esențiale ale creației 
artistice românești, caracterul ei 
popular, deosebit de constant și ex
presiv. în acest sens, aria tematică a 
repertoriului, în cele mai diverse ge
nuri de artă, a cuprins emoționante 
evocări ale marilor evenimente isto
rice din trecut, ideile luptei de 
veacuri a poporului român pentru 
independentă și progres social, pre
cum și teme inspirate din realitățile 
socialiste ale patriei.

încadrate coordonatelor de bază 
ale spiritualității românești, manifes
tările festivalului relevă o legătură 
de substanță între arta și cultura 
românească contemporană și valo
rile creației spirituale făurite de-a 
lungul veacurilor, intre arta profe
sionistă și cea a amatorilor.

Valorificarea pe scena festivalu
lui a folclorului a dobîndit atit 
semnificația fuziunii intime cu fe
nomenul complex al culturii noastre 
contemporane, cit și. prin atragerea 
largă a maselor în sfera creației ar
tistice, împlinirea unuia dintre de

Formațiile elevilor pe scenele

Imagine din orașul Cărei Foto : S. Cristian

ȘANTIER DE CREAȚIE

le vocale. în sala Tea
trului „Ion Creangă" 
se vor produce brigă
zile artistice, echipele 
de teatru și recitatorii 
urmind să-și dea re
prezentațiile pe scena 
Teatrului de comedie, 
în sala din Calea Vic
toriei a Teatrului sa- 
tiric-muzical „C. Tă-

bucureștene
nașe" se vor produce 
formațiile instrumen
tale, soliștii vocali și 
instrumentiști.

Prestigioasele insti
tuții de cultură și artă 
ale Capitalei vor găz
dui spectacolele oferi
te de 100 formații și 
ansambluri artistice 
ale elevilor.

„Lucrări în care să răsune 
acordurile eroismului

contemporan"
Ateneul Român, 

martie 1977. Mai mult 
ca oricind, în aceste 
zile se intîlnesc aici 
compozitori, muzicieni 
din toate generațiile. 
Pentru că. acum, acest 
venerabil lăcaș de artă 
nu este numai sediul 
Filarmonicii „George 
Enescu", ci și sediul 
Uniunii compozitorilor. 
Aici se orînduiește a- 
cum acea bibliotecă a 
compozitorilor care cu
prinde cărți, partituri 
de valoare, donate de 
către Alfred Alessan- 
drescu, Mihail Andri- 
cu, Paul Constantines- 
cu, Jora, marea biblio
tecă a lui George 
Breazul...

— Ne organizăm, 
stăm aici fără să nu
mărăm orele — ne 
spune compozitorul 
Wilhelm Berger.

— Știam că lucrați 
la o sonată pentru vio- 
lină și pian, o pregă
teați pentru această 
primăvară.

— Nu am termina
t-o încă. După eveni
mentele tragice ale a- 
cestui început de lună 

martie, piesa mea va 
căpăta un caracter so
lemn. Prin specificita
tea mijloacelor emo- 
țional-muzicale, voi 
„povesti" despre zilele 
de înalt eroism și de 
cumplită încercare pe 
care le-am trăit. O 
muzică în care să 
răsune acordurile con
științei contemporane, 
ale demnității în fața 
încercărilor. Va fi o 
muzică senină, fără 
accente de tragism. 
Trebuie să facem un 
Ioc mai mare, în lucră
rile noastre, eroismului 
oamenilor, dragostei 
de țară, respectului 
față de istorie.

— Dacă ar trebui să 
programați pentru un 
concert trei dintre

Atelier plastic „
întru cinstirea eroi

lor din războiul pen
tru independență, pic
torii, graficienii și 
sculptorii Craiovei 
și-au precizat subiec
tele și. în aceste zile, 
schițele de atelier 

simfoniile dumnea
voastră. pe care le-ați 
alege ?

— M-aș opri la Sim
fonia a IV-a „Tragi
ca", la Simfonia a 
Vl-a „Armonia" și la 
cea din urmă simfo
nie, pe care am termi
nat-o în 1976. a Xl-a 
„Sarmizegetusa". Este 
o firească legătură în
tre ele.

— Simfonia „Sarmi
zegetusa" a fost apre
ciată pentru caracterul 
ei evocator, pentru 
faptul că vorbind des
pre străbuna Regia, 
despre măreția și li
niștea dealurilor Orăș- 
tiei învăluite în legen
dă, aduce simplu, e- 
locvent, omagiul unei 
culturi străvechi, slu- 

prind conturul operei 
definitive.

Chipul unui erou 
este chipul unei aspi
rații. Grafician* Suza- 
na Fîntînariu lucrea
ză un diptic dedicat 
maiorului Gheorghe 
Șonțu și căpitanului 

jește ideea de conti
nuitate a istoriei.

— Și dacă am dorit 
dintotdeauna să cint 
faptele istoriei, erois
mul oamenilor, mai 
mult ca orieînd. după 
cum spuneam, simt că 
trebuie acum să subli
niez aceste idei.

— Sper că în aceas
tă stagiune vom reas- 
culta și oratoriul „Ște
fan Furtună".

— Doresc să-l pre
zint din nou meloma
nilor. Este un poem la 
care țin mult, o lucra
re care vorbește des
pre Ștefan Furtună, 
participant la războiul 
de independență, erou 
căzut în timpul răs
coalelor țărănești din 
1907.

Ateneul Român este 
acum, în aripa care 
găzduiește Uniunea 
compozitorilor — un 
șantier. Un șantier în 
care se discută despre 
„șantierele de creație".

Smaranda 
OȚEANU 

1877“
Nicolae Valter Mărăcî- 
neanu. Medaliile care 
îi decupează din spa
țiul memoriei noastre 

, sînt adevărate ferestre 
de lumină deschise 
spre zarea luptei. La 
rîndul lui. abordînd 
portretul unui fiu al 

Olteniei, al colonelului 
Ștefan Fălcoianu. pic
torul Ilie Marineanu 
imprimă imaginii a- 
cestui important pro
tagonist al evenimen
telor anului 1877 o a- 
lură statuară, investin- 
du-1 cu demnitatea u- 
nei întregi promoții de 
militari români, comu
nă tuturor celor ce au 
știut să afle în mese
ria armelor o rațiune 
de a fi utili patriei, a- 
tunci cînd și acolo 
unde ea i-a chemat 
sub drapel. în același 
context, nu mai puțin 
interesant este portre
tul căpitanului Ion Mă- 
cărescu din regimen
tul 7 linie, ale cărui 
trăsături tînărul pictor 
Mihail Trifan le deslu
șește după o stampă 
de epocă.

Paralel cu acest por
tret. pictorul Mihai 
Trifan își concentrează 
atenția asupra unei 
compoziții mal ample. 
Bateria de la Calafat, 
în același atelier. 
Victor Pîrlac a pic
tat o compoziție în
văluită cu lirism: în
tre două lupte, do
robanții storc vlaga 
de sunet din lemnul 
unor fluiere pe care 
nu s-au îndurat să 
Ie abandoneze în ia
dul tranșeelor.

Consecvenți în ceea 
ce privește modalități
le lor consacrate de a 

dialoga cu publicul 
galeriilor de artă se 
vădesc a fi, si cu a- 
cest prilej. pictorii 
George Vlăescu și 
Gheorghe Liviu, pre
cum și sculptorii Ilie 
Berindei și Gheorghi- 
ță Rodion. Prin com
poziția Omagiu in
dependentei, George 
Vlăescu propune o e- 
locventă răsădire în 
conștiința contempo
raneității a faptelor de 
arme care ne înnobi
lează trecutul, idealu
rile constructive ale 
timpului nostru, sim
bolic. profilîndu-se pe 
măreția jertfei unor 
Înaintași anonimi ; în 
timp ce Gheorghe Li
viu. prin Bombarda
ment Ia Vidin. pare a 
întoarce prima filă a 
cărții războiului de in
dependență. Li se ală
tură virtuțile monu
mentale ale sculpturii 
Independența semnată 
de Gheorghiță Rodion 
și, nu în ultimul rînd, 
solemnitatea Victoriei 
unui alt sculptor tî- 
năr, Ilie Berindei, a 
cărui lucrare, în ordi
nea în care am par
curs noi atelierele ar
tiștilor plastici încheie 
fericit un ciclu de o- 
pere de artă inspirate 
de 1877, anul împlinirii 
unul vis de veacuri.

Mihal PELIN

Din rîndurile elevi
lor bucureștenl. cîști- 
gătorii fazelor de sec
tor se vor întîlni. la 27 
martie și 3 aprilie, in 
finala pe municipiu a 
primei ediții a Festi
valului național „Cîn
tarea României".

Pe scena Operei Ro
mâne vor urca forma
țiile corale și grupuri
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„CONTUL OMENIEI"
• Cu 6 000 000 lei contribuie la 

contul omeniei angajatii de la în
treprinderea de piese auto din Sibiu, 
sumă ce reprezintă retribuția unei 
zile de muncă pe fiecare lună pînă 
la sfîrșitul anului.

• Angajatii de la întreprinderea de 
navigație fluvială NAVROM Galați 
au hotărât să doneze suma de peste 
4 000 000 lei, reprezentînd retribuția 
unei zile pe lună pînă la sfîrșitul 
lanului.

• Personalul din Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Gos
podăririi Fondurilor Fixe a ho- 
tărît să depună 1 000 000 lei.

• Angajatii de la întreprinderea 
nr. 2 din Brașov depun în contul o- 
meniei suma de 2 500 000 lei. repre
zentînd o parte din retribuție și gra- 
tificații. Tot din Brașov primim ves
tea că lucrătorii de la Grupul între
prinderilor de gospodărie comunală și 
locativă vor dona 693 000 lei din fon
dul de retribuție și 160 000 lei repre
zentând gratificațiile pentru 1976.

e Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la I.U.P.S. Miercurea Ciuc au 
hotărît să depună în „Contul 1977“ 
suma de 4 000 000 lei.

• în contul omeniei, angajați! de 
la întreprinderea de tricotaje „Mol
dova" din Iași au hotărît să depună 
suma de 2 700 000 lei din retribuție, 
cei de la întreprinderea de mătase 
„Victoria" — peste 1 000 000 lei, iar 
cadrele didactice și ceilalți angajați 
de la Institutul politehnic din locali
tate — 1 500 000 lei.

e Angajatii de la Centrala O.N.T. 
Lito -al și de la întreprinderile din 
sub< -dine contribuie la contul ome
niei cu suma de 9 260 000 Iei. repre
zentînd o parte din gratificații și 
din retribuție.

