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Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 50 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează :

Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa 1 
tovarășului Gheorghe Oprea.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Anul acesta, sute de obiective noi vor spori potențialul economiei naționale, GALAȚI

peste două sute de mii de apartamente vor fi puse la dispoziția populației

ACCELERAREA LUCRĂRILOR 
este esențială pentru finalizarea 

la termen a investițiilor
CERINȚE DE PRIM ORDIN:

• utilajele de construcții - folosite în două schimburi
• fronturi largi pentru montajul tehnologic
• livrarea mașinilor și instalațiilor - în ordinea graficelor
• urgentarea predării proiectelor de execuție

Așa cum este cunoscut, obiectivele 
programului de investiții din acest 
an, al doilea al cincinalului, sînt 
deosebit de mari si complexe și în
făptuirea lor la timp și în bune con
diții constituie o sarcină economică 
fundanientală subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
comună a organelor supreme de 
partid și de stat. Nu este vorba 
numai de volumul mult sporit de 
lucrări ce trebuie realizat, ci. mai 
presus de orice, de numărul mare 
de capacități productive importan
te prevăzute să fie puse in func
țiune — 510 industriale și 40 agrozo
otehnice — capacități care au un rol 
însemnat în dezvoltarea economiei, 
în creșterea avuției naționale și pro
gresul neîncetat al societății noastre. 
La acestea se adaugă volumul im
portant de construcții de locuințe, 
suplimentat pe baza hotărîrilor Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., precum și lucrările de conso
lidare și reparare a imobilelor ava
riate de cutremur.

în ce privește obiectivele producti
ve, ' tabloul de ansamblu el. rezulta
telor din primul trimestru al anului 
ilustrează hotărîrea constructorilor 
de a acționa stăruitor, cu in
tensitate sporită, în vederea în
deplinirii ritmice și in bune con
diții a sarcinilor trasate de partid 
în domeniul investițiilor. 91 de 
obiective și capacități importante — 
dintre care 16 in avans — au fost fi
nalizate și date în funcțiune integral 
sau parțial. Reține atenția faptul că 
marea majoritate a acestor noi obiec
tive sînt destinate dezvoltării și mo
dernizării structurii ramurilor hotă- 
rîtoare pentru asigurarea progresului 
economic și social al tării — indus
tria metalurgică, chimia, industria 
constructoare de mașini, economia 
forestieră și industria materialelor 
de construcții, industria bunurilor de 
larg consum.

Este de remarcat, totodată, că pe

un șir de șantiere stadiul lucrărilor 
este avansat, constructorii și montorii 
acționează energic pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor. Sînt însă șantiere 
unde stadiul lucrărilor este nesatis
făcător și, prin urmare, se înregis
trează serioase rămîneri în urmă față 
de graficele de execuție. Sînt vizate, 
îndeosebi, lucrările de la noile ca
pacități ale întreprinderilor „Danu
biana" și de mașini grele din Capita
lă, de la Combinatul petrochimic Te- 
leajen, Combinatul de oțeluri specia
le din Tîrgoviște, întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizolante 
București, întreprinderea de pre
lucrare a boabelor de soia din 
Vaslui ș.a. — adică investiții cu ter
mene destul de apropiate de punere 
in funcțiune.

După cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului la recenta ședin
ță comună a forurilor supreme de 
partid și de stat, direcțiile prioritare 
de acțiune, in momentul de față, con
stau in recuperarea în cel mai scurt 
timp a restanțelor, intensificarea rit
mului de execuție pe șantiere, în 
primul rînd acolo unde strrt fronturi 
de lucru deschise, în paralel cu efor
turile susținute pentru asigurarea 
unor noi fronturi necesare rea
lizării mai rapide a lucrărilor de 
construcții și montaj tehnologic, în 
vederea finalizării la termen și chiar 
mai devreme a capacităților planifi
cate în acest an. Aceasta reprezintă 
nu numai o sarcină profesională im
portantă, ci, înainte de toate, o sar
cină politică de mare responsabilita
te, pe care au datoria să o îndepli
nească exemplar, printr-un efort sus
ținut și bine organizat, toți factorii 
angajați in realizarea investițiilor.

Ce anume trebuie întreprins in a- 
cest scop ?

CONSTRUCTORII ȘI MONTORII 
— de fapt, executanții lucrărilor — 
trebuie ca, printr-o strînsă și perma
nentă conlucrare, să înlăture neintir- 
ziat orice rămîneri în urmă, să se în

cadreze cu strictețe în graficele ela
borate în comun la obiectivele cu 
termene de dare în exploatare în a- 
cest an. Stocul destul de ridicat de 
utilaje — de pe unele șantiere din 
industriile chimică, metalurgică, eco- 
nomia forestieră și industria materia
lelor de construcții — aduce în ac
tualitate răspunderea care revine 
constructorilor, obligația lor primor
dială de a crea grabnic fronturile de 
montaj corespunzătoare.

Hotărîtoare pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin sînt organizarea 
mai bună a muncii pe șantiere, valo
rificarea superioară a potențialului u- 
man și tehnic existent. Evident, efor
turile organizatorice nu pot fi des
prinse de cerința folosirii cit mai 
complete, pe toate șantierele, a uti
lajelor de execuție, prin generaliza
rea lucrului în două schimburi pre
lungite la mașinile și utilajele grele 
— excavatoare, buldozere, încărcătoa
re. macarale. centrale de betoane,
(Continuare în pag. a IH-a)

„Cota“ 500 000 tone 
fontă

Turnătoria de lingotiere a Combi
natului siderurgic Galați, una dintre 
cele mai mari din țară, a atins „cota" 
de 500 000 tone, producție realizată 
de la intrarea sa in exploatare. Dez
voltarea și modernizarea continuă a 
acestui important obiectiv al metalur
giei românești au dus in fiecare an 
la sporirea în ritmuri inalte a pro
ducției.

înregistrarea acestui succes de 
prestigiu a permis siderurgiștilor din 
această uzină a combinatului dună
rean să raporteze depășirea planului 
de producție al primului trimestru cu 
peste 1 200 tone fontă lichidă. De 
asemenea, alăturîndu-se efortului ge
neral de reconstrucție a economiei 
noastre naționale, acest colectiv frun
taș s-a angajat suplimentar ca, pînă 
la sfirșitul anului, să economisească 
1 000 tone cocs metalurgic și alte 
materiale. (Agerpres)

Livrări suplimentare 
la export

întreprinderea „Electromotor" din 
Timișoara, care in primul trimestru 
al anului a livrat în plus economiei 
naționale motoare electrice cu o pu
tere totală de 68 000 kW, și-a onorat 
integral și sarcinile planului la ex
port. Astfel, in această perioadă. în
treprinderea a expediat suplimentar 
clienților săi externi produse elec
trotehnice în valoare de peste 3 mi
lioane lei valută. în același timp, 
industria județului Timiș a produs 
pentru export cantități sporite de 
lacuri, vopsele, detergenți, mobilă, 
articole de sticlărie, tricotaje și alte 
produse, solicitate în peste 30 de țări.

★

Pe agenda de export a Centralei 
industriale pentru tractoare și mașini 
agricole din Brașov a fost înscris 
numele unui nou partener : Mada
gascar — a 86-a țară unde produsele 
acestei întreprinderi sînt cunoscute 
și apreciate. Primele tractoare de 45 
și 65 CP cu simplă și dublă tracțiune 
au și fost expediate. în același timp, 
a fost onorat un nou contract în
cheiat' pentru attest' an cu' Turcia.

NEATÎRNAREA 
marele țel care a înnobilat gîndirea 

social-politică înaintată 
In pagina a ll-a
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Cu țăranii stăpîni pe destinele lor, 
despre demnitate și bunăstare

întotdeauna vara, la vre
mea secerișului, o țărancă 
din Braloștița, județul Dolj, 
străbate cimpul si rămîne 
poate ceasuri în șir in mar
ginea unui lan de grîu. 
Altădată privea munca se- 
cerătorilor. acum privește 
șirul de combine „Gloria" 
care culeg boabele măș- 
cate. Țăranca se numește 
Maria Popescu și este acum 
omul cel mai bătrîn din sat 
— 88 de ani. Cimpul acela 
se numește „Ruptura" — 
pămint bun. mănos. Pă- 
mînturi bune, mănoase mai 
sint prin aceste locuri de 
pe malul drept al Jiului. 
Nu ca să vadă astfel de 
pămînturi vine aici bătrîna. 
împlinind un fel de ritual 
al sufletului ei. Maria Po
pescu se așază mereu în 
același loc din marginea 
tarlalei „Ruptura" ca să 
vadă holdele ce-au crescut 
si cresc in fiecare an din 
pămîntul pe care. în urmă 
cu șaptezeci de ani. au fost 
judecați și impușcati 22 de 
țărani din Braloștita. Acolo 
o intîlnisem și noi vara 
trecută. Străbătusem. îm
preună cu președintele, cîm- 
purile cooperativei agricole 
de producție, discutasem 
despre recolta de grîu, care 
a fost anul trecut cea mai 
bună de cind se știu oa
menii de prin partea locu
lui și care era, vezi bine, 
un rezultat al unor lucrări 
mecanizate bine făcute, al 
unor dozaje de îngrășă
minte chimice, al alegerii 
unor soiuri de mare pro
ductivitate și care să 
meargă bine pe tipul de 
soluri din această zonă a

Olteniei. Atunci am văzut-o 
în cîmp pe bătrînă, ședea 
nemișcată în marginea la
nului, într-o priveghere de 
taină, într-o reculegere, 
poate, pentru istorie.

Am revenit la Braloștita 
în aceste zile de primăva
ră. Pe Constantin Gheară, 
președintele, l-am găsit tot 
pe cîmp. inspecta semănă
turile din toamnă. „Sperăm /

dus acasă 2 300 kilograme 
de porumb, mai duc azi 
2 300 kilograme de grîu 
pentru „globalul" soției. Eu 
mai primesc lunar și cite 
2 000 de lei bani gheață". 
Cooperatorul Constantin 
Zbenghea : „Uite acu în
cărcai în camion 200 de bă- 
nicioare de grîu. E bine. 
Acu vreo douăzeci de ani 
dacă duceam acasă de pe

— Dar așa am si por
nit-o...

— Observați casele !
Multe, foarte multe case 

sint noi. Mari, spațioase, cu 
pridvor, frumos zugrăvite, 
cum e obiceiul pe aici. Am 
întilnit si cîteva case aflate 
în lucru.

— Ăștia au avut noroc, 
zice președintele. I-a prins 
schița de sistematizare a

La Braloștița, satul în care, la 1907, răsculații 
împușcați au fost aruncați într-o groapă 
comună pentru ca mormintele lor să nu ocupe 

pămîntul moșierului...

— ne-a spus el — să batem 
recordul nostru de anul 
trecut." El a spus „sperăm", 
dar pe bună dreptate gin- 
dea „credem", pentru că au 
muncit bine cooperatorii și 
tractoriștii. Chiar si acum 
ei se aflau pe cimn. în lun
ca Jiului, săpau canale de 
scurgere a apei.

Mai tirziu am pornit îm
preună cu președintele prin 
comună. Era ziua în care, 
de la magaziile cooperati
vei, sătenii care n-o făcu
seră pină acum isi ridicau 
drepturile cuvenite pentru 
plata in natură pe anul 
1976, la acordul global. Am 
stat de vorbă cu cîtiva din
tre ei.

Brigadierul Gheorghe I- 
linca: „Astă toamnă am

bucățica mea de pămint 
20 de bănicioare".

La fel ne-au vorbit co
operatorii Marin Popa. Ma
ria Toader. Ion Burdușel... 
Cu ceilalți n-am mai avut 
vreme să stăm de vorbă, 
președintele se grăbea spre 
secția de mecanizare. N-am 
găsit acolo tractoarele. 21 
dintre ele porniseră pe cîmp 
pentru lucrările de primă
vară. Unul singur, cel de-al 
22-lea, se afla încă la sec
ție. i se făcea o mică repa
rație.

— Am putea — zice pre
ședintele — s-o pornim prin 
sat. După cîte înțeleg, des
pre 1907 vreți să scrieți. Aș 
zice s-o porniți de la pre
zent.„

comunei și-acum îsi fac ca
sele după plan...

Undeva mai încolo, căță
rat pe acoperișul unei case 
care se afla și ea în fază 
de șantier, lucra un tînăr. 
instala o antenă de tele
vizor.

— Ei. ce faci Mircea ? 
l-a întrebat președintele.

— Mi-am luat televizor ! 
a răspuns tînărul.

Mircea și Livia Popescu, 
căsătoriți de cîteva luni, 
și-au ridicat o casă, o casă 
care se naște cu... televizor. 
Dar și cu mobilier nou și 
modern. Tot astfel cu co
voare noi. Și, de asemenea, 
cu frigider și aragaz... Dar 
asta este de acum un lu
cru firesc, chiar foarte fi
resc.

Intr-o curte am văzut un 
automobil „Dacia" nou- 
nouț.

— Ăstora le-au venit
oaspeți ?

— Nu, nu cred, dar de 
ce ? A, mașina... E a lor. 
Mihai Manda. Mai sînt prin 
sat mașini...

Pe uliță trece poștașul. 
11 cheamă Gheorghe Ciu- 
rezu. Geanta îi e doldora 
de „Scîntei" și „Românii li
bere". Le împarte pe la 
abonați. (în 1907. știutorii 
de carte se numărau aici pe 
degete. Nu știa carte nici 
măcar moșierul... Dar des
pre asta o să mai vorbim). 
Se grăbea poștașul. Avea 
azi de dus o scrisoare mai 
aleasă. Par avion din Si
ria. Pentru Ana Nacu de la 
fiul ei trimis în Siria ca, 
muncitor specialist în pe
trol.

întilnim apoi în drumul 
nostru dispensarul uman. 
Ne-arn amintit pe loc fap
tul că in statisticile jude
țului comuna Braloștița 
ocupă locul întîi la sporul 
natural al populației (10 la 
mie). 11 găsim la dispensar 
pe tînărul medic transilvă
nean Ștefan Miresteanu. E 
adevărat ce spun statistici
le ? „E foarte adevărat. 124 
de nașteri ne an. Mortali
tatea infantilă zero. La în
ceput nu-mi venea nfei mie 
să cred, acum m-am obiș
nuit. Ciudat : bătrinii de 
aici spun că înainte de răz
boi erau mai multi cei care 
mureau decît cei care se 
nășteau..."

Pe tînărul transilvănean
(Continuare în pag. a II-a)
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Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 50 de ani,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inmînat, vineri, 
într-un cadru festiv, tovarășului 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, și tovarășului Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., mi
nistrul muncii, „Ordinul Muncii" 
ciasă I. pentru contribuția' adusă la

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează :

Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I 
tovarășului Gheorghe Pană.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

înfăptuirea politicii partidului și sta
tului, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate î,n patria 
noastră, cu prilejul împlinirii virstei 
de 50 de ani.

La solemnitate au participat tova
rășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Iosif Uglar, 11 ie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Teodor 
Coman, Mihai Dălea, Miu Dobhesctj,

Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, Aurel 
Duma și Ion Stănescu.

Luind cuvintul, tovarășul Gheorghe 
Oprea și tovarășul Gheorghe Pană 
au mulțumit pentru înaltele distinc
ții ce le-au fost acordate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat călduros pe sărbătoriți.

Sărbătoriții au fost felicitați, de 
asemenea, de membrii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
care le-au urat multă sănătate, feri
cire și putere de muncă.

Cuvintul tovurușului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Oprea,
Dragă tovarășe Pană.
Dragi tovarăși
Doresc ca, în numele Comitetului 

Politic Executiv, al meu personal, să 
vă adresez cele mai calde felicitări 
cu prilejul împlinirii virstei de 50 
de ani și cu prilejul acordării înal
tei distincții — Ordinul Muncii clasa 
I, care constituie o apreciere a mun
cii depuse ca activiști de partid in 
îndeplinirea sarcinilor încredințate.

Sînteți activiști vechi de partid, din 
anii imediat de după eliberare ; ați 
îndeplinit diferite munci, v-ați stră
duit și ați obținut rezultate in reali
zarea misiunilor încredințate. Toc
mai datorită acestui fapt ați și putut 
ocupa, din însărcinarea partidului, di
ferite funcții de răspundere, în di
verse sectoare ale activității noastre.

în momentul de față, tovarășul 
Oprea îndeplinește munci de mare 
răspundere, atît în conducerea parti
dului, cit și, îndeosebi, pe linie de 
stat, in conducerea unor sectoare 
importante ale economiei, de care sînt 
legate direct Înfăptuirea politicii de 
industrializare, afirmarea revoluției 
tehriico-'ștîințifice, efortul ca, în ur
mătoarea etapă, industria noastră so
cialistă să devină o industrie mo

dernă, în rînd cu cele mai dezvoltate 
din lume. Sînt sarcini mari, dorim 
să realizăm în acest cincinal tot ceea 
ce ne-am propus — și ceva suplimentar 
— pentru a putea îndeplini cu succes 
programul elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului. Am convingerea 
că tovarășul Oprea — desigur, îm
preună cu întregul Comitet Politic 
Executiv, cu conducerea ministerelor 
și întreprinderilor, specialiștii care 
lucrează în aceste sectoare — va face 
totul pentru a-și indeplini în bune 
condiții sarcinile de mare răspundere 
pe care le are.

în ce-1 privește pe tovarășul Pană, 
în momentul de fată el are, de ase
menea, răspunderi deosebite atît în 
conducerea sindicatelor, cit și pe linie 
de stat, intr-un sector important al 
aplicării politicii partidului de ridi
care a nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii. A îndeplinit cu 
rezultate bune diferite însărcinări și 
am convingerea că va acționa cu ho- 
tărire pentru înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere ce revin sindicate
lor — care au un rol activ in viața 
societății noastre, in primul rind in 
îndeplinirea programului de dezvol
tare economico-socială, dar și în dez
voltarea generală a țării, în trans
punerea in viață a măsurilor de creș
tere a productivității muncii, în mal

buna organizare a întregii activități 
din întreprinderi, cit și în îmbunătă
țirea continuă a nivelului de trai al 
maselor. în această privință, tovară
șul Pană — și in calitatea sa de mi
nistru al muncii — împreună cu în
tregul colectiv, cu toate organele cen
trale care au răspunderi în aplicarea 
în viată a hotărîrilor Congresului, ale 
Comitetului Central si Comitetului 
Politic Executiv privind creșterea 
bunăstării tuturor celor ce muncesc, 
am convingerea că va reuși să-și în
deplinească in continuare în bune 
condiții sarcinile incredintate de 
partid.

Doresc să urez atît tovarășului 
Oprea, cit și tovarășului Pană suc
cese in îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Noi toți apreciem activita
tea pe care voi ați depus-o și o de
puneți și vă urăm succese tot mai 
mari in înfăptuirea politicii generalo 
a partidului — atit pe plan national, 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării, cit și pe plan international, in 
promovarea politicii de colaborare și 
pace, in lupta pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Vă dorim multă sănătate, multă fe
ricire ! (Aplauze).

Cuvintul tovurușului 
Gheorghe Oprea

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, în acest moment deosebit 

și profund emoționant din viața mea, să exprim cele 
mai calde mulțumiri și fierbintea mea recunoștință 
dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al partidului pentru urările cordiale și aprecierile 
călduroase cuprinse în scrisoarea adresată, pentru distinc
ția acordată cu prilejul împlinirii virstei de 50 de ani, 
pentru această manifestare tovărășească, pătrunsă de spi
ritul unei înalte omenii cu care m-ați onorat astăzi.

Desigur, o aniversare reprezintă. înainte de toate, un 
prilej de bilanț. Privind retrospectiv viața și activitatea 
mea, atît ca muncitor, ca inginer, cit și ca activist de 
partid și de stat, se desprinde, într-un mod cu totul aparte, 
o perioadă luminoasă, hotâritoare pentru mine, marcată 
de anii de profunde împliniri în care am avut deosebita 
cinste să lucrez nemijlocit sub îndrumarea și conducerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să mă 
formez — ca multi alți activiști — la înalta școală revo
luționară al cărei strălucit și neobosit promotor sinteți.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi, din 
toată inima, pentru încrederea ce mi-ați acordat-o și pen
tru sprijinul profund stimulator pe care, cu generozitate 
și înțelegere tovărășească, mi l-ați dat în întreaga pe
rioadă a formării mele și a exprima deplina recunoș
tință pentru grija statornică cu care dumneavoastră, con
ducerea partidului înconjoară cadrele de partid și de stat, 
veghind la asigurarea unui climat sănătos, mereu înnoitor 
de muncă, insuflindu-ne, nouă tuturcr, conștiința marilor 
îndatoriri ce ne revin, a exigenței comuniste, a răspunde
rilor sociale ce ne-au fost încredințate în diferite sectoare 
ale construcției socialiste.

Ca lucrător de peste trei decenii pe tărîmul industriei, 
vreau să vă mărturisesc, tovarăși, satisfacția pe care o 
trăiesc pentru progresele substanțiale înregistrate în 
această importantă ramură a economiei naționale.

Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu orientarea cu 
adevărat revoluționară a industriei noastre socialiste spre 
laturile ei calitative, spre dezvoltarea ramurilor de virf, 
purtătoare în cel mai înalt grad ale cuceririlor științei și 
tehnicii înaintate și care să valorifice superior potențialul 
creator al întregii națiuni.
(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintul tovurușului 
Gheorghe Pună

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Stimați tovarăși.
Aș dori, în primul rînd, să vă exprim, dumneavoastră» 

mult stimate tovarășe secretar general. Comitetului Poli
tic Executiv, cele mai sincere mulțumiri pentru cinstea 
deosebită ce mi se face astăzi acordindu-mi-se această înaltă 
distincție cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani, pentru 
scrisoarea cu care Comitetul Politic Executiv m-a onorat 
cu această ocazie.

Trăiesc aceste momente de adincă emoție si semnificația 
datorită grijii și considerației pe care le-am simțit fie
care la asemenea aniversări, precum și în activitatea 
noastră de fiecare zi.

Privind în urmă. îmi dau seama că în viața mea au 
fost cîteva momente care au dat sens întregii mele exis
tente. Mi-am început activitatea ca muncitor în rindurile 
petroliștilor de la Rafinăria „Teleajen". care m-au învățat 
să prețuiesc cinstea si disciplina muncitorească, să urăsc 
exploatarea și încălcarea demnității umane.

După eliberarea țării am activat mai întîi în Uniunea 
Tineretului Comunist. Primirea în rindurile Partidului 
Comunist Român a constituit cel mai insemnat eveniment 
din viața mea. în rindurile comuniștilor am fost educai 
să servesc cu devotament poporul, patria, cauza clase 
muncitoare. Am lucrat ca activist de partid la diferit» 
eșaloane. Promovarea mea in colectivul de conducere s 
partidului am considerat-o ca pe un greu și responsabil 
examen pe care trebuie să-1 dau permanent in fața parti
dului. a celor care mi-au acordat această încredere ș 
a oropriei mele conștiințe.