O Cooperatorii din comuna Oltlna 
și din Satul Nou, județul Constanta, 
au hotărit să depună in contul ome
niei contravaloarea unor importante 
cantități de produse, între care 25 000 
kg grîu, 20 000 kg porumb. 25 000 kg 
legume. 20 000 kg carne, precum și 
contravaloarea unei norme convențio

Fiecare zi, fiecare oră, fiecare utilaj 
să fie folosite din plin

CUrmare din pag. I)
Iași — zona a doua ; Maramureș, 
Harghita, Sălaj — zona a treia. Este 
necesar să se acționeze cu stăruință 
pentru mobilizarea șl participarea la 
muncă a tuturor forțelor de la sate, 
pentru buna folosire a utilajelor a- 
grioole, astfel incit semănatul cultu
rilor din prima epocă — in pentru 
Ulei, sfeclă de zahăr, cartofi tim
purii și de vară — să se în
cheie cit mai repede. Cu ații 
mai mult este necesar să se lucre
ze intens și bine organizat, cu cit, 
îndeosebi în județele din sudul tării, 
din săptămina care urmează se va 
trece și la semănatul florii-soarelui.

PREGĂTIREA EXEMPLARĂ 
A TERENULUI. Condițiile clima
tice din această primăvară — lipsa 
precipitațiilor și temperaturi mai ri
dicate decit în alți ani — impun ca 
în fiecare unitate agricolă să șe a- 
corde cea mai mare atenție lucrări
lor solului. Se . poate afirma că bă
tălia pentru recolte mari în acest an 
impune, in. aceste zile ale primăve
rii, acțiuni energice pentru menține
rea apei in sol. Constituie un fapt 
pozitiv că pînă la această dată au 
fost grăpate ogoarele pe 2 732 600 
hectare — 88 la sută din suprafețele 
prevăzute — în multe județe închein- 
du-se această lucrare. Trebuie ac
ționat energic pentru a se grăpa toa
te ogoarele. îndeosebi în cooperative
le agricole din județele Olt. Ilfov, 
Timiș, Arad, Dîmbovița, ceea ce va 
permite atît menținerea apei în sol. 
cît și realizarea unui bun nat ger
minativ pentru culturile care se însă
mânțează mai tîrziu.

PREGĂTIREA SISTEME
LOR DE IRIGAȚII. Evolutia re- 
zervelor de umiditate din sol impune 
s? se acționeze cu mai multă răs- 
pu âere decit în alti ani și în ce pri
vește repararea și revizuirea siste
melor de irigații, astfel incit să existe 
garanția bunei lor funcționări, Deși

Vaccinarea antipoliomielitica a copiilor
în perioada 25 martie — 2 aprilie 

1977 se desfășoară în întreaga tară, 
in cadrul acțiunii de primă vaccinare 
antipoliomieiitică a copiilor născuți 
intre 1 decembrie 1975 și 30 noiem
brie 1976, aplicarea celei de-a doua 
doze de vaccin.

Vaccinarea constă în administrarea, 
sub formă de picături, pe cale bu
cală, a vaccinului antipoliomielitic 
produs de institutul „Cantacuzino".

în același interval vor fi vaccinați.

vremea 

nale pe lună, de fiecare cooperator, 
pină la finele anului.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul" din Bacău 
contribuie cu retribuția pe o zi. lunar, 
pînă la sfîrșitul anului. în sumă de 
aproape 2 500 000 lei. la care se adau
gă 900 000 din gratificațiile cuvenite 
pe anul trecut.

• Angajatii de la Trustul de con- 
strucții-montaj din Tg. Mureș au do
nat din retribuții și gratificatii suma 
de 1 600 000 lei.

• Angajatii de la Centrul de pro
iectări al județului Arad contribuie 
la „Contul 1977“ cu suma de peste 
200 000 lei, echivalentul retribuției pe 
o zi din fiecare lună pînă la sfîrșitul 
anului, și retribuția pe o lună a ca
drelor din consiliul științific al cen
trului.

• Lucrătorii de la cooperativa de 
consum din Hîrlău au donat gratifi
cațiile cuvenite pe 1976, în sumă de 
173 000 lei, iar personalul sanitar și 
ceilalți angajați ai spitalului unificat 
din localitate au depus în același 
cont peste 100 000 lei.

• Angajațil de la Oficiul județean 
de turism Caraș-Severin au hotărît să 
doneze în „Contul 1977“ o parte din 
gratificația cuvenită pe 1976 și din 
retribuție — suma de 900 000 lei. 
Meșteșugarii de la cooperativa „Vii
torul" din Reșița au decis să depună 
în „Contul 1977". din retribuția lor, 
peste 175 000 lei.

0 Cetățenii din orașul Cristuru 
Secuiesc, județul Harghita, au hotă
rît să depună în contul omeniei 
800 000 lei.
• Cadrele didactice din învățămîn- 

tul preșcolar, general și superior din 
municipiul Bacău donează in contul 
omeniei o parte din retribuția lor. 
ceea ce reprezintă peste 3 600 000 lei.

• în afară de importante sume de 
bani, de ordinul milioanelor de lei, 
țăranii cooperatori din județul Ilfov 
înscriu in contul omeniei 3 600 tone 

volumul de terasamente executate 
este mai mare decit cel prevăzut 
pentru primul trimestru, unele sis
teme de irigații nu au fost puse în 
stare de funcționare. Lucrările de re
parații sînt întirziate mai ales în sis
temele lpcale. De asemenea, se im
pune grăbirea lucrărilor la noile 
amenajări atît în sisteme mari, cît 
și la cele locale. în această perioadă 
cînd lucrările agricole sînt mai puțin 
aglomerate, se cere ca organizațiile de 
partid de la sate să mobilizeze 
pe membrii cooperativelor agricole 
la lucrările de amenajări. Trebuie 
acționat energic ca pînă la sfîrșitul 
lunii aprilie să se încheie amenajă
rile la marile sisteme, astfel incit in 
acest an să poată fi irigate culturile 
de pe suprafețe cît mai mari.

AMENAJAREA SOLARII- 
LOR Șl PLANTAREA LEGU
MELOR. Semănatul și plantatul 
legumelor din prima urgență — ră- 
dăcinoase, ceapă, usturoi, verdețuri
— s-a făcut pe cea mai mare parte 
din suprafața planificată. Acum se 
acționează pentru acoperirea sola- 
riiior și plantarea răsadurilor. De a- 
semenea, s-a încheiat plantatul ver- 
zei în solarii și continuă plantatul 
tomatelor și al altor legume. Este ne
cesar ca în citeva zile să se încheie 
lucrările de amenajare a solariilor
— pînă la această dată au fost aco
perite solariile pe o suprafață de 
2106 hectare, față de 2 600 hectare 
cit urmează să se realizeze pe total
— și plantarea răsadurilor, aceas
ta constituind prima condiție de care 
depinde obținerea unor recolte tim
purii și deci o activitate rentabilă în 
acest sector.

Se desprinde, așadar, că în aceste 
zile în agricultură trebuie executat 
un mare volum de muncă. Iată de 
ce, în fiecare unitate agricolă este 
necesar să se acționeze cu hotărîre 
în vederea folosirii din plin a timpu
lui bun de lucru, a utilajelor și a 
forței de muncă, astfel incit toate lu
crările de sezon să se încheie in 
timpul optim.

primind o singură doză, și copiii năs
cuți în cursul lunii decembrie 1976 
și ianuarie 1977.

Tot în această perioadă se aplică și 
revaccinarea la copiii din clasa întîi 
elementară. Z

La aceste acțiuni sînt invitați a-și 
prezenta copiii la dispensarele medi
cale teritoriale atît localnicii, cît și 
familiile cu domiciliul flotant sau 
care în etapa de vaccinare se află 
ocazional în localitate.

(Agerpres)

Vintul va sufla slab pînă la potrivit, 
cu intensificări de 40—50 km pe oră 
în nordul tării și la munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar maxi
mele între 14 și 24 de grade, local 
mai ridicate în sud. în București : 
Vreme in general călduroasă, cu cer 
variabil, mai mult senin noaptea. 
Vint slab. Temperatura în creștere 
ușoară. 

cereale și alte produse agroalimen- 
tare.

• Locuitorii comunei Ciorăștl, ju
dețul Vrancea — țărani cooperatori, 
angajați ai unităților economice și 
instituțiilor din localitate — contri
buie la contul omeniei cu 905 990 lei. 
iar cei din comuna Străoane, din a- 
celași județ, vor contribui la fondul 
de întrajutorare cu suma de 270 000 
lei.

• Contribuția țăranilor cooperatori, 
a mecanizatorilor, cadrelor didactice 
și altor cetățeni din comuna Dăbînca, 
județul Cluj, se ridică pînă in pre
zent la peste 175 000 lei.

• Cadrele de conducere din Trus
tul întreprinderilor agricole de stat 
Timiș au hotărît să subscrie în „Con
tul 1977“ retribuția pe o lună. Locui
torii comunei Lovrin, județul Timiș, 
țărani cooperatori, mecanizatori, ca
dre didactice, medici, pensionari, au 
depus pînă acum în contul omeniei 
peste 400 000 lei. Contribuția lor va 
spori In următoarele luni cu încă 
2 500 000 lei. sumă ce va rezulta din 
valorificarea unor însemnate cantități 
de produse agricole.

• Cadrele didactice și personalul 
tehnico-administrativ de la Institu
tul de medicină și farmacie din Cluj- 
Napoca au hotărit să subscrie în 
contul omeniei suma de 814 000 lei.

• La Galeriile de artă din Oradea 
s-a deschis o expoziție de artă plas
tică reunind 200 de lucrări de pic
tură, sculptură, grafică și artă deco
rativă executate de artiști plastici 
bihoreni. Sumele încasate din vînza- 
rea lucrărilor expuse vor fi înscrise 
în contul omeniei. Totodată, artiștii 
plastici orădeni au hotărît să doneze 
un număr de 30 lucrări pentru înfru
musețarea noilor apartamente repar
tizate familiilor ale căror locuințe au 
fost distruse de seism.
• Ieri, Teatrul Național, Opera 

Română, Casa Armatei și Inspecto
ratul școlar județean au organizat Ia 
Timișoara un spectacol de poezie, în
casările fiind depuse in „Contul 1977".

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Corneliu Mănescu a fost numit in 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Franceză, 
în locul tovarășului Constantin Flitan, 
care a fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Bangladesh, la Casa 
de cultură a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a fost organizată, vineri după amia
ză, o manifestare culturală.