încă de cind eram in activul Capitalei și. în special, a 
Comitetului Central, am lucrat de multe ori sub îndru 
marea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în stilu 
său propriu de a munci direct, nemijlocit cu toți cei ct 
care trebuie rezolvate diferitele probleme ale vastei acti 
vităti de partid și de stat.

Acea perioadă, ca și cea de cind am privilegiul de ; 
lucra direct cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost și sin 
pentru mine cea mai inaltă școală politică și revoluționar?

Pentru noi toți, pentru întregul partid și popor, secreta 
rul nostru general a constituit întotdeauna un exceptions 
exemplu de conducător revoluționar, de patriot înflăcărai 
de muncă neobosită și severă autoexigență. în zilele grei 
prin care a trecut țara datorită seismului, exemplul să' 
de eroism, de profund umanism, capacitatea sa de orga
(Continuare în pag. a V-a)
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marele țel care a înnobilat gîndirea social-politieă înaintată
Aspirație a întregului popor, idealul 

independenței naționale și-a găsit o 
vie reflectare in gîndirea social-poli- 
ticâ a secolului trecut, cînd eliberarea 
de sub dominația străină s-a impus ca 
o necesitate obiectivă a progresului 
istoric al țării. Argumentînd multila
teral însemnătatea dobîndirii inde

pendenței în ample lucrări social-po- 
litice, prelegeri universitare, articole 
de presă, discursuri publice, cărturarii 
patrioți și-au adus contribuția la să
direa în conștiința națiunii a convin
gerii că numai pe această cale se va 
putea dezvolta plenar, va putea să 
ocupe un Ioc demn în rîndul popoa
relor lumii.

Prezentăm în cele ce urmează cîteva 
extrase din opera acestor gînditori — 
ilustrare vie a valorii sociale pe care 
o dobîndește creația cărturarului an
gajat în marile prefaceri revoluționa
re ale timpului sâu, răspunzător pen
tru destinele poporului, părtaș Ia as
pirațiile sale.

„Slobozenia trebuie să fie și socială, și națională1'

„Libertatea dinăuntru și cea 
din afară sînt surori"

„Drepturile lor, românii 

și le-au scris singuri"
PRIN LUPTĂ LA MÎNTU- 

INȚA NEATÎRNĂRII. Vitejia ru
mânilor, fâr-a se descuraja din pri
cina numărului lor celui mic sau 
făr-a se înspăiminta de puterile ce 
îl vinea asupră, birui armii mari și 
cu șiroaiele de singe ce vărsară 
pentru pricina cea sfintă a slobo
zeniei lor își scriseră singuri drep
turi.

Florian AARON (1835)

VOM FI DEMNI DE AMIN
TIREA STRĂBUNILOR, stră
bunii noștri au înfruntat dușmanii 
și au învins în răstimpuri cei mai 
cumpliți; apoi noi, strănepoții lor, 
să nu putem oare mînui armele cu 
care ei au învins?

Gheorghe MAGHERU (1866)

„SlNTEM INDEPENDENȚI, SlNTEM O NAȚIUNE DE SINE STĂTĂTOAREAceste cuvinte, rostite 
de Mihail Kogâlniceanu in aplauzele Reprezentanței Naționale, dădeau expresie unei realități pregătite 
prin lupta multor generații. (Basorelief infătisind proclamarea independentei tării in Camera deputatilor, 

9 mai 1877)

10 000 DE ROMÂNI AU 
CĂZUT CA SĂ CÎȘTIGE 
PATRIEI LOR LIBERTATEA. 
România are deplină încredere 
că independența ei va fi re
cunoscută definitiv șl pe d-întreg 
de către Europa. Pe lîngă drep
tul ei cel vechi, al cărui prin
cipiu fusese scîlciat prin restălmă- 
ciri istorice, astăzi vine să se a- 
dauge titlurile pe care ea le-a îm
prospătat sau le-a întinerit pe cîm- 
purile de bătaie. Zece mii de ro
mâni au căzut în jurul Plevnei ca 
să cîștige patriei lor libertatea și 
independența.

Mihail KOGALNICEANU
(1878)

REVOLUȚIA VIITOARE VA 
CERE UNITATEA Șl LIBER
TATEA NAȚIONALĂ. Revolu
ția viitoare nu se va mărgini 
a cere libertatea din lăuntru, 
care e peste putință a dobîndi 
fără libertatea din afară, libertatea 
de supt domnirea streină, ci va 
cere unitatea și libertatea națio
nală.

Nicolae BALCESCU (1850)

SURORI CARE UNA FĂRĂ 
ALTA NU POT TRĂI. Sloboze
nia e îndoită, cea dinlăuntru și cea 
din afarâ. Ele sînt surori, una fără

„Independența economică 
să întărească pe cea politică"

ECONOMICESTE ROMÂ
NIA SĂ FIE A ROMÂNILOR, 
AȘA CUM ESTE POLITICEȘTE. 

alta nu pot trăi. Pentru aceasta au 
fost bătăliile neamului nostru.

Alecu RUSSO (1848)
NU VOM AVEA ODIHNA 

PÎNÂ VOM DOBÎNDI SUVE
RANITATE DEPLINĂ. Românii 
vreou o leagă strînsă, frățească in
tre locuitorii acestui pămint; vreau 
suveranitate deplină ; vreau pace 
cu toți vecinii lor, alianță cu fireștii 
lor aliați, scurt libertatea și frater
nitatea înăuntru și in afară. Aces
tea le vreau și le cer ei cu viața 
odată, nici că se vor odihni pinu 
nu le vor ciștiga.

George BARIȚ1U (1848)

Poporul român după lupte de 
veacuri a avut conștiința de drep
turile sale naționale. După cum 
a luptat pînă ce și-a dobin- 
dit neatirnarea politică, tot ast
fel are conștiința și de nevoi
le sale economice și va lupta 
cu același patriotism pentru a cu
ceri și neatirnarea economică. 
Lipsa unei industrii naționale este 
în timpul de față o cauză de slă
biciune economică pentru țară, iar 
în viitor o amenințare pentru inte
resele sale cele mai vitale.

P. S. AURELIAN (1890) 
SĂ DEZVOLTAM TOT CE 

FACE ÎNFLORIREA Șl AVU
ȚIA UNUI STAT. Prin libertate 
și independență se pot dezvolta 
comerțul, 4ndustrip,. artele, în fine 
tot oe face în$prirea și avuția unui 
stat.
Grigore BORANESCU (1864) 

CALEA PROGRESULUI SI 
CIVILIZAȚIEI. Poporul român 
a știut prin jertfe și abnega
ție, și cu prețul singelui său, 
să se libereze de sub turci 
intr-un război glorios, asigurin- 
du-și astfel o neatîrnare care 
să-i permită să se dezvolte în pace 
și să pășească pe calea civilizației 
arătată de popoarele mai înaintate.

Iosif Nădejde ARMAȘI.) 
(1900)

Acest crez a călăuzit statornic gindul și fapta cărturarilor patrioți, care au militat cu înflăcărare pentru infăp- 
tuirea aspirațiilor maselor populare de dreptate socială și libertate națională. (în imagine : Balcescu vorbind 

lucrătorilor de la salina Telega, Prahova)

Un pas hotărîtor 
spre întregirea țării

O SINGURĂ ROMÂNIE. 
Dreptate, frăție, unitate e flamura 
românilor. Cu dinsa vor scutura 
jugul streinilor; cu dinsa își vor 
redobîndl drepturile, cu dinsa se 
vor pune în rîndul neamurilor.
Vasile MALINESCU (1850)

E RÎNDUL NOSTRU A 
COMPLETA UNITATEA NA
ȚIONALĂ- y°|m Dacia °șa curn 
ea ]u-JStr4Bpnu nășțri ne-au con- 
serxarAfmbd’șî pămintui strămo- 
șesq.*;..pȘrfiftp'  noștri, generațiynea 
care Să’duce au făcut unirea, in
dependența și mult lucrat-au pen
tru libertate. Acum e rîndul nostru: 
nouă ne este dat a completa uni-

„Sîntem pentru libertatea 
tuturor națiunilor"

VOIM DREPT EGAL PEN
TRU TOATE STATELE. Națiunea 
română dă de știre naționalităților 

tatea națională, a întări libertatea 
și a face ca egalitatea să nu fie 
un van nume.

Constantin MILLE (1883)
DATORIA DE A NE PĂS

TRA FIINȚA NAȚIONALĂ. 
Românii nu pot pierde din ve
dere că, națiune și stat, avem 
o misiune de îndeplinit și în
țeleg că, pe cît timp vom fl 
in voia - întîmplăr-ilor din afa- 

. rfl. geniul, noe'.ru ngțțona.l nu. se
poate dezvolta ; simțim că avem o 
datorie imperioasă de a ne asigu
ra ființa ; a renunța ia unire ar fi 
pentru noi a abdica ca națiune, 
ar fi a renunța la orice speranță.

Ion GH1CA (1892)

conlocuitoare că n-are cuget duș
man în contra altor națiuni; prin 
urmare națiunea română nici vo
iește domni preste alte națiuni, nici 

nu va suferi a fl supusă altora, cl 
voiește drept egal pentru toate.

SImion BARNUȚ1U (1848)

BRAȚUL ROMÂNIEI NU 
VA AMENINȚA NICIODATĂ 
LIBERTATEA VREUNUI ALT 
POPOR. Campioni hotăriți și cre
dincioși al neatîrnării, vom lupta 
întotdeauna în contra curentelor ce 
vreodată ar stîrni șovinismul pa- 
trioților necugetați, ca brațul Româ
niei, care pînă Ieri a fost strîns de 
lanțul robiei, să amenințe liberta
tea vreunui alt popor, înarmat cu 
securea călăului...

Constantin BACALBAȘA 
, (1883)

SOCIALIȘTII LUPTĂ PEN
TRU ELIBERAREA NAȚIUNI
LOR DE SUB JUG STRĂIN. 
Social-democrația, care luptă îm
potriva oricărei nedreptăți, ori
cărei apăsări și robiri a omu
lui prin om, luptă și cu cea 
din urmă energie împotriva tuturor 
banditismelor politice din societa
tea capitalistă, împotriva tuturor 
ocaparărilor naționale, luptă pentru 
liberarea națiunilor de sub jugul 
străin.
C. DOBROGEANU-GHEREA 
, (191D

(Urmare din pag. I)

faptul acesta îl miră. Pe cei 
care cunosc istoria satului, 
amănuntele înapoierii de 
altădată nu-i miră. Le o- 
feră un motiv de reflecție 
tonică la adresa marilor 
prefaceri din viata satului 
lor și a tuturor satelor țării.

încă un mic popas intr-o 
clădire din apropiere. La 
sediul comitetului comunal 
de partid e o scurtă ședință 
de lucru. Trebuie deci să 
mai zăbovim. La ordinea de 
zi două puncte aparent fără 
nici o legătură între ele : 
1. Stadiul pregătirii forma
țiilor artistice de amatori 
ale comunei pentru Festi
valul și concursul national 
„Cîntarea României". 2. 
Unde să fie amplasate noile 
mașini de cusut „Ileana" 
sosite de cîteva zile pentru 
crearea unei noi secții de 
croitorie în comună și mo
dul de organizare a muncii 
în această secție. Se discu
tă amănunte, multe amă
nunte care nu prezintă in
teres pentru reportajul nos
tru. Cum ar fi cutare sau 
cutare idee din programul 
brigăzii artistice de agitație 
sau cît de rezistentă este 
instalația electrică acolo 
unde vor funcționa mașini
le. de cusut electrice... Nu

sint decît detalii ale unei 
realități care înscrie viața 
celor din Braloștița într-un 
larg curs al civilizației so
cialiste. Tractoriști și me
canici. electricieni și zoo- 
tehniști, croitori și munci
tori petroliști de înaltă ca
lificare. locuitorii de aici — 
generic și impropriu numiți

pătulele moșiei Tache Po
pescu. Le-au dat foc. De 
frică. Tache Popescu zis 
..Mitocanu’" s-a ascuns în 
turla bisericii. Curind însă 
au sosit jandarmii și arma
ta. I-au arestat pe răsculați, 
i-au dus între baionete a- 
colo, pe tarlaua „Ruptura" 
și i-au împușcat... Era o

îngroape. Dar nu. Moșierul, 
coborit din turnul bisericii, 
căpătase acum curaj, un 
curaj dement : „Aruncați-i 
aici pe toți într-o groapă, 
nu in cimitir ! Și așa cimi
tirul e prea mare și îmi 
scurtează moșia !“.

Abia după cincizeci de 
ani. într-o vreme a omeniei.

Cu țăranii stăpâni pe destinele lor
încă țărani — își constru
iesc noi case care să cores
pundă unui nou standard 
de viață...

O oră mai tîrziu ne aflăm 
în casa Măriei Popescu. Din 
realitatea prin care cutree- 
rasem ne întoarcem astfel 
cu șapte decenii în urmă. 
Maria Popescu ne vorbește, 
cu voce slabă și tremurată, 
despre vremea cînd avea ea 
18 ani și era 1907...

...Țăranii n-au mai putut 
să suporte dijma, haraciul, 
sărăcia grea. Și pentru că 
în toată țara se ridicau vîl- 
vătăile răscoalei, un mare 
grup de țărani din Braloști- 
ța au pornit cu furci și to
poare spre conacul și spre

crimă, fără îndoială, o cri
mă sălbatică. Dar nimic 
neobișnuit pentru acele 
zile. Crima căpătase pro
porții fabuloase, mii și mii 
de țărani fuseseră tot ast
fel împușcațn Totuși aici, 
la Braloștița. s-a întîmplat 
ceva cu totul ieșit din co
mun. ceva care vorbește 
mai mult decît orice despre 
lăcomia fără margini a mo
șierilor. despre cruzimea a- 
troce a exploatatorului. 
După cd puștile au bubuit 
și i-au doborît pe cei 22 de 
țărani, după ce fumul 
prafului de pușcă și vaiete
le s-au risipit în văzduh, 
sătenii s-au apropiat ca 
să-și plîngă morții și să-1

au fost scoase din cimp 
osemintele răsculaților și 
depuse sub piatra unui mo
nument ridicat in amintirea 
lor. în centrul comunei. în 
amintirea lor... A.u fost 
înscriși în registrul stării 
civile al primăriei din 1907, 
sub specificația „împușcați 
cu armă de foc fiind capi 
de răscoală. în martie 1907. 
Scoși de foame din casele 
lor de lut și pornind în
tr-o încercare disperată să 
curme o nedreptate cîineas- 
că. bunici (60 de ani) și ne
poți (18), părinți și feciori, 
frați și veri au primit în 
piept o ploaie năpraznică 
de gloanțe. După care s-a 
așternut liniștea...... Trupe
le din Braloștița către dom

nul general Geagîrtu — co
mandantul trupelor de jan
darmi din Craiova : am 
executat pe cei 22 de răscu
lat! și incendiatori. în urma 
acestei execuțiuni liniștea 
s-a restabilit de deplin". 
Telegrama s-a așezat în 
arhivele nedreptății și ale 
cruzimii, morții au fost a- 
runcați într-o groapă din 
tarlaua „Ruptura" (pentru 
ca nu cumva mormintele 
lor să ocupe pămîntul mo
șierului), iar numele lor a 
fost caligrafiat în registre, 
după care s-a așternut li
niștea. Liniștea de gheață 
a unei istorii a împilării.

Ieșim din nou în strada 
Inundată de soarele primă
verii. Avem foarte concret 
senzația că am izbutit să 
ieșim din. nou dintr-o grotă 
înghețată în care ne-au te
rorizat frigul. întunericul.' 
coșmarul. Aici, afară. în a- 
cest afară al realității și al 
istoriei noastre, e bine, e 
cald, e soare și lumină... Pe 
uliță trece din- nou poștașul 
care imparte ziare, dintr-o 
curte pornește — pesemne 
spre oraș — un automobil 
„Dacia 1300". o bătrînă și o 
fetită plantează răsaduri de 
flori în fața casei.

Mihai CARANFIL 
Nicolae BABALAU

fără răgaz, din zori și pînă noaptea 
la insămințarea porumbului

Su alte priveliști — ale prosperității și civilizației socialiste — te întîmpină astăzi Braloștița, satul care fusese cîndva o întruchipare a sărăciei și 
înapoierii . . ,

ARGEȘ. Analizind stadiul lu
crărilor agricole de primăvară. Bi
roul comitetului județean de partid 
Argeș a indicat ca in toate unitățile 
agricole să fie luate măsuri pentru 
grăbirea insămînțării porumbului. 
Indicația are drept temei faptul că 
ploile din ultimele zile au creat con
diții optime pentru pregătirea unui 
pat germinativ corespunzător și ră
sărirea plantelor. Ca atare, lucrătorii 
ogoarelor acționează energic, folo
sind fiecare oră bună, de lucru, astfel 
ca pînă la sfirsitul săptăminii vii
toare să se încheie semănatul pe în
treaga suprafață de 41 700 hectare 
apartinînd cooperativelor agricole și 
4 000 hectare — I.A.S. Ziua se mun
cește la semănat, iar la pregătirea 
terenului activitatea se prelungește 
pină la orele 23. Consemnăm o ini
țiativă bună : organizarea unor ta
bere de iucru unde utilajele si meca
nizatorii râmîn peste noapte. Aci șe 
face aprovizionarea cu sămință, ali
mentarea cu carburanți a tractoare
lor si tot aci se aduce hrană pentru 
oameni. Astfel de tabere au fost or
ganizate în unitățile din cadrul con
siliilor intercooperatiste Birla. Izvora. 
Slobozia, in întreprinderile agricole 
de stat din Izvora, Pitești și Costești, 
unități în care au fost însămânțate, 
în medie. 30—40 la sută din supra
fețele destinate porumbului. în ve
derea grăbirii lucrărilor. în zona de 
șes au fost trimise utilaje agricole 
din nordul județului. Ca urmare, vi
teza de lucru a crescut de la 2 600 
hectare la 3 200 hectare pe zi. La 
cooperativa agricolă din Surdulești 
s-a și încheiat semănatul porumbu
lui. Din plin se lucrează si la coo
perativa vecină din Ungheni. Meca
nizatorii de pe cele patru semănători 
grupate pe două tarlale apropiate 
lucrau sub directa supraveghere a 
inginerului-șef Marin Răducanu. 
Prezent la fața locului, inginerul 
Petre LeCa. directorul trustului 
S.M.A.. face aprecieri asupra calității 
lucrărilor : „Patul germinativ e bine 
pregătit, semănatul se face în rân
duri drepte, sămința cade la adînci- 
meă corespunzătoare". Astfel de con
statări s-au făcut si pe terenurile 
cooperativelor din Miroși, Colțu, Hu
mele și Strîmbeni. (Gheorghe 
Cirstea).

BUZĂU. în aceste zile, în uni
tățile agricole din județul Buzău,

La semănatul porumbului, pe terenurile cooperativei agricole din Sudiți, 
județul Buzău Foto : M. Bâzu

forțele mecanice si umane sint con
centrate la îpsămînțarea porumbului, 
cultură care va ocupa o suprafață de 
peste 76 000 ha. Pornind de la nece
sitatea asigurării unui ritm zilnic de 
lucru intens, biroul comitetului ju
dețean de partid a stabilit un pro
gram amplu de măsuri, a cărui apli
care este asigurată de comitetele co
munale de partid și de consiliile de 
conducere din unități. „Problemele 
tehnice au fost rezolvate cu contri
buția tuturor specialiștilor din uni
tăți. ne spune ing. Gheorghe Maftei, 
director adjunct al direcției agricole. 
Printre altele, s-a stabilit ca in pri
ma fază să fie însămințati hibrizii 
tardivi, iar cantitatea de sămință 
distribuită la hectar să fie majorată 
cu 5—10 la sută față de anii prece
dent!. pentru a se asigura o densi
tate de cel puțin 50 000 plante la 
hectar".

într-un raid prin mai multe coo
perative agricole, am surprins citeva 
secvențe semnificative pentru munca 
mecanizatorilor și țăranilor. coopera
tori. La cooperativa agricolă Blăjani, 
pe tarlaua „Zoița". patru agregate 
lucrau de zor la pregătirea terenului. 
Președintele unității, Ene Pințoiu, 
precizează că mecanizatorii primesc 
zilnic ordine de lucru. în care sînt 
prevăzute indicațiile tehnice pentru 
efectuarea lucrărilor pe fiecare tarla. 
Pînă in seara zilei de vineri s-a in

cheiat pregătirea patului germinativ 
pe cele 250 ha care urmează să se 
cultive cu porumb. Dirijind activita
tea mecanizatorilor. Aurelia Uaș, in
ginera șefă a cooperativei Cotorca, 
ne spune : „înainte de declanșarea 
semănatului am reglat brăzdarele 
semănătoarelor la distanță de 80 cm 
între rinduri. fată de 90 cm in anul 
precedent. Cantitatea de sămință 
distribuită la hectar ne poate asigura 
densitatea corespunzătoare, astfel ca 
și in acest an unitatea noastră să 
obțină o recoltă de peste 5 000 kg boabe • ■ ■ -
ment, _ ___________
bună a lucrărilor, de încheierea se
mănatului pe cele 440 hectare plani- 

16 aprilie, vrem să ne 
Congresul consiliilor 
din unitățile agricole 
întregii țărănimi".' în 
agricole Băiăceanu, 
Sudiți, Cîrligu Mare,

ia hectar. Cu acest angaja- 
garantat de execuția foarte

ficate pînă în 
prezentăm lâ 
de conducere 
socialiste, al 
cooperativele
Cochțrleanca. *vxaie,
Zărnești și Cotorca. pentru a se fo
losi din plin timpul de lucra, ali
mentarea cu carburanți a tractoare
lor se face cu cisternele direct pe 
cimp. De asemenea, mecanizatorilor 
li se aduce hrană caldă, iar atelie
rele mobile acționează operativ pen
tru remedierea defecțiunilor. Buna 
organizare a lucrului a permis uni
tăților respective să însămînțeze po
rumbul pe mai bine de 65 la sută din 
suprafețele planificate. (Mihai Bâzu),
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In cei opt ani care au trecut de 
Ia înființarea consiliilor intercoope- 
ratiste, aceste organisme au reușit să 
acumuleze o experiență pozitivă in 
coordonarea și sprijinirea cooperati
velor agricole in dezvoltarea pro
ducției agricole, amplasarea mai bună 
a culturilor și creșterea efectivelor 
de animale, in concentrarea și spe
cializarea unităților cooperatiste, uni
rea eforturilor pentru realizarea u- 
nor noi capacități de producție in- 
tercooperatiste agrozootehnice. Sar
cinile actuale și de perspectivă, sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
partidului, privind 
dezvoltarea și mo
dernizarea agri
culturii, transfor
marea treptată a 
muncii din a- 
ceastă ramură in
tr-o variantă a 
muncii industriale 
impun însă mă
suri care să ducă 
la îmbunătățirea 
organizării și ac
tivității consilii
lor intercoopera
tiste, introducerea 
unor forme per
fecționate de con
ducere și organi
zare a producției 
și a muncii capa
bile să imprime 
proceselor și re
zultatelor de pro
ducție o producti
vitate și eficientă 
ridicată, mai mul
tă stabilitate și 
ritmicitate. în ca
drul acestor mă-.
suri se înscrie și constituirea noilor 
consilii Intercooperatiste model, ca 
treaptă superioară de organizare a 
producției in agricultura noastră coo
peratistă. în cadrul cărora se pun ba
zele integrării producției agricole cu 
cea de prelucrare a materiilor prime 
vegetale și animale.