în asistență se aflau loan Botar, 
secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
oameni de artă și cultură.

Erau prezenți Altaf Aii Khan, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Republi
cii Populare Bangladesh în țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat un program de filme docu
mentare.

(Agerpres)
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TENIS DE MASĂ;

Sportivi din 60 de țări la campionatele mondiale 
de la Birmingham

Astăzi, în incinta sălii expoziției 
din Birmingham încep întrecerile ce
lei de-a 34-a ediții a Campionatelor 
mondiale de tenis de masă. Pentru 
cele 7 titluri de campioni ai lumii 
candidează sportivi și sportive din 60 
de țări. La această ediție, lupta pen
tru victorie se anunță deosebit de 
pasionantă. în anul 1975 la Calcutta 
titlul de campion la masculin a re
venit maghiarului Istvan Jonyer, care 
in acest an va avea adversari redu
tabili în Lian-ko Lian (R.P. Chine
ză), Dragutin Șurbek (Iugoslavia), 
Stellan Bengtsson (Suedia) și Jac
ques Secretin (Franța), campion al 
Europei. Principalele favorite în pro-

ÎN
• La Abidjan (Coasta de Fildeș) 

se va desfășura sîmbătă și duminică 
reuniunea Comitetului internațional 
olimpic, pe agenda de lucru figu- 
rînd, între altele, și problema pro
gramului de solidaritate olimpică, 
program care-și propune în special 
sprijinirea mișcării sportive din ță
rile în curs de dezvoltare. în acest 
scop, C.I.O. dispune de fondurile ce-i 
revin din drepturile de televiziune a 
J.O. de la Innsbruck și Montreal.

• în cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Rotterdam, con
curs contînd pentru „Circuitul 
W.C.T.", Ilie Năstase l-a Întrecut cu 
6—4, 6—4, pe cehoslovacul Jan Ko- 
des.
• A luat sfârșit turneul final al

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Cp prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Comitetului E- 

xecutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, vă adresez, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român ți al meu personal, un 
cald salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de succes.

Realegerea dumneavoastră în fruntea Comitetului Executiv al O.E.P. a 
avut loc in condițiile deschiderii unor perspective favorabile pentru reali
zarea unei păci drepte și durabile in Orientul Mijlociu prin retragerea tru
pelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, înfăptui
rea intereselor naționale legitime ale poporului palestinean, inclusiv acela 
de a-și organiza un stat propriu liber și independent, ceea ce ar asigura 
crearea unui climat de conviețuire pașnică între toate statele din această 
regiune, asigurarea dreptului lor la existență și integritate teritorială.

în situația actuală, se impune ca toate forțele democratice, iubitoare 
de pace să-și intensifice eforturile în direcția rezolvării pe cale politică a 
situației din Orientul Mijlociu, care să ducă și la înfăptuirea aspirațiilor 
poporului palestinean de a-și organiza viața potrivit intereselor sale 
legitime.

Doresc, și cu acest prilej, să-mi exprim satisfacția pentru bunele re
lații de prietenie și solidaritate statornicite de multă vreme între 
Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Dînd 
o mare importantă întîlnirilor, consultărilor și schimburilor de vederi pe 
care le-am avut împreună, îmi exprim încrederea că aceste raporturi vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, ceea ce corespunde intereselor popoarelor 
român și palestinean, instaurării unei păci juste și trainice în Orientul 
Mijlociu.

Cu aceste glnduri, vă urez, încă o dată, dragă tovarășe Yasser Arafat, 
noi succese în activitatea consacrată înfăptuirii aspirațiilor poporului, pa
lestinean, cauzei păcii și înțelegerii în Orientul Mijlociu și în în
treaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
TEHERAN

Am primit cu adîncă tristețe vestea cutremurului de pămlnt. care a 
afectat regiunea Bandar Abbas, provocînd pierderi de vieți omenești și 
pagube materiale.

în aceste momente dureroase, doresc să vă adresez, în numele po
porului român, el însuși greu încercat de consecințele tragice ale cutremu
rului din 4 martie 1977, și al meu personal, expresia profundelor noastre 
sentimente de compasiune și solidaritate, rugîndu-vă să transmiteți fa
miliilor îndoliate sincerele noastre condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului LUBOMIR STROUGAE
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Stimate tovarășe Strougal,
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal 

vă adresez dumneavoastră și Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace 
profunde condoleanțe în legătură cu tragicul accident de la mina din 
bazinul carbonifer Karvina.

Vă rog să transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune, 
Iar celor răniți urarea noastră de grabnică însănătoșire.

MANEA MĂNESCU { 
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Tovarășului FRANCISCO MENDES
Comisar principal al Consiliului Comisarilor de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de comisar prin

cipal am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele Guvernului Republi
cii Socialiste România și al meu personal, sincere felicitări și urări de noi 
succese in activitatea dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești de strînsă colaborare 
statornicite între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. în inte
resul reciproc al popoarelor noastre. :

MÂNEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

ba individuală feminină sînt Cian Li 
(R.P. Chineză) și Jill Hammersley 
(Anglia). Campionatele, care au loc 
cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a Federației internaționale de 
tenis de masă, debutează cu meciu
rile pe echipe pentru cupele „Cor- 
billon" (la feminin) și „Swaythling" 
(la masculin).

La actuala ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de masă, țara 
noastră va fi reprezentată la femi
nin de Maria Alexandru, Liana Mi- 
huț și Eva Ferenczi, iar la mascu
lin de Teodor Gheorghe, Ștefan Mo- 
raru și Marin Firănescu.

CÎTEVA RÎNDURI
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin. Pe primul loc în 
clasament s-a situat echipa italiană 
Mobilgirgi Varese (17 puncte), ur
mată de formațiile Maccabi Tel Aviv 
(16 puncte), Real Madrid (16 puncte), 
Ț.S.K.A. Moscova (16 puncte). Ra
cing Malines (Belgia) — 15 puncte 
și Zbrojovka Brno — 10 puncte. Pri
mele două clasate se vor intîlni în 
finala competiției, care va desemna 
pe câștigătoarea trofeului,

• Federația de box a Cubei a se
lecționat lotul pugiliștilor care vor 
participa la tradiționala competiție 
internațională „Centura de aur" de 
la București. în fruntea echipei, care 
numără 11 boxeri, se află cunoscuțiî 
internaționali Genovevo Grinan

Actualitatea la handbal
Astăzi, cu Începere de la ora 18, 

Sala sporturilor din Brașov va găzdui 
meciul tur dintre echipa Steaua și 
formația KFUM Fredericia (Dane
marca), contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin. Partida'va fi ar
bitrată de cuplul iugoslav Milan 
Valcici — Miodrag Stanoevici.

Jocul retur se va disputa, în ziua 
de 1 aprilie, în localitatea daneză 
Fredericia.

La Moscova, în meci tur pentru 
semifinalele „Cupei cupelor" la 
handbal masculin, echipa Institutu
lui de aviație din Moscova a învins 
cU 28—21 (15—11) formația Atletico 
Madrid. în cea de-a doua semifinală, 
echipa S.C. Magdeburg (R.D. Germa
nă) a întrecut pe teren propriu cu 
20—16 (10—5) formația iugoslavă
Partizan.

(pană) și Angel Milian (grea). Iată 
ceilalți componenți ai echipei : Sa
muel Bedford (semimuscă), Hector 
Ramirez (muscă), Adolfo Horta (co
coș), Reinaldo Valiente (semiușoară), 
Duke Stable (ușoară), Andres Alda- 
ma (semimijlocie), Jorge Gomez 
(mijlocie mică), Luis Felipe Martinez 
(mijlocie) și Giraldo Despaigne (se
migrea).

• Cea de-a 9-a partidă a meciului 
pentru turneul candida ților la titlul 
mondial de șah dintre marii maeștri 
Tigran Petrosian și Viktor Korcinoi 
s-a terminat remiză după 43 de mu
tări. Scorul în acest meci, care se 
desfășoară la Castelvecchio Pascoli 
(Italia), este favorabil lui Korcinoi 
cu 5—4.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

POPULARE BANGLADESH

Excelenței Sale
Domnului ABU SADAT MOHAMMED SAYEM

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DACCA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh îmi oferă 
plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului român și al meu per
sonal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate, progres și noi succese poporului Republicii Populare Ban
gladesh. .

Am convingerea fermă că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh se vor dezvolta 
tot mai mult în viitor, in interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Narayanganj, loca
litate situată în ime
diata apropiere a ora
șului Dacca, este cu
noscută ca fiind prin
cipalul centru al in
dustriei de prelucrare 
a iutei din Republica 
Populară Bangladesh. 
Aici, la estul deltei 
Gangelui și a Brahma- 
putrei, unde albastrul 
întinderilor de apă 
se îngemănează cu 
verdele puternic al 
culturilor de o- 
rez și iută, uzine de 
mare capacitate li
vrează zilnic impor
tante cantități de fibre 
și țesături. Industria 
iutei furnizează 90 la 
sută din exportul tă
rii și folosește circa 
jumătate din forța de 
muncă utilizată în in
dustrie. în 1977, ca ur
mare a atenției acor
date de autorități spo
ririi acestei mari bo
gății naturale, produc
ția de iută va atinge 
un volum de 5 mili
oane baloturi (un ba
lot este egal cu 182 
kg), față de 4.5 mili
oane, cît era în anul 
precedent.

Rezultatele obținute 
pe linia valorificării 
acestei culturi cu 
veche tradiție în A- 
sia de sud-est consti
tuie doar un aspect al 
eforturilor depuse de 
poporul Republicii 
Populare Bangladesh

In cel șase ani care 
au trecut de la pro
clamarea independen
ței (26 martie 1971) 
pentru înlăturarea îna
poierii moștenite de la 
colonialiști și dezvolta
rea economică. Do
rința sa de progres și 
bunăstare și-a găsit 
reflectarea în primul 
plan de cinci ani 
(1973—1978) și în „Car
tea albă" elaborată în 
septembrie 1975. care 
cuprind un amplu pro
gram de acțiune avind 
ca obiectiv moderniza
rea agriculturii, dez
voltarea unei industrii 
proprii, realizarea de 
progrese notabile pe 
calea lichidării rămî- 
nerii în urmă econo
mice.

în aplicarea acestui 
program, în ciuda unor 
calamități naturale, au 
fost înregistrate o se
rie de rezultate în di
verse domenii de ac
tivitate. Astfel. în a- 
gricultură, care rămîne 
sectorul dominant al 
economiei, ocupînd pes
te 80 la sută din popu
lație. s-a trecut la in
troducerea mecaniză
rii, la efectuarea unor 
lucrări de hidroame
liorații și la electrifi
carea satelor. Produc
ția de cereale a ajuns 
la peste 10 milioane 
tone. In industrie, a 
cărei dezvoltare a fost 
favorizată de naționa

CONSTANȚA. în comuna 
Deleni au început primele între
ceri ale fazei județene a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". în competiție pe a- 
ceastă scenă au intrat formațiile 
de teatru, muzică populară, mu
zică ușoară, grupuri de recita
tori și brigăzi artistice din. 
localitate și din comunele 
Ostrov, Oltina, Băneasa. Coba- 
din. Lipnița, Dobromir și Ali- 
man. Faza județeană la care 
participă formațiile selecționate 
în etapa de masă — la care au 
luat parte 35 000 de artiști ama
tori — se desfășoară, de aseme
nea, ș iîn centrele Constanta, 
Mangalia, Hirșova, Năvodari și 
Medgidia. (George Mihăescu). 
• SIBIU. Sibiul a fost, timp 
de două zile, gazda ce
lei de-a cincea sesiuni de 
comunicări științifice pentru 
tineret, organizată de Comitetul 
județean U.T.C. Sibiu și inclusă 
în cadrul manifestărilor Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". în programul sesiunii : 82 
de lucrări realizate de tineri 
pasionați în cercetarea științifi
că din București și din 12 județe 
ale tării, printre care Bihor, 
Brașov, Cluj, Dolj, Galați, Hu
nedoara, Iași, Prahova, Sibiu ș.a. 
(Nicolae Brujan). •> ARGEȘ. în 
centrele Topoloveni, Mușetești, 
Căteasca, Ștefănești, Costești, 
Pietroșani, Pădureți și Bughea 
de Jos, circa 2 000 de artiști a- 
matori s-au întrecut la cor, tea
tru, poezie în faza intercoopera- 
tistă a Festivalului national 
„Cîntarea României". Pictorul 
Vasile Ivănescu din Curtea de 
Argeș a deschis, la Palatul de 
cultură din Pitești, o expoziție 
cu lucrări în ulei, reprezentînd

t V
12,00 Telex
12,05 Cu inimi de soare — spectacol mu- 

zlcal-literar-coregraflc realizat in 
cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României" în județul Timiș

12,25 Reportaj TV : „In vizită la Casa 
de știință și tehnică pentru tine
ret din Brașov"

12,40 Concert de muzică ușoară
13,05 Anchetă TV : „O lume pentru noi"
13,35 Cantata patriei — de Claudiu Ne- 

gulescu, versuri Ștefan Tita
13,55 Documentarul românesc
14,15 Reportaj de glob : Bangladesh
14,30 Recital de operetă cu tenorul Cor

nel Rusu
14,50 Primăvară eroică — emisiune de 

versuri 

lizările întreprinse 
după proclamarea in
dependentei. au fost 
construite noi fabrici 
textile. de ciment, 
sticlă, zahăr și a fost 
inițiată ridicarea unor 
obiective de importan
tă deosebită pentru 
economia națională. 
Printre acestea se 
numără uzina de e- 
chipament electric de 
la Cittagong, centrala 
termoelectrică de la 
Gorsal, noul port Mon- 
gla la gurile fluviului 
Pussor și altele.

Poporul român, prie
ten de nădejde al state
lor ce au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, urmărește 
cu sentimente de so
lidaritate și simpatie 
eforturile depuse de 
poporul din Bangla
desh pentru consoli
darea independenței 
naționale și făurirea 
unei economii prospe
re. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Populară 
Bangladesh s-au sta
tornicit relații de prie
tenie și colaborare. în
temeiate pe deplina e- 
galitate în drepturi șl 
avantajul reciproc, 
care se extind an 
de an, spre binele 
ambelor popoare, al 
păcii șl înțelegerii 
internaționale.

Nicolae N. 1UPU

episoade ale răscoalei din 1907, 
imagini din viața de azi a sa
telor. La casa • de cultură din 
Câmpulung a avut loc o sesiune 
de comunicări sub titlul „Cinsti
rea centenarului independentei* 
(Gh. Cîrstea). •< MEHEDINȚI. 
„Cinstim eroii neamului" — sub 
acest generic. Consiliul județean 
Mehedinți al organizației pionie
rilor a Organizat, îwlocalitățile 
Vinju'Mare, Nieol3h'1'Bălcescu, 
Rogova, Vînjuleț, Jiaha/ Dăn- 
ceu, Cioroboreni, Pristol, Gruia 
și Izvoarele, o suită de manifes
tări dedicate împlinirii a 70 de 
ani de la răscoalele țărănești da 
la 1907. Acțiunea s-a încheiat în 
comuna Pătulele, unde s-au 
reunit peste 3 000 de pionieri. 
Cele mai bune formații artistice 
ale pionierilor din județ au pre
zentat în fața plăcii comemora
tive din localitate o emoționantă 
evocare. Fondurile rezultate de 
la aceste manifestări au fost 
depuse în „Contul 1977“ (Virgiliu 
Tătaru). ALBA. în orașele 
Alba Iulia, Ocna Mureș și Cîm- 
peni s-a desfășurat faza jude
țeană a Festivalului național 
„Cîntarea României" La casa de 
cultură a sindicatelor din Alba 
Iulia, în fața unui numeros pu
blic au evoluat formații muzi- 
cal-coregrafice din așezăminte 
culturale, întreprinderi și insti
tuții. Formațiile teatrale și re
citatorii din Roșia Montană, 
Cîmpeni, Abrud, Baia de Arieș 
și alte localități din zona munți
lor Apuseni s-au întîlnit la Cîm
peni. La Ocna Mureș au evo
luat echipele de montaje lite- 
rar-muzicale evidențiate în fa
zele pe consiliile intercoopera- 
tiste. (Ștefan Dinică).

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 martie. In tară : Vreme 
în general călduroasă. Cerul va fl 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
în nordul tării, unde izolat va ploua.

I

15.10 Compozitorii in pas cu țara
15.25 Prejmer 1977
15.45 Eroi îndrăgiți de copil : Heldl
16.10 Clubul tineretului
17,00 Antologia filmului pentru tineret 

și copii : „Tarzan — omul junglei"
18.10 Handbal masculin : Steaua Bucu

rești — KFUM Fredericia (Da
nemarca) — semifinală a „Cupei 
campionilor europeni"

19,15 Săptămina politică internă șl In
ternațională

19.25 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Teleenclclopedla
20.45 Film serial : Kojak
21.35 Un cîntec pentru flecare. Concert 

extraordinar susținut de orches
trele de muzică ușoară și populară 
ale Radlotelevlzlunil

22.35 Telejurnal
22.45 săptămina sportivă

© EXPERIMENT ȘTIIN
ȚIFIC INEDIT. O experiență 
interesantă de congelare în condi
ții de laborator a unor ciini și de 
reanimare a lor a fost practicată 
în cadrul universității din orașul 
Atlanta, Statele Unite. După un 
răstimp de două ore de la conge
lare, animalele, care prezentau 
semnele de moarte aparentă, au 
fost readuse la viață, fără conse
cințe ireparabile în ce privește să
nătatea lor. La o jumătate de oră 
după reanimare, animalele au pu
tut să meargă, apoi să bea apă și, 
după citeva ore, să mănînce. Me
dicii apreciază că experiența — cir
cumscrisă unei ramuri noi a știin
ței, crionica sau criologia — poate 
avea o mare importanță pentru 
medicină.

0 CEA MAI MARE 
PLATFORMĂ DE FORAJ 
SUBMARIN DIN LUME, 
aflată în construcție în apropierea 
coastei de nord-vest a Norvegiei, 
la Digemes-Sund, va putea intra 
In funcțiune la începutul lunii mai 
— s-a anunțat la Bergen. Platfor

ma de beton, care va avea o ca
pacitate anuală de 15 000 000 tone 
țiței — aproximativ dublul consu
mului intern al țării — are o înăl
țime de 254 metri, din care 109 
metri deasupra nivelului mării. în 
sectorul rezervat locuințelor se 
află peste 100 de încăperi. Platfor
ma este ancorată de fundul mării 
prin trei piloni de beton.

• ATOLII LA. LUCRU. 
Savantul francez F. Dumange pro
pune să fie folosiți atolii de corali 
in scopul creării de lagune natu
rale menite să ajute la înmulțirea 
controlată a unor specii prețioase 
de pești, moluște, creveți, plancton 
și alte produse ale mării. Aseme
nea atoli se găsesc din belșug in 
Pollnezia. care ocupă un uriaș te
ritoriu marin, cit suprafața conti
nentului european. „Fabrici ma
rine" improvizate vor putea func
ționa pe principiul autoaprovizio- 
nării, utilizînd energia solară. Omul 
de știință francez consideră că re
sursele mării vor furniza o bună 
parte din hrana necesară populației 
globului, acoperind totodată ca
rențele de proteine din alimentația 
unei considerabile părți a omenirii.

o o COMUNITATE 
CARE NU CUNOAȘTE 
VIOLENȚA. în Valea Oaxaca, 
situată in regiunea muntoasă din 
sudul Mexicului, există anumi
te comunități de indieni în sinul 
cărora omuciderea și, în gene
ral, violența sînt practic necu
noscute, deși acolo lipsesc cu desă- 
vîrșire poliția, sisteme judiciare și 
penitenciare. în urma studierii mo
dului de viață al indienilor zato- 
pec, s-a constatat că acest lucru se 
explică printr-o distribuire judici
oasă a responsabilităților comuni
tății, prin disciplină strictă și prin 
bunăvoință față de copii. Și încă 
un amănunt semnificativ : femeile 
au un rol deosebit de activ in ca
drul colectivității.

© MEMORIA ALBINE
LOR. în urma unei serii de expe
riențe efectuate de un grup de 
cercetători de la Universitatea din 
Berlinul occidental asupra albine
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lor, a reieșit că deși comportamen
tul acestor insecte este determinat 
în mare parte de modele ereditare, 
ele sînt totuși în stare să asimi
leze noi cunoștințe. Astfel, o albină 
„memorizează" cu ușurință culori
le, în căutarea surselor de hrană, 
distingînd, fără greș, dintre două 
discuri colorate diferit, pe acela 
care este impregnat cu o soluție 
zaharoasă. Violetul și albastrul sînt 
reținute mai ușor decit galbenul, 
portocaliul sau verdele. Informa
țiile noi dobândite nu sînt uitate 
nici după o perioadă de hibernare 
de 170 de zile. Cercetătorii au 
ajuns la concluzia că, într-o fază 
Inițială, informația este codificată 
în creierul albinei după un anumit 
model electric de activitate, acest 
act fiind urmat de o suită de pro
cese chimice care consolidează in
formația, permițind memorizarea 
de durată.