Unul din aceste consilii Intercoope
ratiste model a luat ființă la Scorni- 
cești, pe baza asocierii celor patru 
cooperative agricole de pe raza con
siliului — Scornicești, Mărgineni, 
Mogoșești și Negreni. Activitatea e- 
conomică a consiliului este concepu
tă într-o structură complexă, cu- 
prinzînd atît producția agricolă pro- 
priu-zisă, cit și prelucrarea indus
trială a unor materii prime agricole 
în vederea valorificării superioare a 
acestora. în organizarea și desfășu
rarea activității consiliului a trebuit 
să se țină seama, in primul rî-nd, de 
diferențele mari care există in pre
zent intre nivelul de dezvoltare a 
cooperativei agricole Scornicești si al 
celorlalte trei cooperative agricole a- 
sociate. în aceste condiții, principala 
sarcină pusă în fața noului consiliu 
este aceea ca, într-o perioadă relativ 
scurtă, să asigure ridicarea nivelului 
de dezvoltare a celor trei cooperative 
agricole la nivelul cooperativei agri
cole din Scornicești, proces ce se va 
realiza în primul find pe baza pu
terii economice a fiecărei cooperative, 
precum și cu sprijinul statului în 
credite pentru realizarea unui mare 
număr de obiective de investiții. 
„Desigur, — ținea să precizeze tova
rășul Vasile Bărbulescu, președintele

„MUȘCHII" ECONOMIEI NOASTRE: 
MAȘINILE Șl UTILAJELE

Cum le folosim ? Cit timp și cu ce rundumente ? 

Cum se redistribuie cele disponibile?
Sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea pre- 

centată la recenta ședință comună a forurilor supreme de partid și de stat 
cu privire la folosirea eficientă, cu indici superiori, a tuturor utilajelor, 
mașinilor-unelte și instalațiilor din dotarea unităților economice au 
fost primite cu inaltă răspundere de către oamenii muncii din 
industria județului Neamț. Analizele Întreprinse pină acum pe această 
linie de către comitetul județean de partid, de numeroși specialiști au evi
dențiat mari posibilități pentru îmbunătățirea continuă a gradului de folosire 
a fondului de timp disponibil al mașinilor-unelte. al tuturor mijloacelor teh
nice. Astfel, după o primă evaluare a resurselor existente în fiecare unitate 
economică in domeniul utilizării mijloacelor tehnioe. s-a ajuns Ia concluzia 
că. numai pe această bază. în 1977, de pildă, se poate obține suplimentar o 
producție globală industrială in valoare de 30 milioane lei. materializată in 
produse utile economiei naționale.
Organizațiile de partid, toți comu

niștii de la ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA DIN ROMAN, spre exem
plu, au preluat desfășurarea și con
ducerea nemijlocită a acestei impor
tante acțiuni ; echipe special consti
tuite din cadre tehnice și muncito
rești competente au analizat in amă
nunt gradul de folosire a fiecărui 
strung, a fiecărei freze, mașini de 
rectificat ș.a., pe schimburi și zile.

— Pe baza concluziilor desprinse 
cu acest prilej — ne spunea ingine
rul Vasile Gogu. directorul întreprin
derii — am și trecut la materializa
rea în practică a unor măsuri care 
vizează, in primul rînd, organizarea 
muncii la fiecare mașină-unealtă in 
două și trei schimburi. Desigur, pen
tru aceasta, la început se punea și 
problema : de unde asigurăm forța 
de muncă necesară 1 Era evident că 
forța de muncă suplimentară trebuia 
să o asigurăm tot din întreprindere. 
Cum. pe ce căi 1 S-a organizat, 
de îndată, o severă și adevărată cer
cetare sociologică asupra gradului de 
ocupare, potrivit sarcinilor de plan 
ale fiecărui muncitor, iar în cele din 
urmă am găsit și soluția. Astfel. în 
schimburile nou create la fiecare ma
șină, pe lingă muncitorii cu înaltă 
calificare, am încadrat și 45 de strun
gari, frezori și rectificatori din rin- 
dul muncitorilor în formare, sau din 
cadrul celor cu meserii înrudite, pre
cum și din rîndul unor lucrători au
xiliari.

Tot in unitate am reținut și preo
cuparea pentru reducerea întrerupe
rilor accidentale, încărcarea tuturor 
utilajelor prin grafice de progra
mare a producției la parametrii no
minali, organizarea judicioasă a ac
țiunii de întreținere și reparații, prin 
amenajarea în cadrul unității a unui 
atelier special, pentru înlăturarea 
absentelor nemotivate, fără justifica
re. aprovizionarea judicioasă a locu
rilor de muncă ș.a. Efectele acestor 
prime măsuri ? Gradul de încărcare 
a mașinilor-unelte din dotare a cres
cut cu 11 200 ore pe lună. S-a asi
gurat astfel o sporire a coeficientu
lui de folosire a utilajelor cu 9,4 la 
sută față de anul trecut, ceea ce, 
trebuie să apreciem, este o creștere 
«ubstanțială.

— Avantajele acestei acțiuni sint 

consiliului — nu se pune problema 
încetinirii ritmului de dezvoltare a 
cooperativei din Scornicești. Dimpo
trivă. Se prevede ca. prin forța eco
nomică ce o va ciștiga. această loca
litate să devină un adevărat centru 
urban agroindustrial. Semnificativ in 
acest sens este, de altfel, și ritmul de 
dezvoltare stabilit pentru acest cinci
nal. la sfirșitul căruia, pe ansamblul 
consiliului, se va realiza o producție 
globală agroindustrială de circa 3 ori 
mai mare decit in 1975“.

Dezvoltarea viitoare a consiliului 
intercooperatist este prevăzută să se 

Consiliile intercooperatiste 

model—treaptă superioară 
de organizare a producției 
in agricultura cooperatistă

• Experiența de la Scornicești — model de organi
zare ce prefigurează dezvoltarea viitoare a secto
rului cooperatist al agriculturii noastre.

• în producția vegetală — repartizarea culturilor po
trivit principiilor concentrării și specializării.

• Unirea activității agricole cu cea de prelucrare a 
materiilor prime va aduce un spor de venit de 
aproape 250 milioane lei față de 1975.

realizeze pe calea profilării și spe
cializării producției pe unități și sub
unități. în domeniul producției vege
tale s-a trecut la o nouă organizare 
a teritoriului, stabilindu-se pentru 
fiecare cooperativă, fermă și solă a- 
cea structură și rotație a culturilor 
care pe raza consiliului asigură cea 
mai mare producție. Odată stabilită 
această structură, in noua formă or
ganizatorică, toate unitățile vor apli
ca măsurile de creștere a capacității 
productive a fondului funciar și teh
nologiile de cultivare stabilite de că
tre conducerea consiliului intercoope
ratist. Pentru producția acestui an, 
bunăoară, în toate cele patru unități 
au fost asigurate cantitățile de se
mințe necesare din loturile semincere 
organizate în anul 1976 în cadrul co
operativei agricole din Scornicești Și 
s-au aplicat în mod uniform pentru 
fiecare tonă de cereale planificată 
cite 24 kg azot, 12 kg fosfor și 5—6 

evidente nu numai din punct de ve
dere economic, dar si pe plan social 
— ne spune, la rîndul său. tovarășul 
loan Iordache, secretarul comitetului 
de partid din întreprindere. Este vor
ba de faptul că numai pe această

Față în față, 
două întreprinderi 
din județul Neamț
bază vom obține. în 1977, o produc
ție suplimentară în valoare de 10 mi
lioane lei, ceea ce reprezintă o trei
me din realizările preconizate la ni
velul județului, după o primă eva
luare a posibilităților existente in a- 
cest sens. De asemenea, s-au creat 
condiții ca un număr mare de 
muncitori să-și poată valorifica 
mai bine capacitatea lor tehnico-pro- 
fesională și deci să ciștige mai bine. 
Desigur, acesta este un început, fi
indcă nu putem spune că am rațio
nalizat raportul între lucrătorii di
rect productivi și cei auxiliari. Co
muniștii. toți lucrătorii noștri sint 
preocupați in continuare să găsească 
noi rezerve și soluții, astfel incit ma- 
șjnile-unelte din dotare, ca principa
lă bază tehnico-materială a produc
ției. să fie utilizate gospodărește, cu 
maximum de eficiență.

Și la ÎNTREPRINDEREA MECA
NICA „CEAHLĂUL" DIN PIATRA 
NEAMȚ există un mare număr de 
mașini-unelte. Este drept că și aici 
s-au obținut unele rezultate pe linia 
folosirii utilajelor din dotare. Din 
păcate insă, acestea sint răzlețe, 
fiind localizate numai la citeva ma
șini de mare randament și deci nu 
au darul să mulțumească, deși condu
cerea întreprinderii ne mărturisea : 
„Stă în atenția noastră să asigurăm 
fiecărui utilaj o încărcătură cores
punzătoare cu plan de producție". 
Nimic de zis. Intențiile sînt bune. 
Dar faptul că. și la ora actuală, gra
dul de folosire a timpului efectiv 
de lucru pe fiecare mașină-unealtă 
se menține sub 80 la sută denotă că 
nu s-a făcut totul in această direc
ție, că este necesar să se treacă ne- 
Intirziat de la intenții la fapte. 

kg potasiu substanță activă, în func
ție de planta premergătoare și rezer
vele de îngrășăminte in sol. S-a sta
bilit, de asemenea, ca la porumb in 
toate cooperativele agricole să se a- 
sigure densitatea de 70 000—75 000 
plante la hectar, folosită în ultimii 
ani la cooperativa agricolă din Scor
nicești, în loc de 40 000 plante cit se 
realiza pină acum in celelalte trei 
unități.

Pe ansamblul consiliului, producția 
marfă vegetală trebuie să crească In 
1980 de aproape două ori față de 
1975 și de peste 3 ori in 1985. La 

griu și porumb urmează să se obți
nă un spor de 2 500—3 000 kg la hec
tar, urmînd ca in 1985, in cele trei 
cooperative, să se realizeze în medie 
o producție de porumb de 12 000 kg 
la hectar, iar la cooperativa agricolă 
din Scornicești — 15 000 kg. Prin în
ființarea. încă din acest an. a unei 
secții de semiindustrializare a legu
melor și fructelor se va realiza va
lorificarea mai bună a acestor pro
duse.

Dar elementul calitativ nou îl con
stituie modul în care s-a conceput 
dezvoltarea producției animaliere și 
unirea acesteia cu cea prelucrătoare. 
Se poate spune că în acest domeniu 
va avea loc o adevărată revoluțio
nare a bazei tehnice de producție 
prin modernizarea tuturor pro
ceselor tehnologice și stabilirea 
unor noi tipuri de legalliri "dil 
industria„prelucrătoare. Noile capa
cități zootehnice sint prevăzute să 
se dezvolte prin asociere, în cadrul

Analizele sumare demonstrează că 
una din cauzele principale care duc 
la folosirea sub randamentele posibi
le a mașinilor-unelte constă in nu
mărul mare de absente nemotivate. 
Numai in perioada care a trecut din 
acest an. spre exemplu, numărul ab
sentelor nemotivate a ajuns la peste 
5 000 ore. Pe de altă parte, lipsa de 
preocupare pentru organizarea unui 
atelier de reparații pe platforma 
veche a întreprinderii determină o 
prelungire nejustificat de mare a 
timpului afectat acestor operațiuni. 
La aceasta se adaugă și efectuarea 
unor . reparații de . slabă calitate, 
ceea ce implică reluarea acelorași 
lucrări de cite două sau chiar trei 
ori și. deci, staționarea utilajelor, cu 
consecințe negative asupra realiză
rii planului de producție. Mari la
cune există Ia întreprinderea din 
Piatra Neamț și in ce privește asi
gurarea comenzilor pentru fiecare 
mașină, conform graficelor de pro
gramare a producției. Astfel, in vre
me ce unele strunguri sînt solicitate 
peste timpul normat, o parte din ma
șinile de rectificat, de pildă, func
ționează cu intermitentă. Sint oare 
acestea probleme ce depășesc com
petența consiliului oamenilor muncii, 
a organizației de partid din între
prindere. a specialiștilor ei, ?

De ani de zile, întreprinderea, me
canică „Ceahlăul" are în dotarea sa 
multe mașini-unelte cu un grad a- 
vansat de uzură, fapt care nu per
mite să poată fi folosite pe măsura 
cerințelor și astfel ele grevează a- 
supra coeficientului mediu de folo
sire a fondului de timp disponibil. 
Tot aici se amină nejustificat apli
carea in practică a unei hotăriri, cu 
privire la introducerea celui de-al 
treilea schimb. îndeosebi la utilajele 
de mare randament. Este adevărat 
că acum se află in pregătire, prin 
cursuri, aproape 100 de muncitori. 
Dar. potrivit programului stabilit la 
nivelul întreprinderii, acești munci
tori iși vor putea ocupa locul in pro
ducție mult mai tirziu decit este ne
cesar. Concomitent cu combaterea 
fermă a acestei atitudini de tergiver
sare a lucrărilor, in această întreprin
dere se impun acțiuni concrete și in 
ce privește introducerea activității de 
polideservire, a utilajelor, prin dota
rea lor cu S.D.V.-urile necesare. Tre
buie ințeles bine faptul că din înfăp
tuirea grabnică a acestor deziderate 
vor avea de cîștigat atit economia 
națională, cit și întreprinderea „Cea
hlăul" din Piatra Neamț. Și. in fond, 
prin intervenția factorilor de răspun
dere de pe plan local, din centrala 
de resort, va avea de cîștigat, sub 
aspectul producției și eficientei, și 
industria județului Neamț.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii" 

brînzeturi, Iar 
își va mări

unor unități moderne, de tip indus
trial, pe baza concentrării și specia
lizării raselor și speciilor de animale 
pe unități. Producția marfă a acestui 
sector va trebui să ajungă la sfirșitul 
acestui cincinal la 186 milioane lei, 
față de 31 milioane în 1975. în acest 
scop urmează să se organizeze o aso
ciație de creștere a vacilor, cu un e- 
fectiv de 2 200 capete, alta pentru 
îngrășarea tineretului taurin și o- 
vin, precum și un complex de 
creștere și îngrășare a porci
lor. Creșterea vacilor va fi or
ganizată pe ferme, amplasate în trei 

din cele patru co
operative, tinere
tul taurin și ovi
nele vor fi con
centrate la Mogo
șești, iar porcii la 
Negreni in cadrul 
unui complex in
dustrial cu o ca
pacitate de 44 000 
capete. Păsările, 
care in final vor 
ajunge la 324 000 
găini ouătoare și 
4.7 milioane pui 
de carne, vor Ii 
crescute în conti
nuare la Scorni
cești.

în dezvoltarea 
economică a a- 
cestui sector s-a 
prevăzut și orga
nizarea unor ca
pacități de pre
lucrare a produ
selor animale. în 
acest scop, in 
1979 se va cons
trui o secție de 

abatorul existent
producția prin or

ganizarea lucrului în două schim
buri și apoi în trei schimburi.
Ca urmare, producția alimenta
ră industrială va crește la peste 96 
milioane lei in 1980 și la circa 110 
milioane in 1985. La construirea sec
ției de produse lactate va participa 
si statul. în asociere, cu fonduri ce 
vor reprezenta circa 50 la sută din 
valoarea investiției.

Pe baza unei recente hotăriri a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., consiliile intercooperatiste își 
desfășoară activitatea ca unități cu 
personalitate juridică și care, în ca
litate de titular de plan, poartă în
treaga răspundere pentru realizarea 
indicatorilor stabiliți. Atribuțiile cu 
care sint învestite aceste organisme, 
ca și puterea de decizie în exercita
rea acestor atribuții sînt de natură 
să asigure un adevărat salt calitativ 
în organizarea și dezvoltarea activi
tății în agricultura noastră coopera
tistă. Cadrul organizatoric perfecțio
nat asigură creșterea rolului acestor 
organisme in luarea tuturor mă
surilor de întărire și dezvoltare eco- 
nomico-organizatorică a cooperative
lor agricole, care își păstrează însă 
autonomia, în imprimarea unui carac
ter industrial condițiilor de produc
ție din agricultură, ceea ce dă pro
ducției agricole trăsături proprii pro
ducției industriale : randament ridi
cat, stabilitate, eficiență mereu 
crescindă.

Iosif POP 
Emillan ROUĂ

Mobila bihoreana — 
In diverse țări ale lumii

Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Oradea produce an 
de an tot mai multă mobilă mai 
frumoasă, mai durabilă și de 
calitate superioară. în acest an, 
de pildă, sarcina de plan este 
cu 14 la sută mai mare decit 
în anul trecut, iar la export vor 
fi trimise cu 18 la sută mai 
multe produse. Mobila produsă 
la Oradea se exportă în Anglia, 
Austria, Belgia, Bulgaria. Ceho
slovacia, Danemarca, Finlanda, 
Franța, Italia, Japonia, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Polo
nia, S.U.Ă., Ungaria, U.R.S.S. și 
in alte țări.

.Muncitorii combinatului înde- ’ 
plinesc cu succes sarcinile, ce *ie  , 
revin. Astfel, pe primul trimes- , 
tru al anului, planul producției 
globale a fost depășit cu 6.4 mi
lioane lei. iar la export cu a- 
proape 300 000 led valută. Ing. 
Vladimir Orps, directorul com
binatului, ne-a relatat pă în pri
mul trimestru s-au realizat in 
atelierele proprii diferite mașini 
și agregate in valoare de-peste , 
o jumătate de milion.lei. Prin
tre acestea .se numără o mașină 
universală de tîmplărie, care 
poate executa 3 operații și dife
rite instalații, pentru transportul, 
intern. Totodată, s-a perfecțio
nat procesul de producție, asi- 
gurindu-se, între altele, ream- 
plasarea unor mașini pentru eli
minarea încrucișărilor.

După cum am fost informați, 
in primul trimestru al anului a 
început producția unor sorti
mente noi. cum ar fi camera de 
zi tip G-76 și „Padiș",. sufrage
ria „Cristina", bucătăria „Cri- 
na“. patru garnituri de holuri 
realizate în manieră ruștică, 
două, tipuri de banchete de colț 
și altele. (Aurel Pop).

(Urmare din pag. I)
stații de sortare. Indicii de folosire 
a acestor utilaje pe șantierele noilor 
instalații și capacități de la Combi
natul petrochimic Teleajen, intreprin- 
derea bucureșteană „Danubiana", în
treprinderea de utilaj greu din Iași 
— ca să dăm numai citeva exem
ple — atestă rezervele mari, nevalo
rificate încă, de care dispun construc
torii și montorii pentru creșterea 
gradului de mecanizare și industria
lizare a lucrărilor, necesitatea de a 
se adopta măsuri energice in această 
privință. Concomitent, trebuie luate 
măsuri pentru întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă, 
pentru folosirea cu randament ma
xim a timpului de lucru, pentru asi
gurarea asistentei tehnice competen
te și controlul calității fiecărei lu
crări realizate.

BENEFICIARII și PROIECTANȚII 
au principala datorie de a asigura rit
mic, la termen, întreaga documentație 
de execuție, de a acorda asistența teh
nică de specialitate și de a ■ sprijini 
permanent,, în orice problemă, efor-

PROGRESULTEHNIC IN ACȚIUNE
Productivitate sporită, 

consumuri materiale reduse 
Produse noi, reproiectate, in fabricația de serie 

din industria construcțiilor de mașini
Străduindu-se să traducă operativ în viață sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expu

nerea la ședința comună a forurilor supreme de partid și de stat, privind afirmarea plenară a revoluției teh- 
nico-științifice, muncitorii, tehnicienii și inginerii unităților industriale au trecut cu hotărîre la înnoirea și 
modernizarea producției, prin asimilarea unor noi mijloace tehnice, reproiectarea celor existente. în condiții 
de eficiență tot mai bună. Produsele noi, reproiectate, prezentate astăzi in grupajul „Scînteii". comparativ cu 
cele vechi, întrunesc cel puțin trei condiții de superioritate : sint mult mai ușoare, redueîndu-se deci consu
mul de metal ; au caracteristici tehnico-funcționale mai bune, la nivelul unor exigențe tot mai inalte : asigură, 
în exploatare, obținerea de importante economii de energie electrică și combustibil.

De la 560 kg la 350 kg metal
Din trimestrul al treilea al acestui 

an. colectivul întreprinderii „Nep- 
tun" din Cimpina introduce în fa
bricația de serie NOUL TIP DE 
REDUCTOR REPROIECTAT ȘI 
MODERNIZAT față de cel de pină 
acum. Specialiștii au reușit ca. 
odată cu reducerea substanțială a 
greutății totale de la 560 kg Ia 350 
kg — ceea ce înseamnă o diminuare 
dp circa 37 la sută — să asigure 
dublarea duratei de funcționare a 
lagărelor (de 20 000 de ore. față de 
circa 10 000 ore. la vechiul tip de 
reduct or).

Cum s-a procedat ? Noul reductor 
a. fost reproiectat si modernizat de 
dr. ing. Gheorghe Miroiu. șeful ate
lierului de proiectare, in colabora
re cu specialiști ai Centrului de 
cercetări și proiectări tehnologice de 
fabricație din București. în conti
nuare. prototipul s-a realizat de 
ing. Gheorghe Carzol, împreună cu 
lucrători de la atelierul montaj — 
Dobre Stoica, șef de brigadă. Gheor
ghe Popa și Constantin Năstase. lă
cătuși. de muncitorul Gheorghe 
Popa de la atelierul carcase tipizate. 
Petre Piroiu. strungar din atelierul 
axe și roți, maistrul Zoro Rudolf și

Cu economie de energie - putere sporită

— Unul din programele Institutului de proiectări automatizări (I.P.A.) 
din Capitală — ne-a precizat ing. Toader Stelian. directorul adjunct știin
țific al institutului — privește acționările electrice reglabile pentru mij
loace tehnice din industria constructoare de mașini, industria metalurgică, 
a materialelor de construcții, lemnului, hirtiei. celulozei ș.a. NOUL VA
RIATOR DE TURAȚIE REPROIECTAT, realizat de specialiștii institutu
lui, și-a dovedit calitățile și performanțele superioare față de celelalte, 
ceea ce a determinat fabricarea acestuia în serie, la întreprinderea „Elec
trotehnica" din București. Variatorul de turație optimizează, de pildă, 
eficienta funcționării strungurilor SP 500 fabricate la Arad. înlătură timpii 
morți in exploatarea acestuia. La noul tip de variator se economisesc 50 kg 
metal la fiecare bucată, el avînd un consum mai mic de energie si o pu
tere instalată mai mare față de tipurile vechi, fiind bazat pe o tehnologie 
mai avansată, respectiv, tehnologia circuitelor integrate.