• DUPĂ 32 DE ANI. 
Pînă acum recordul de claustrare 
aparținea unor soldați și ofițeri 
japonezi : refugiindu-se în timpul 

celui de-al doilea război mondial 
în junglele din sud-estul Asiei și 
în insulele din Pacific, ei au trăit 
timp de citeva decenii în singură
tate, fără a ști că războiul se în
cheiase de mult. în prezent, „întîie- 
tatea" In materie nu le mai apar
ține. într-o pădure de nepătruns 
din Tailanda a fost găsit un aus
tralian care a stat ascuns timp de 
32 de ani, pentru a nu fi capturat 
de jandarmeria... japoneză. Inter
nat în cursul războiului, la virstă 
de 24 de ani, într-un lagăr de con
centrare nipon din Tailanda, el a 
evadat și s-a ascuns în jungla pro
tectoare, unde a trăit in singură
tate deplină timp de 32 de ani. Re
găsit, în fine, tînărul de odinioară, 
azi în virstă de 56 de ani, se află 
într-o stare satisfăcătoare a sănă
tății.

® TELESTATISTICI. DuPă 
aprecierile revistei de specialitate 
„Tele-7-jours“, fiecare francez pe
trece in fața ecranului de televi
ziune, in medie, 18 ore pe săptă- 
mînă. O treime din timpul afectat 

micului ecran revine zilelor de 
sîmbătă și duminică. Cei mai fi
deli telespectatori sînt pensionarii 
și casnicele, ■ care consacră în me
die televizorului 35 de ore pe săp- 
tămînă. Se pare că televiziunea 
are cei mai puțini adepti în rîn- 
dul studențimii, al inginerilor șl 
tehnicienilor (9 ore pe săptămînă).

© TELEFOANE MUZI
CALE. Fiecare model nou de apa
rat telefonic produs la fabrica de 
specialitate din orașul polonez Ra
dom capătă denumirea unei flori, 
fiind vopsit în culoarea petalelor 
plantei respective. Seria „hortico
lă" cuprinde mărcile „orhidee", 
„iris", „albăstrele" ș.a. Nici sunetul 
aparatului nu este obișnuit : el a 
fost înlocuit fie cu primele acor
duri din melodii cunoscute, fie cu 
un tril de pasăre.

• ACCIDENTELE DE 
CIRCULAȚIE IN RINDU- 
RILE COPIILOR. Cauza pri
mordială a accidentelor mortale în 
rîndul copiilor o constituie auto
mobilul. Anual, la fiecare 200 000 de 

copii In virstă de 1—14 ani, 16 fete 
și 27 băieți cad victimă acci
dentelor de tot felul, potrivit sta
tisticilor Organizației Mondiale a 
Sănătății.
• PULOVERE SUDATE, 

în locul cusutului tradițional, la 
fabrica de tricotaje din Zwickau 
(R. D. Germană) se aplică metoda 
„sudării" în confecționarea pu
loverelor și jachetelor din fire 
poliamidice. Astfel, s-a realizat o 
creștere a productivității muncii de 
80 la sută. în viitor această me
todă va fi folosită și la confecțiile 
din amestec de fibre. Mai multe 
întreprinderi mecanice din Zwickau 
au elaborat și construit aparate au
tomate de înaltă frecvență pentru 
sudarea tricotajelor.

© SOIA PENTRU TRO
PICE. O nouă varietate de soia 
adaptată condițiilor climatice de la 
tropice a fost realizată de o echipă 
de cercetători englezi de la Reading 
University. Noua varietate de soi* 
este foarte prețioasă mai ales pen
tru o serie de țări în curs de dez
voltare aflate in zonele tropicale.
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Documentele adoptate la Conferința O.N.U.

de la Mar del Plata subliniază :

Este necesară intensificarea cooperării 
internaționale pentru valorificarea 
rațională a resurselor de apă

MAR DEL PLATA. — Conferința 
Națiunilor Unite asupra resurselor de 
apă s-a încheiat vineri seara, după 
două săptămîni de dezbateri. în cen
trul lucrărilor, informează agenția 
U.P.I., s-au situat probleme referi
toare la modalitățile susceptibile să 
contribuie la îmbunătățirea utilizării, 
a calității și distribuirii resurselor 
disponibile de apă potabilă. La con
ferință au participat reprezentanți 
din 119 țări ale lumii. între care și 
România, precum și delegații din 
partea a numeroase organizații in
ternaționale, grupări și asociații negu
vernamentale.

în încheierea lucrărilor conferinței 
a fost adoptat „Planul de acțiune de 
la Mar del Plata", care, In esență, 
vizează intensificarea cooperării in
ternaționale pentru conservarea re
surselor de apă și facilitarea accesu
lui țărilor în curs de dezvoltare la 
tehnologia modernă destinată satis
facerii necesităților de apă potabilă 
ale acestora.

în legătură cu faptul că. așa după 
cum s-a subliniat în cursul dezbate-

rilor, două treimi din populația 
mondială nu posedă surse adecvate 
de aprovizionare cu apă, participan- 
ții au hotărit să desemneze perioada 
1980—1990 drept Deceniu al aprovizio
nării internaționale cu apă potabilă, 
în acest sens, au fost aprobate o 
serie de recomandări specifice pri
vind modalitățile de a se îmbunătăți 
sistemele de aprovizionare cu apă, 
prevăzîndu-se ca unele din aceste 
măsuri preconizate să fia realizate 
cît mai curînd posibil.

Un alt document adoptat în cursul 
dezbaterilor se referă la necesitatea 
intensificării relațiilor de cooperare, 
și în acest domeniu, între țările în 
curs de dezvoltare, pentru a se între
prinde acțiuni concertate și concrete, 
la nivel atît național, 
și internațional.

A fost adoptată, pe 
o rezoluție prezentată
telor latino-americane, 
S.U.A, să cedeze Republicii Panama 
suveranitatea asupra zonei canalului, 
respectîndu-se drepturile legitime ale 
acestei țări.

Manifestări 
consacrate 

centenarului 
Independenței 

de stat 
a României

DAR ES SALAAM. — In ca
drul manifestărilor dedicate săr
bătoririi centenarului Indepen
denței de stat a României, la 
Universitatea din capitala Tan
zaniei a avut loc o seară cul
turală. Cu acest prilej, John 
Kumwemben, președintele Or
ganizației studenților de la Uni
versitatea Dar es Salaam, a vor
bii despre însemnătatea eveni
mentului, precum și despre e- 
roismul armatei române in tim
pul războiului de independență.

majoră a vieții politice italiene"
Declarația secretarului general al P.C.I.

cit și regional

de altă parte, 
de grupul sta- 

care cere

BELGRAD — tn cadrul ma
nifestărilor consacrate centena
rului Independentei de stat a 
României, la Centrul cultural 
din capitala R.S.F. Iugoslavia a 
fost organizată o seară cultu- ■ 
rală dedicată vieții și operei 
sculptorului Constantin Brâncuși.

Despre personalitatea sculpto
rului român a vorbit, in fata 
unui numeros public, criticul de 
artă Prvoslav Mitici, după care 
au fost prezentate filme docu
mentare românești.

ROMA — La Roma a continuat 
seria întrevederilor bilaterale între 
Partidul Socialist Italian și principa
lele forțe politice din tară, ce se des
fășoară la inițiativa P.S.I., în vede
rea unei analize privind strategia gu
vernului în încercarea acestuia de a 
depăși actuala fază negativă a econo
miei italiene — informează agenția 
A.N.S.A.

După întîlnirea avută de socialiști 
cu o zi în urmă cu o delegație a 
Partidului Democrat-Creștin, care 
formează actualul guvern monocolor 
minoritar, joi au avut loc convorbiri 
între o delegație a P.S.I., condusă de 
secretarul general al partidului, Bet- 
tino Craxi, și o delegație a Partidului 
Comunist Italian, condusă de Enrico 
Berlinguer, secretar general al P.C.I.

La sfîrșitul reuniunii, Enrico Ber
linguer, răspunzînd întrebărilor zia
riștilor, a menționat că P.C.I. nu de
ține încă elementele necesare pentru

a aprecia punctul de vedere expri
mat cu o zi în urmă de președintele 
Consiliului Național al P.D.C., Aldo 
Moro, în legătură cu „o viitoare con
vergență" între partidele care susțin 
în parlament, prin abținerea de la 
vot, guvernul minoritar și Partidul 
Democrat-Creștin asupra programu
lui economic al acestora. Pentru co
muniști — a precizat Berlinguer — 
este important să se stabilească 
garanțiile necesare Înfăptuirii acor
durilor programatice care trebuie 
realizate. Secretarul general al 
P.C.I. a subliniat apoi că atît co
muniștii, cît și socialiștii își men
țin cererea privind formarea unui 
guvern bazat pe colaborarea tuturor 
partidelor democratice, ceea ce în
seamnă trecerea de la „un guvern al 
abținerilor" la un guvern sprijinit di
rect de partidul comunist. Cererea 
noastră, a adăugat el. răspunde unei 
exigente fundamentale a tării.

PEDEPSIREA COMPLOTIȘTILOR DIN R. P. CONGO

La Moscova a luat sfîrșit 
Congresul sindicatelor

țările nordice se pronunță pentru adîncirea destinderii sovietice

și cooperării in Europa
REYKJAVIK. — Miniștrii de ex

terne ai țărilor nordice se pronunță 
pentru continuarea procesului de 
destindere, pentru soluționarea tutu
ror conflictelor pe calea tratativelor

INDIA

Consultări în vederea
formării noului cabinet

DELHI. — Liderii noului partid de 
guvernământ din India — Partidul 
Janata — s-au întîlnit vineri pentru 
a dezbate problemele legate de for
marea noului guvern. Potrivit agen
ției U.P.I., în discuția Biroului Exe
cutiv al acestui partid se află o pro
punere privind numirea în funcția 
de vicepremier a lui Jagjivan Ram, 
liderul partidului Congresul pentru 
democrație, care la recentele alegeri 
parlamentare și-a desfășurat campa
nia alături de Partidul Janata.

Agenția adaugă că Jagjivan Ram 
și-a declarat sprijinul pentru nou) 
guvern.