Rezistență de 10 ori mai mare

NOUL APARAT TE
LEFONIC PENTRU 
MINA, realizat în ca
drul Centralei indus

triale de electronică, 
telecomunicații si au
tomatizări și introdus 
in fabricația de serie

turile constructorilor și mentorilor 
pe șantiere. Generalizarea cu fermi
tate. la toate obiectivele de investiții, 
a unei concepții noi, radical îmbună
tățite în munca de proiectare, impu
ne în institutele de profil o inaltă 
răspundere față de calitatea proiec

ACCELERAREA LUCRĂRILOR
telor elaborate, adoptarea unor solu
ții constructive și tehnologice moder
ne, eficiente,, potrivit exigențelor for
mulate de conducerea partidului. în 
aceeași măsură, beneficiarii de in
vestiții sînt chemați să participe, cu 
formații de lucru proprii, la monta
rea rapidă a utilajelor tehnologice 
aflate pe șantiere.

FURNIZORII DE UTILAJE TEH
NOLOGICE ȘI DE MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII trebuie, la rîndul lor, 
să asigure livrarea ritmică, în strînsă

Gheorghe Davidescu. frezor ș.a. 
S.D.V.-urile necesare execuției nou
lui reductor au fost fabricate de 

la întreprinderea „E- 
lectromagnetica" din 
București, este mult 
mai ușor decit cel fo
losit pină acum (7 kg 
față de 25 kg), are un 
grad mai ridicat de 
protecție la funcționa
rea în subteran si ca
racteristici tehnice net 
superioare. Astfel, re
zistenta la izolament a 
noului aparat este de 10 
ori mai mare, iar 
transmiterea apelului 
se face prin circuite 
electronice (în locul 
inductorului). Numai 
la nivelul anului 1977 
se economisesc, prin 
fabricarea acestui pro
dus. 30 tone de metal.

Tovarășul Ștefan 
Ticușan. inginer șef la 
întreprinderea „Elec
tromagnetica" din Ca
pitală. ne spunea că, 
începînd din trimes
trul III al acestui an, 
toate comenzile pen
tru Centrala industria
lă a cărbunelui vor 
cuprinde numai noul 
tip de aparat telefonic 
pentru mină.

corelație cu graficele de execuție, a 
mașinilor și instalațiilor, precum și a 
materialelor necesare în prezent, pe 
șantiere. Sarcini mari revin Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, celorlalte ministere și unități 
furnizoare de utilaje, care. împreu

nă cu beneficiarii de investiții, 
trebuie să analizeze situația fie
cărui utilaj și echipament în par
te, să ia măsuri energice pen
tru introducerea unui climat de or
dine și disciplină desăvirșită in fa
bricarea și livrarea lor de către uni
tățile producătoare și. eu deosebire, 
de întreprinderile de utilaj chimic 
din Ploiești. „Independența" din Si
biu. „Grivița roșie" și de mașini gre
le din București și altele, care au de 
livrat un volum important de utilaje. 

maistrul Ion Miharc și mi 
Niculae Popa, rectificator. C 
tin Vasile, frezor ș.a.

Mai ușor 
cu 38 la sută

VECHI

NOUL MOTOR ASINCRON 
TRIFAZAT cu rotorul in scurt
circuit. in construcție antiexplo- 
zivă. antideflagrantă. intră in 
fabricația de serie in acest an 
la întreprinderea de mașini elec
trice din București. Deși are 93 
kg față de 150 kg, ale celui 
vechi, asigură aceeași putere 
(5,5 kW) și are turație sincronă 
(1000 rotații pe minut). Efectele 
economice ale noului tip de mo
tor asincron la nivelul acestui 
an Se desprind și din reducerea 
consumului de tablă silicioasă cu 
circa 30 kg pe bucată, ceea ce 
înseamnă economii de 38 tone pe 
an. Și consumul de cupru se 
reduce cu 2.3 kg pe bucată, ma
terial deficitar, deosebit de pre
țios pentru economia națională.

Grupa) realizat de
Elena MANTU

Foto : S. Cristian

întreaga activitate pentru accelera
rea execuției lucrărilor de investiții 
trebuie să se afle sub conducerea și 
îndrumarea nemijlocită a organelor 
și organizațiilor de partid. Ele 
au datoria să cunoască perma
nent, zi de zi. evoluția lucrărilor, 6ă 
intervină cu fermitate și promptitu
dine pentru soluționarea operativă a 
problemelor, oriunde apar neajunsuri, 
să controleze sistematic cum se a- 
plică măsurile stabilite, urmărind ca 
întregul potențial uman și tehnic al 
șantierelor să fie concentrat cu prio
ritate la finalizarea lucrărilor care 
condiționează punerea rapidă în 
funcțiune a noilor obiective și capa
cități. Pe fiecare șantier, organiza
țiile de partid sint chemate să des
fășoare o intensă muncă organizato
rică și politico-educativă — pornind 
de la situația concretă a realizării 
planului, de Ia exigențele puse de 
partid in domeniul investițiilor și a- 
dresîndu-se direct conștiinței con
structorilor și montorilor — pentru a 
determina o mobilizare activă a 
tuturor in vederea grăbirii ritmu
lui și asigurării unei inalte călită^.
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Volume de studii și documente 
privind marea răscoală din 1907

LA FLĂMÎNZI ;

Dezvelirea obeliscului înălțat in memoria
țăranilor răsculați la 1907

Un tablou veridic și cuprinzător 
al cauzelor răscoalei

Cu prilejul elaborării, în urmă cu 
un deceniu, a monografiei ..Marea 
răscoală a țăranilor din 1907“, a fost 
depistat un fond bogat de materiale 
documentare, care, pe parcurs, s-a 
lărgit continuu. Introducerea acestor 
materiale în circuitul științific era 
reclamată deopotrivă de marea sem
nificație a evenimentului in istoria 
tării, cit și de valoarea informativă 
a documentelor. în acest sens. In
stitutul de studii istorice si social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga“ 
și Arhivele Statului — București au 
inițiat editarea unei colecții docu
mentare. al cărei prim volum a 
văzut recent lumina tiparului la E- 
ditura Academiei* *).

în parte, respectarea ordinii tactice 
prestabilite, o disciplină tactică nea
bătută față de sarcinile de joc, în 
special marcajul adversarilor cu ma
ximă responsabilitate personală. O 
adevărată echipă, perfect sudată su
fletește și tactic, acționînd omogen 
vreme de 90 de minute — așa do
rește opinia publică sportivă să-i 
vadă evoluînd pe reprezentanții 
fotbalului nostru.

Vor fi milioane de susținători in 
fața televizoarelor, vor fi multe mii 
de susținători la fața locului. în tri
bunele stadionului „Steaua". Va fi deci 
o ambiantă caldă. încurajatoare pen
tru echipa noastră, propice realizării 
performanței. Să aibă răbdare și pu
blicul, cum trebuie să aibă răbdare 
echipa la construirea fiecărei ac
țiuni ; enervările premature să nu-și 
găsească locul nici pe teren, nici in 
tribune ; eventualelor nereușite să 
le urmeze de îndată încurajările re
ciproce între jucători, ale spectatori
lor față de echipa noastră.

Urăm succes deplin echipei noas
tre ! Să fim alături de ea, să o încu
rajăm pentru dobîndirea victoriei !

Valeriu MIRONESCU

• La Garmisch Partenkirchen s-a 
jucat cel de-al doilea meci amical 
dintre echipele R.F. Germania si Ca- 
nadei. echipe care se pregătesc pen
tru campionatul mondial de hochei 
pe gheată (grupa A). Spre deosebire 
de primul joc, în care hocheiștii ca
nadieni învinseseră cu scorul de 
8—1, această partidă a fost echili
brată, oaspeții obtinind O victorie la 
limită : 3—2 (1—0. 1—1, 1—1).

• Rezultate înregistrate în cadrul
competiției internaționale de polo pe 
apă pentru juniori „Cupa Diana", 
care se desfășoară la Sofia : Unga
ria — România 10—7 (2—1. 4—2,
3—2. 1—2) ; Bulgaria — Polonia 11—7 
(2—3, 2—0. 4—2, 3—2) ; U.R.S.S. — 
Grecia 6—5 (2—0. 1—2. 1—2. 2—1).

• Cursa ciclistă internațională 
desfășurată la Lorient a revenit ru
tierului belgian Eddy Merckx, care 
l-a întrecut la sprint pe francezul 
Hinault — ambii fiind cronometrați 
cu timpul de 3 h 10’.

Cele aproape 450 de documente in
serate în volum se referă în între
gime la problema agrară si la si
tuația social-economică a țărănimii 
române la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea și începutul secolului al 

” ' oferind o imagine veridică 
zătoare a cauzelor obiec- 

•enerat marea răscoală

documentele Inmă- 
um sînt comparti- 

uni tematice, fiecare 
aranjată în ordinea 

emiterii lor. Prima 
icrare dezvăluie struc- 

<ții din România, ne- 
partizare — care con- 

xpt, baza antagonismului 
imînta lumea satelor — 
gricol, preturile muncilor 
ctuate de țărani pe pă- 
roprietarilor și arendași- 

■a de tocmeli agricole etc. 
face apoi cunoștință cu 

contractele agricole, ce 
exploatarea crîncenă a 

:ătre moșieri si arendași, 
u o realitate înspăimîn- 
tituind adevărate acte 

a adresa regimului agrar 
ninatia economică a mo- 
<pra satului, mărturii e- 

încătușării economice a 
emnificative sînt in acest 
?rile și plîngerile țărani

lor c-uresate autorităților. Răzbate în 
aceste petiții setea țăranilor de drep
tate socială. Așa, de pildă. în petiția 
locuitorilor din comuna Stroiești, ju
dețul Botoșani, se arăta că. dacă 
pînă la 1 martie 1907 arendașul nu 
le va da pămint în lucru, „cu forța 
ne vom duce pe moșie și vom băga 
plugurile noastre spre a ne asigura 
existența noastră și a copiilor noștri 
și că nu ne vom da inapoi chiar cu 
riscul vieții noastre" (doc. nr. 211). 
în dese cazuri, țăranii își justificau 
drepturile evocînd contribuția lor 
decisivă la obținerea neatîrnării țării 
în războiul din 1877. „Sintem veterani 
— citim într-o petiție a țăranilor din 
comuna Benești către prefectul ju
dețului Vîlcea am luat parte in 
războiul de la 1877—din care 
nnii au scăpat răippF alții după

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi, echipa României întilnește echipa Spaniei

LUPTĂ SPORTIVĂ, EXEMPLARĂ,

ÎNCREDERE ÎN
Amatorii de fotbal din țara noastră 

așteaptă cu foarte mare interes par
tida România—Spania, moment preli
minar deosebit de important pentru 
calificarea la turneul final al cam
pionatului mondial.