și pentru măsuri concrete de dezar
mare — se arată în comunicatul dat 
publicității la Reykjavik în urma reu
niunii desfășurate în capitala Islan- 
dei. în comunicat, miniștrii de exter
ne ai Danemarcei. Finlandei. Islan- 
dei, Norvegiei și Suediei au evidențiat 
importanta Actului final al Conferin
ței de la Helsinki pentru colaborarea 
dintre statele semnatare și au relevat 
că toate statele participante s-au an
gajat să îndeplinească prevederile 
Actului final în totalitatea lor. în 
acest sens, și reuniunea de la Belgrad 
trebuie să se desfășoare „într-un spi
rit constructiv", relevă comunicatul.

MOSCOVA 25 — Corespondentul 
Agerpres transmite: La Kremlin a 
avut loc vineri, în prezența tovară
șului L. I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a altor conducă
tori de partid și de stat sovietici șe
dința de încheiere a celui de-al 
XVI-lea Congres al sindicatelor din 
U.R.S.S. La lucrări au luat parte 
peste 5 000 de delegați reprezentînd 
pe cei 113,5 milioane de membri ai 
organizațiilor sindicale din Uniunea 
Sovietică, delegații sindicale din nu
meroase țări ale lumii, reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale internațio
nale. Din România a participat o de
legație condusă de Pavel Ștefan, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

în funcția de președinte al Con
siliului 
U.R.S.S.

BRAZZAVILLE. — Fostul preșe
dinte congolez, Alphonse Massemba- 
Debat, condamnat la moarte de către 
Curtea Marțială, a fost executat vi
neri dimineață la Brazzaville — a- 
nuntă un comunicat al Comitetului 
militar al Partidului Congolez al 
Muncii. El s-a făcut vinovat. împre
ună cu fostul căpitan Kikadiki și cu 
încă o persoană, de asasinarea pre
ședintelui R.P. Congo și al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, Ma
rien N’Gouabi.

Jol, Massemba-Debat a vorbit la 
postul de radio Brazzaville, făcînd 
declarații complete în legătură cu 
proiectul de asasinare a președintelui 
Marien N’Gouabi și menționînd com
poziția unui guvern care urma să 
preia conducerea în Congo după a- 
sasinarea președintelui.

Cei doi complici ai săi, care au 
reușit să fugă din tară, au fost con
damnați Ia moarte în contumacie de 
către Curtea Marțială — menționea
ză comunicatul.

agențiile de presă

Central
a

al Sindicatelor din 
fost reales Aleksei Șibaev,

Anuarul

★
La Delhi s-a reunit vineri, în pri

ma sa sesiune,, noua Cameră popu
lară a parlamentului Indiei, creată 
după recentele alegeri. Potrivit pro
cedurii constituționale, toți deputății 
au depus jurământul. începînd cu 
noul prim-ministru, Morarji Desai, 
șl Y. B. Chavan, lider al grupului 
parlamentar al Partidului Congresul 
Național Indian, aflat în opoziție.

în cadrul sesiunii, parlamentul ur
mează să se pronunțe asupra buge
tului pe exercițiul financiar care 
începe la 1 aprilie, precum și asupra 
mai multor proiecte de lege, rela
tează agenția U.P.I.

La sediul Națiunilor 
Unite s-a anuntat a- 
pariția ..Anuarului de
mografic" al O.N.U. 
pe anul 1975, cuprln- 
zind datele statistice 
oficiale privitoare la 
numărul 
natalitate, 
căsătorii 
din peste 
zone ale lumii. Actua
la ediție — a 27-a din 
seria anuarelor demo
grafice ale O.N.Ul, ffit- 
tiată in 194S — oferă, 
astfel, o imagine eloc
ventă a evoluțiilor 
demografice mai im
portante înregistrat» 
pe plan mondial.

In ceea ce privește 
populația Terrei. a- 
nuarul menționează că 
la mijlocul anului 1975 
aceasta era de 3,967 
miliarde (intre timp.

populatiei, 
mortalitate, 

și divorțuri 
200 țări și

demografic 
potrivit ultimelor date, 
a depășit 4 miliarde), 
tn cazul tn care se va 
menține ritmul actual 
de creștere. In urmă
torii 37 de ani popu
lația Pămintului se va 
dubla.

Potrivit __
56,9 la sută din 
latia mondială, 
2 256 milioane 
tort, trăiesc în ___
Pentru restul globului 
sttUatîa este prmătoa- 
rea : 473 milioane (11,9 
la sută) tn Europa 
(fără Uniunea Sovieti
că) ; 401 milioane (10.1 
la sută) in Africa ; 
324 milioane (8,2 la 
sută) in America Lati
nă ; 255 milioane (6,4 
la sută) in Uniunea 
Sovietică : 237 milioa
ne (6 la sută) tn Ame
rica de Nord ; 21,3 mi-

O. N. U

anuarului, 
popu- 
adici 
locui- 
Asia.

lioahe (0,5 la iută) tn 
Oceania.

Mortalitatea infan
tilă este deosebit de 
ridicată in țări din 
Africa și America La
tină, ajungindu-se in 
unele cazuri la 159,2 
la mia de copii năs- 
cuti. și aci decalajele 
economice — cu tot 
cortegiul lor de conse
cințe tragice — spu- 
nindu-și cuvîntul.

In ceea ce privește 
speranța de viată a 
populației, datele ofi
ciale indică pe prime
le locuri Norvegia — 
77,6 ani pentru femei 
și Suedia — 72,1 ani 
pentru bărbați. In 
schimb, intr-un șir de 
țări din Africa speran
ța de viată este sub 
40 de ani.

Guvernele Cubei și S.U.A. 
au început joi la New York nego
cieri asupra problemelor ce decurg 
din delimitarea apelor teritoriale și 
a zonelor de pescuit. După cum se 
știe, S.U.A. au pus în vigoare, la 1 
martie a.c., o zonă de pescuit de 200 
mile marine, iar Cuba și-a stabilit 
recent o zonă economică de 200 mile, 
întrucît distanta între coasta sudică 
a S.U.A. și cea nordică a Cubei este 
mai mică de 400 mile, cele două țări 
vor trebui să delimiteze suprafața 
maritimă cuprinsă în acest peri
metru.

Congresul Uniunii Gene
rale Tunisiene a Muncii 
deschis la Tunis. La lucrări participă 
reprezentanți ai unor organizații sin
dicale internaționale și delegați din 
25 de țări. Delegația română, con
dusă de Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a adresat congresului salu
tul sindicatelor din România.

Declarația comuna, dota 
publicității Ia încheierea vizitei e- 
fectuate în Singapore de Ieng Sary, 
viceprim-ministru însărcinat cu afa
cerile externe al Kampuchiei Demo
crate. reafirmă dorința celor două 
state ..de a continua politica lor de 
nealiniere și de a stringe solidari
tatea cu toate țările nealiniate pentru 
a apăra și consolida independența, 
suveranitatea și integritatea lor teri
torială".

Tendințe si confruntări în Piața comună
Vineri a Început la Roma o reuniune a șefilor de state 

și de guverne din cele nouă țări membre ale Pieței co
mune. prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la crearea 
acestui organism. Este incontestabil că în aceste două de
cenii Piața comună s-a impus ca o realitate, istoricește 
constituită, a continentului nostru, de care nu se poate să 
nu se tină seama în dezvoltarea relațiilor economice inter
naționale. Un element pozitiv îl constituie faptul că, în
deosebi în ultimii ani, depășindu-se unele stări anacro
nice, moștenite din perioada de încordare și „război rece", 
s-au realizat unele deschideri în direcția norma
lizării și dezvoltării legăturilor de colaborare și cooperare 
între statele membre ale Pieței comune și alte state, ca 
și, în general, între C.E.E., ca organism economic, și alte 
state de pe continent. Aceasta constituie, desigur, un în
ceput constructiv, care se impune a fi larg dezvoltat. în 
scopul intensificării schimburilor interstatale. In interesul

progresului economic al tuturor țărilor și tuturor națiu
nilor.

O asemenea evoluție ar răspunde întru totul spiritului 
și prevederilor documentelor Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Este neîndoielnic că dezvoltarea 
colaborării, eliminarea restricțiilor care mai persistă, de
pășirea barierelor legate de caracterul grupării economice 
închise și multiplicarea largă a relațiilor cu celelalte state 
europene ar sluji pe deplin cauzei destinderii și securității 
pe continent. Totodată, aceasta ar fi în însuși interesul 
statelor membre ale Pieței comune, avînd în vedere că 
tocmai persistența diferitelor obstacole și limitări se do
vedește a fi de natură să agraveze fenomenele generate 
de criza economică.

în acest sens sînt semnificative aprecierile unor cercuri 
occidentale, care folosesc prilejul actualei reuniuni de la 
Roma pentru a scoate in evidență problemele acute ce 
confruntă statele membre ale Pieței comune.

Reuniunea S.E.L.A. <Siste* 
mul economic latino-american) s-a 
încheiat la Caracas. în ședința finală, 
reprezentanții celor 25 de țări mem
bre ale S.E.L.A. au aprobat infor
marea prezentată de Secretariatul 
permanent, deciziile și acordurile 
asupra cărora s-a convenit pe par
cursul deliberărilor.

După 40 de uni de exil, 
Manuel de Irujo. lider al Partidului 
nationalist basc, care a detinut func
ția de ministru al justiției în guver
nul republican spaniol în perioada 
războiului civil, a revenit joi în 
patrie.

Acorduri de colaborare 
sovieto-tanzaniene. Cu pri* 
lejul vizitei oficiale pe care o efec
tuează în Tanzania președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.Ș.Ș.., Nikolai Podgorpîi, la Dar 
ds Salaatn au fost semnate vineri a- 
cordul comercial dintre Tanzania și 
U.R.S.S., acordul de colaborare cul
turală și tehnico-științifică și proto
colul privind colaborarea culturală 
și tehnico-știintifică dintre cele două 
țări pe perioada 1977—1978, infor
mează agenția T.A.S.S.

Consiliul municipal al 
Parisului 1_a Bles leri p9 pre_ 
ședințele Partidului Adunarea pentru 
Republică, Jacques Chirac, primar al 
capitalei franceze. Dintre cei 109 con
silieri municipali aleși în cadrul scru
tinului din 13 și 20 martie. 67 au vo
tat în favoarea lui Chirac, 40 împo
trivă, iar două buletine au fost anu
late.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR ÎNTRE DELEGAȚIILE
DE PARTID SI GUVERNAMENTALE ALE R.D.G. si R.P.U.

BERLIN 25 (Agerpres). — Delega
țiile de partid și guvernamentale ale 
R.D. Germane și R.P. Ungare, con
duse de Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, și, respectiv, Jânos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., au 
efectuat un schimb rodnic de păreri 
cu privire la extinderea șl adîncirea 
relațiilor dintre cele două partide și 
state, la situația internațională șl 
problemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale — se 
arată în comunicatul dat publicității 
la încheierea convorbirilor prilejuite 
de vizita la Berlin a delegației de 
partid și guvernamentale ungare.

Comunicatul subliniază că Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistentă

•
mutuală semnat cu prilejul convor
birilor reflectă dezvoltarea calitativă 
a relațiilor dintre R.D.G. și R.P.U., 
schimbările esențiale care au avut 
loc pe arena internațională și aduce 
o contribuție la consolidarea cauzei 
socialismului, a păcii in Europa și in 
Întreaga lume.

Părțile — se arată în comunicat — 
și-au exprimat hotărîrea de a con
tribui la succesul reuniunii de la 
Belgrad a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. R. D. 
Germană și R. P. Ungară vor face 
totul pentru ca la Belgrad să aibă 
loc un schimb creator de păreri asu
pra rezultatelor obținute și pentru 
realizarea de noi pași în direcția 
continuării procesului de destindere.

♦

OLANDA

Evoluția crizei
HAGA. — în cea de-a treia zi a 

crizei guvernamentale din Olanda, 
șeful grupului parlamentar socialist, 
Eduard Van Thijn, s-a pronunțat 
pentru menținerea 
sionar în vederea 
melor curente. El 
menea, dizolvarea 
lamentului, care trebuie să fie reîn
noit la 25 mai. data normală a ale
gerilor legislative. O altă fracțiune a 
majorității — partidele confesionale, 
care au provocat criza respingînd un 
proiect de reformă — a sugerat, de 
asemenea, menținerea în funcție a 
coaliției guvernamentale conduse de 
Joop den Uyl, fără să se refere la di
zolvarea anticipată a forului legis
lativ.

cabinetului demi- 
rezolvării proble- 
a cerut, de ase- 
anticipată a par-

transmit
fiind, totodată, permis transferul 
peste hotare al capitalurilor si bene
ficiilor obținute, fără limită în timp, 
și acordîndu-se garanții asupra pa- 
temalismului investițiilor.

Perspectivele radiotele- 
viziunii britanice. Un com1’ 
tet guvernamental însărcinat cu exa
minarea perspectivelor radiotelevl- 
ziunii în Marea Britanie a recoman
dat încetarea monopolului asupra ra
dioului și televiziunii detinut de 
„British Broadcasting Corporation" 
(B.B.C.) și „Independent Broadcasting 
Authority" (I.B.A.), într-un raport de 
pește 500 de pagini, comitetul, consti
tuit în anul 1974, recomandă înființa
rea a două noi administrații care să 
controleze posturile locale de radio 
— în prezent împărțite între admi
nistrațiile existente — șl a unui nou 
canal de televiziune.

Congresul internațional 
Beethoven. Cu prllejui wifai- 
rii a 150 de ani de la moartea lui 
Ludwig van Beethoven, la Berlin a 
avut loc Congresul internațional 
Beethoven, la care au participat mu
zicologi. critici de artă și alți spe
cialiști din peste 20 de state ale 
lumii. Din partea tării noastre au 
prezentat referate științifice prof. 
Viorel Cosma și Gheorghe Firea.

„Cosmos-899". în Uniu* 
nea Sovietică a fost lansat vineri sa
telitul artificial al Pămintului Cos
mos-899", informează agenția T.A.S.S. 
Aparatajul instalat la bord funcțio
nează normal.

guvernamentale
Regina Juliana a primit pe șefii 

tuturor grupărilor parlamentare. Se 
așteaptă ca o hotărîre definitivă în 
problema modalităților de soluționare 
a crizei să fie adoptată abia la sfîr
șitul acestei săptămîni, tinind cont 
în special de absența din capitală a 
premierului demisionar, care parti
cipă la lucrările Consiliului (veșt)- 
european de la Roma.

I

Spre întărirea unității 
mișcării de eliberare 

din Rhodesia
Referindu-se, într-un interviu 

cordat televiziunii din Lusaka, 
cooperarea dintre Uniunea Poporu
lui African Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
și Uniunea Națională Africană 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), președintele 
primei organizații, Joshua Nkomo, 
a subliniat că Frontul Patriotic 
Zimbabwe are drept obiectiv prin
cipal realizarea unificării forțe
lor armate ale Z.A.P.U. și Z.A.N.U., 
astfel incit să se poată lupta efec
tiv, cu o armată unică, împotriva 1- 
namicului. El a precizat că după pro
clamarea independentei poporului 
Zimbabwe este posibilă fie formarea 
unui singur partid, fie menținerea 
ca atare a celor două grupări — 
Z.A.P.U. și Z.A.N.U. — care formea
ză Frontul Patriotic Zimbabwe.

a- 
la

Preocupări economice 
in țări în curs 

de dezvoltare
BRASILIA. — La Brasilia a fost 

dat publicității un studiu efectuat de 
experți brazilieni și canadieni în le
gătură cu posibilitatea efectuării 
unor lucrări hidrotehnice pe fluviul 
Jequitinhonha. După cum apreciază 
specialiștii, de-a lungul acestui flu
viu pot fi construite 11 centrale hi
droelectrice. Pînă în prezent au fost 
aprobate de către autoritățile brazi
liene de resort proiectele a două 
centrale electrice. Este vorba de cela 
de la Salto da Divisa și de la Ita- 
pebi, care vor avea puteri instalate 
de 480 și, respectiv, 600 megawați. 
De asemenea, s-a anunțat că un nu
măr de alte trei proiecte se află în 
faza elaborării detaliilor tehnice.

Apreciind că întîlnirea de Ia Roma 
se desfășoară într-un „moment cri
tic", presa internațională subliniază 
că participant» au evitat orice tona
lități festive în cuvîntările aniver
sare, concentrîndu-se și luînd în dis
cuție unele probleme de fond care 
frămîntă țările lor, comunitatea eco
nomică vest-europeană în ansamblul 
său. „Sub un cer încărcat de furtuni 
și discordii, comunitatea sărbătoreșta 
la Roma cei 20 de ani de existență, 
scrie în acest sens France Presse. Șe
fii de state si de guverne ai „celor 
nouă" vor căuta să facă bilanțul celor 
două decenii de speranțe și încercări, 
să caute, în măsura posibilului, să 
insufle un nou elan uniunii econo
mice și monetare, ale cărei tare au 
fost și mai puternic evidențiate de 
lunile de inflație și criză".

In acest context general, presa oc
cidentală relevă că principalele teme 
ale convorbirilor din capitala italia
nă se referă atit la perspectivele ge
nerale ale Pieței comune, cît mai ales 
la pregătirile pentru apropiata în- 
tîlnire la nivel înalt a principalelor 
țări capitaliste dezvoltate economic. 
După cum s-a anunțat, la 7 și 8 mai 
urmează să se întrunească la Lon
dra șefii de state și de guverne ai 
S.U.A., Japoniei, Marii Britanii. Fran
ței, R.F.G.. Italiei și Canadei, pentru 
a analiza principalele probleme care 
se pun economiei capitaliste, conse
cințele crizei prin care trece aceasta, 
îndeosebi efectele asupra schimburi
lor economice internaționale, inclu
siv relațiile cu țările în curs de dez
voltare, situația financiar-monetară 
șl căile de înviorare a actualei con
juncturi. Primul ministru britanic, 
Callaghan, care a lansat invitațiile 
pentru această reuniune, a declarat 
că scopul întîlnirii celor șapte țări 
capitaliste industrializate — care va 
fi precedată de o conferință pregăti
toare la Washington, la nivelul mi
niștrilor de externe și al experților — 
este „să încerce să vadă ce pot face 
împreună pentru a depăși cea mal

profundi recesiune pe esre lumea 
(capitalistă) o cunoaște de 40 de ani".

Dar, înainte de a merge la Londra, 
șefii de state și de guverne ai Fran
ței, Marii Britanii. Italiei și R.F. Ger
mania încearcă, împreună cu parte-

din Bruxelles — scrie „Dfe Welt“ — 
ministrul de finanțe olandez i-a aver
tizat pe colegii săi din C.E.E. că in 
viitor Olanda nu va mai mișca nici 
un deget pentru a ajuta pe vreunul 
din marile state vecine cind vreunul

• O aniversare „sub un cer încărcat de 
furtuni" • Soluționarea problemelor econo
mice reclamă depășirea barierelor și limi
tărilor, dezvoltarea largă a colaborării intre 
toate statele europene, în spiritul Actului 

de ia Helsinki

nerii lor din Piața comună — res
pectiv Olanda. Belgia. Luxemburg, 
Danemarca. Republica Irlanda — să 
găsească în cadrul actualei întruniri 
de la Roma „un numitor comun“ în 
încercarea de a prezenta, in mai. In
terlocutorilor din S.U.A., Japonia și 
Canada „un front unit" al Europei 
occidentale. Numai că acest lucru nu 
este deloc ușor de realizat — subli
niază comentatorii presei occidentale. 
Cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de 
la crearea Pieței comune, „cei nouă", 
în loc să se prezinte „mai uniți decît 
oricînd, dau dovadă de puternice fră- 
mîntări intestine și dezvăluie contra
dicții greu de soluționat". („La Stam
pa").

în mod deosebit și-au exprimat ne
mulțumirea ..partenerii minori". dat 
fiind faptul că ei sînt excluși de la 
convorbirile viitoare cu S.U.A.. Ca
nada și Japonia. Parlamentul olan
dez a și adoptat In unanimitate o 
moțiune în care a condamnat deschis 
„atitudinea de desconsiderare fată de 
țările mai mici" din Piața comună. 
„La Palatul Consiliului Ministerial

din acestea se va afla In dificultate". 
El a amintit, in acest context că pen
tru ajutorarea financiară a Marii 
Britanii guvernul olandez a contribuit 
cu 105 milioane dolari, în timp ce 
Franța, de pildă, a avut o contribuție 
de numai 50 milioane dolari.

Dincolo de nemulțumirile cauzate 
de raporturile de inegalitate dintre 
parteneri pe planul reprezentării ex
terne, „cei nouă" au în primul rind 
de rezolvat un șir de dificile proble
me interne : inflația, recesiunea, șo
majul în continuă creștere, determi
nate de criza economică ce afec
tează lumea capitalistă în ansamblul 
ei. „Șansele de a se ajunge în 1977 
Ia o redresare a conjuncturii în țările 
Pieței comune rămîn în continuare 
vagi" — se arată intr-un document 
al Comisiei C.E.E.

Potrivit statisticilor oficiale, publi
cate chiar de Comisia Pieței comu
ne, în cele nouă țări membre au fost 
înregistrați luna trecută 5,8 milioane 
șomeri. Cele mai mari creșteri ale 
ratei șomajului. în comparație cu 
anul trecut, s-au înregistrat în Dane-

marca — 17 la sută, Belgia — 15 la 
sută și Marea Britanie — 9 la sută. 
In perioada respectivă, șomajul a 
crescut și s-a accentuat în mod de
osebit în rindprile tineretului — cu 
27 la sută și ai i femeilor — cu 13 la 
sută. în cifre absolute, șomajul este 
mai ridicat în Marea Britanie — 1,4 
milioane. Italia — 1,3 milioane și 
Franța — peste un milion. Proporțio
nal, afectează în Belgia 7,3 la sută 
din forța de muncă activă a tării, în 
Irlanda — 10,3 la sută etc.

La sediul Pieței comune din Bru
xelles s-au publicat nu de mult și da
tele privitoare Ia nivelul inflației, 
care continuă să fie înalt în mai toa
te țările membre. La acest capitol, pe 
Primul loc se situează Marea Brita
nie și Republica Irlanda. Datele ofi
ciului de statistică al C.E.E. arată că 
în ultimele 12 luni preturile au cres
cut cu 18 la sută în Irlanda și cu 16,5 
la sută în Anglia. Urmează în con
tinuare Danemarca — 12,5 la sută și 
Franța — 9 la sută. „Realitățile ac
tuale ale Pieței comune — remarcă 
ziarul „L’Humanite" într-un comen
tariu consacrat reuniunii de la Roma 
— care trebuia să ofere imaginea 
prosperității, justiției sociale, demo
crației, înțelegerii și prieteniei între 
popoare egale, sînt cele ale unei 
vaste regiuni a crizei, inflației, șo
majului și instabilității politice".

Problemele economice care con
fruntă țările comunității vest-euro- 
pene explică amplele mișcări socia
le cu care au fost confruntate aceste 
țări în ultimele luni. Săptămîna tre
cută. in Italia au fost în grevă peste 
10 milioane de salariati 1 puternice 
acțiuni greviste au organizat siderur- 
giștii francezi. Chiar și țări ca Olan
da si Belgia, care pînă nu de 
erau considerate ca teritorii ale 
cii sociale", au cunoscut recent 
cări greviste cu participarea a 
de mii de oameni ai muncii.

★
Toate acestea sînt stări de fapt tare 

constituie argumente în plus în spri
jinul dezvoltării unui comerț și al 
unei largi cooperări economice inter
naționale libere de orice restricții și 
discriminări, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, respectării indepen
dentei. neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. O ase
menea politică, în deplină concor
dantă cu spiritul și litera acordurilor 
de la Helsinki, ar corespunde, desi
gur. intereselor fiecărei națiuni eu
ropene, cerințelor destinderii și secu
rității pe continent, cauzei păcii și 
prosperității în lume.

Libia, Malta și Brazilia 
au constituit o societate mixtă, care 
se va ocupa de importarea, înmaga- 
zinarea și exportarea lemnului, pre
cum și de prelucrarea acestuia In 
scopul exportării.

Un acord comercial ?1 d* 
plăți a fost semnat la Phenian între 
guvernele R.P.D. Coreene și Pakis
tanului, ca urmare a convorbirilor 
desfășurate între delegații comerciale 
ale celor două țări.

Un nou statut al investi* 
fiilor și capitalului strain 
a intrat în vigoare în Chile. Preve
derile sale acordă facilități largi pă
trunderii în economia națională a 
investițiilor și capitalului

FILIPINE

Proiecte în

străin.

mult 
„pă- 
miș- 
sute

Nicolae PLOPEANU

Năzuind la un pro
gres general mai ra
pid, Filipinele și-au 
propus, ca o orientare 
de prim ordin în eco
nomie, accelerarea in
dustrializării, de unde 
și nevoia de energie in 
cantități sporite. Por
nind de la faptul că 
necesarul de energie 
este asigurat. în pre
zent, în proporție de 
peste 90 la sută din 
petrolul importat, pro
gramul de dezvoltare 
a tării vizează în pri
mul rind identificarea 
și punerea in valoare a 
resurselor energetice 
indigene. Se scontează 
astfel a se micșora 
treptat dependența tă
rii de exterior în ce 
privește aproviziona
rea cu energie, pînă 
la 72 la sută, în 1985.

în lărgirea bazei e- 
nergetice proprii, a- 
tenția principală se 
îndreaptă spre valori
ficarea 
submarine 
negru", 
diverse 
preajma 
filipinez. 
tilipineze, în colabora-

zăcăminteloc 
de „aur 

depistate în 
puncte în 

arhipelagului 
Companiile

Seceta din Tunisia,care M 
menține de peste două luni, a pro
vocat importante pagube, între care 
pierderea a 30—50 la sută din marile 
culturi, cerealiere — a declarat Has- 
een Belkhodja, ministrul tunisian al

- agriculturii. Situația este gravă 
deosebi în regiuni din centrul si 
dul tării și îngrijorătoare pe plan 
țional — a precizat ministrul.

ln-
su-
na-

TRIPOLI. — Schimburile comer
ciale dintre Libia și Franța s-au ci
frat în 1976 la aproximativ 1,6 mi
liarde franci. Potrivit unul acord 
elaborat de Comisia mixtă guverna
mentală franco-libiană, dat recent pu
blicității la Tripoli, părțile se anga
jează să depună eforturi pentru lăr
girea cooperării, între domeniile vi
zate figurînd telecomunicațiile și u- 
tilajele industriale. Se precizează că 
cele două țări au decis construirea 
unui cablu submarin de teleconr' ’<* 
cații între Marsilia și Tripoli și ' p, 
lizarea în comun a serviciilor sateli
tului de televiziune „Symphonie".

Vulcanul din peninsula
Kamciatka * reînceput să erupă 
la 25 martie — informează agenția 
T.A.S.S. Din craterul vulcanului au 
fost aruncate cantități de pietre, ce
nușă, lavă și gaze la o Înălțime de 
pînă la 15 kilometri. După cum a- 
preciază cercetătorii sovietici, actua
la erupție este cea mai puternică 
după reactivarea vulcanului în 1955. 
Se precizează 
din regiune

DOHA. — Qatarul și Camerunul 
au semnat la Doha un acord da 
cooperare economică, în virtutea că
ruia Camerunul obține un împrumut 
de 3...............................
tarea 
trice.

milioane dolari pentru finan- 
construcției unei centrale elec-

MAREA BRITANIE

că punctele populate 
nu au avut de suferit.

domeniul
cu diverse companii 

au efectuat
re 
străine, 
intense operațiuni de 
explorare, cu rezulta
te promițătoare, în 
special în largul insu
lei Palawan.

Ca o măsură impor
tantă în ansamblul a- 
cestor preocupări se 
înscrie înființarea 
Companiei naționale 
a petrolului, institu- 
lndu-se controlul de 
stat asupra vînzării și 
distribuirii tuturor 
produselor petrolie
re provenite din a- 
fară — ceea ce a dus 
la desființarea mono
polului la acest capi
tol deținut de compa
niile americane — și 
in operațiunile de de
pistare și exploatare a 
resurselor locale.

O altă direcție 
vizează achiziționa
rea de echipament de 
înaltă tehnicitate pen
tru extracția țițeiului 
din subsolul terestru. 
O bună colaborare s-a 
statornicit în acest 
sens între Filipine și 
România, instalațiile 
de foraj românești li
vrate anul trecut fi-

energiei
lnd utilizate cu suc
ces în provincia Isa
bela.

Se remarcă, totoda
tă, initiative originale 
în valorificarea resur
selor proprii. De pildă, 
s-a recomandat fo
losirea, la obținerea 
de carburanți pentru 
autovehicule, a alcoo
lului extras din zahăr. 
Se află în studiu pro
blema utilizării gaze
lor rezultate din des
compunerea materiei 
organice — cum ar fi 
resturile vegetale ră
mase după recoltarea 
orezului și porumbu
lui, sau reziduurile de 
proveniență animală, 

același timp, 
a evita risi- 
energie, a fost 

o campanie 
național care 
vedere limi- 

consumului de

în 
pentru 
pa de 
lansată 
pe plan 
are în 
tarea 
electricitate si de car
buranți auto, popu
lația fiind chemată 
să-și dea tot concursul 
la buna aplicare a a- 
cestor prevederi.

D. OPREANU

După 
dintre laburiști și liberali

Așa după cum s-a mal anunțat, pe 
baza unei înțelegeri intervenite între 
liderul Partidului laburist, primul 
ministru James Callaghan, și David 
Steel, liderul Partidului liberal, aflat 
în opoziție, deputății laburiști și li
berali au respins, cu forțe unite, 
miercuri noaptea, cu 322 voturi con
tra 298, moțiunea de cenzură prezen
tată de Partidul conservator. Ast
fel, în Marea Britanie a fost evitată 
o criză de guvern și ținerea 
gen generale cu mult timp 
de termen.

„Un acord fără precedent 
ria politică contemporană britanică* 
— astfel a definit ziarul londonez 
„Times" înțelegerea pe baza căreia 
guvernul britanic a fost salvat în 
Camera Comunelor 
gere pe care ziarul 
graph" o considera

Această înțelegere __  ____ „
liberali este apreciată de „Daily Ex
press" ca „un experiment nou în po
litica britanică". Tradiția britanică, 
potrivit căreia cele două partide — 
laburist și conservator — se succedau 
la putere și guvernau fără să tină sea
ma de opiniile celorlalte forte politice 
ale țării, suferă acum o modificare 
importantă. Ca urmare a acordului 
Callaghan — Steel, laburiștii conti
nuă să exercite singuri puterea, dar 
s-au angajat față de liberali, în 
schimbul sprijinului acordat, să-i 
consulte înaintea abordării oricărei 
probleme majore în j 
Ceea ce înseamnă de ad 
„guvernare condiționată".

Cît de „trainică" este 
care s-a ajuns ? „Primul 
scrie «Daily Mail», a reușit de data 
aceasta să cîștige timp. El nu va pu
tea evita alegeri anticipate, dar lo 
va fixa la o dată mai convenabilă*.

de ale- 
înalnta

In isto-

de la o înfrin- 
„Daily Tele- 

ca „inevitabilă", 
între laburiști șl

parlament. 
. înainte o

soluția la 
ministru,
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