Pregătirea debutului echipei noas
tre naționale în această competiție 
de prestigiu fotbalistic, ca și a urmă
torului meci oficial (România—Iu
goslavia, Zagreb, 8 mai), s-a efeatuat 
vreme îndelungată, asigurîndu-se lo-

fn legătură cu accesul 
spectatorilor

Pentru meciul de fotbal ROMA
NIA—SPANIA, care va avea loc 
azi, de la ora 16,30, pe stadionul 
Steaua, vor fi valabile legitimațiile 
eliberate de C.N.E.F.S. pentru tri
buna oficială, „O" și tribuna I.

în ziua meciului nu se vor mal 
vinde bilete la casele stadionului, ci 
numai la casele obișnuite, pînă la ora 
14.00. Accesul publicului în stadion 
este permis de la ora 13.30.

Autoturismele vor avea acces la 
stadion astfel : — dinspre oraș : pe 
b-dul Ghencea ; — dinspre Drumul 
Taberei : pînă la strada Compozito
rilor și pe str. Alex. Moghioroș, nu
mai pînă la prelungirea Ghencea ; — 
în incinta stadionului vor avea acces 
numai autoturismele autorizate.

Meciul România — Spania se va 
transmite In direct la posturile noas
tre de radio și televiziune.

începind de astăzi se pun în vinza- 
r» biletele pentru galele turneului de 
box „Centura de aur". Biletele se vor 
vinde în următoarele locuri : la ca
sele de bilete ale Palatului sporturilor 
și culturii, agenția de bilete C.C.A. și 
la agențiile Loto-Pronosport din pa
sajul subteran de la Universitate, Șo
seaua Ștefan cel Mare nr. 2, Șoseaua 
Mihai Bravu nr. 117—119, bd. Ion 
Șulea complex A 13, B.I.G. Berceni, 
Calea Alexandriei nr. 6, Drumul Ta
berei complex 9. Calea Griviței nr. 
136—138.

• La Goteborg au început tur
neele finale ale campionatului mon
dial masculin de handbal rezervat 
echipelor de tineret. în turneul pen
tru locurile 9—16, echipa României a 
întilnit selecționata R.D. Germane cu 
care a terminat la egalitate : 21—21 
(10—10). Alte rezultate : Austria — 
Olanda 13—12 (6—4) ; Cehoslovacia 
— Franța 24—20 (12—9) ; Elveția — 
Kuweit 40—15 (23—7).

Meciurile disputate in turneul 
țpantru locurile 1—8 s-au încheiat cu 

împrejurări astăzi ne găsim In 
viață... De aceia respectuos vă rugăm, 
domnule prefect, să binevoiți a in
terveni... către autoritățile mai su
perioare și în drept de a ni se da 
și nouă pămint" (doc. nr. 258).

O amplă secvență din volum în
mănunchează documente privind si
tuația materială si culturală a mase
lor țărănești. Ele oferă un tablou 
zguduitor al suferințelor și privațiu
nilor în care se zbătea țărănimea in 
ajunul marii furtuni. La lipsa de 
pămint, la greutatea învoielilor a- 
gricole, la abuzurile săvîrșite de pro
prietari si arendași se adăugau spo
rirea impozitelor, care veneau să 
lovească puternic în veniturile, și 
așa destul de reduse, ale maselor 
țărănești. Este semnificativă în 
acest sens petiția celor 85 de țărani 
din comuna Onești, județul Bacău, 
adresată Senatului prin care solici
tau șă fie scutiți de taxe. Cităm din 
acest document : „Domnilor sena
tori 1 La noi a ajuns cuțitul Ia os cu 
atitea dări pe capul nostru... Credem 
că moșii și strămoșii noștri nu și-au 
vărsat singele pentru apărarea pă- 
mintului țării românești ca noi să 
tot plătim la dări" (doc. nr. 215).

O altă suită de documente dezvă
luie precaritatea condițiilor de 
locuit și a asistentei sanitare în 
lumea satelor, subalimentatia unei 
mari părți a țărănimii, insalubritatea 
localurilor de școală, lipsa învățăto
rilor. frecventa redusă a elevilor din 
mediul rural etc. Din șirul acestor 
izvoare incluse în volum, cităm un 
scurt fragment dintr-un articol pu
blicat în „Convorbiri didactice" din 
1905 : „...în multe comune din toată 
țara localurile de școli sînt încă 
morminte fără aer, lumină, mobi
lier... Se pierd pe fiecare an aproa
pe 500 000 de elevi din cauză că nu 
avem școli, învățători, localuri, să
teni cu bună stare economică, auto
rități comunale cu dor de lumina 
consătenilor lor".

Desigur, așa cum se precizează șl 
în introducere, volumul nu a putut fi 
decît selectiv. în raport cu vastita
tea materialului existent. Se cuvine 
a sublinia însă că el include ceea 
ce este caracteristic, relevant din iz
voare. ceea ce exprimă esența fe
nomenelor epocii, oferind specialiș
tilor și publicului larg un răspuns 
concludent la întrebarea „Pentru ce 
s-au răsculat țăranii?".

Gheorghe UNC
• Volumul apare sub îngrijirea unui 

colectiv format din Ion Popescu-Puturi, 
acad. Andrei Oțetea (coordona
tori), Damian Hurezeanu, Mircea Io- 
sa. Vasile Nlculae. Au colaborat: Ma
rin Badea, Augustin Deac, Ion Felea, 
Marin Florescu, Coralla Fotino, Titu 
Georgescu, Ion Ilincioiu, Anastasie Ior- 
dache, Traian Lungu, Rodica Sol- 
mescu, Georgeta Tudoran.

PUTERILE PROPRII, VICTORIE!
tului reprezentativ condiții optime 
pentru a fi puse la punct formația, 
concepția ei de joc. capacitățile teh- 
nico-tactice și psihice ale întregului 
efectiv de jucători.

Iată-i acum pe fotbaliștii noștri în. 
ziua partidei mult așteptate. pe 
parcursul căreia trebuie să facă do
vada deplinei răspunderi pentru re
prezentarea culorilor sportive româ
nești, a ambiției de a dobîndi victoria 
împotriva unor adversari binecunos
cut în arena internațională.

Dăruirea totală în lupta sportivă 
de pe terenul de joc. spiritul colectiv 
de luptă pot aduce — așa cum ne-au 
dovedit și rugbiștii români în energi
cul lor meci contra rugbiștilor Fran
ței — succesul dorit și împlinirea 
speranțelor nutrite de numeroșii 
amatori de fotbal. încredere în for
țele proprii și joc avîntat, fără clipe 
de răgaz pentru adversari, iată ce aș
teaptă publicul susținător de la toți 
jucătorii, fie că e vorba de cei cu 
multă experiență sau de cei mai ti
neri în echipa noastră națională.

Credința deplină în puterea echi
pei și jocul avîntat presupun și cer 
formației române, fiecărui jucător 

FORMAȚIILE CELOR DOUĂ ECHIPE:
ROMANIA : Cristian — Cheran, Sătmăreanu, Sameș, Vigu — Du

mitru, Boloni, Iordănescu — Crișan, Georgescu, Zamfir.
SPANIA : Miguel Angel — Capon, Benito. Pirri. Camacho — Villar, 

Leal. Asensi, Churruca — Juanito, Cano.
ARBITRU PRINCIPAL : J. P. Gordon (Scoția).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
următoarele rezultate : U.R.S.S. — 
Danemarca 34—18 (19—8) ; Iugosla
via — Suedia 23—20 (10—11) ; Un
garia — Spania 14—14 (6—9) ; R.F. 
Germania — Polonia 16—16 (9—-9).

• în cadrul „Cupei balcanice" la 
fotbal, duminică la Timișoara echipa 
locală Politehnica va întîlni formația 
turcă Altay Izmir. Jocul va începe la 
ora 16,30.

• în sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Houston. Hie 
Năstase l-a învins in trei seturi, cu 
4—6. 6—1, 6—2, pe australianul Ross 
Case. în semifinale. Ilie Năstase il 
va intilni pe americanul Vitas Ge- 
rulaitis. care l-a întrecut cu 7—5. 
6—4 pe australianul Tony Roche.

• Peste 14 000 de spectatori au ur
mărit la Praga întilnirea amicală de 
hochei dintre echipele reprezentative 
ale Cehoslovaciei și S.U.A. Echipa 
cehoslovacă, upa dintre favoritele 
apropiatului campionat mondial (gsu- 
pa A) de la Viena. a obținut victo
ria cu scorul de 7—1 (3—0. 1—0, 3—1).

Ecouri in conștiința și fapta unor 
cărturari și oameni politici patrioți
în suita acelorași a- 

pariții editoriale oma
giale se înscrie și gru
pajul de studii pe care 
il publică „Revista de 
istorie" nr. 2/1977.

în studiul intitulat 
„Răscoala țăranilor din 
1907. Premise și sem
nificații" (autor Mircea 
Iosa), ca și în colajul 
de documente (co
mentat de Damian 
Hurezeanu) se relevă 
in chip sugestiv că ră
dăcinile revoltei țără
nești se aflau în in
justa repartiție a pro
prietății funciare, in 
dezvoltarea fără pre
cedent a sistemului a- 
rendării pămîntului — 
factor de agravare a 
contradicțiilor de clasă 
la sate — in povara 
contractelor agricole și 
în cortegiul fără sfîrșit 
al abuzurilor moșie
rești și arendășești 
care au făcut să se 
umple în acea primă
vară paharul răbdării 
și obidei țărănești. Sînt 
puse în relief formele 
de luptă folosite de 
răsculați, acțiunile de 
solidarizare a munci
torilor cu țărănimea 
ridicată la luptă.

în alte două studii

Cind flăcările obidei bintuiau
meleagurile dîmbovițene

Am primit de curînd 
la redacție o „Culegere 
de documente privind 
răscoalele țărănești din 
anul 1907 in județul 
Dîmbovița".

Sint publicate în pa
ginile volumului editat 
de secția de propa
gandă a comitetului 
județean de partid 88 
de documente datînd 
din anii 1903—1909. de
pistate în arhivele lo
cale. Parcurgîndu-le, 
cititorul descifrează 
cauzele profunde ale 
marii revolte țărănești. 
„Sintem aproape in 
culmea disperării din 
lipsă de pămint, sin
gura îndeletnicire a 
noastră din care ne 
putem agonisi existen
ța zilnică" ; „sintem 
coprinși de cea mai 
grozavă sărăcie" ; „ve
dem curgînd lacrimi 
din ochii copiilor noș
tri slăbiți de foame" ; 

(autori Nicolae Liu și, 
respectiv, Victoria Po- 
povici) sint conturate 
ecourile luptei țără
nești. ale represiunii 
sîngeroase a răscoalei 
în conștiința — și 
fapta — a doi mari 
cărturari si oameni po
litici patrioți : Nicolae 
Iorga și Spira Haret. 
întemeiat pe analiza a 
numeroase scrisori a- 
dresate lui Iorga în 
anii 1906—1907, Nico
lae Liu relevă că o- 
biectivele principale 
ale acțiunii politice a 
lui Nicolae Iorga in a- 
cei ani au fost: cu
noașterea cit mai lar
gă și precisă a fră- 
mîntărilor de Ia sate, 
a cauzelor și ecourilor 
lor; sprijinirea mate
rială a orfanilor și vă
duvelor țăranilor uciși 
și împotrivirea față de 
demersurile de des- 
dăunare a moșierilor și 
arendașilor pe spatele 
țărănimii; înfăptuirea 
Unul program de re
forme care să contri
buie la soluționarea 
problemei țărănești.

Este inserat și „Ape
lul lui George Pop de 
Băsești pentru ajuto
rarea văduvelor și or

„ne vedem insultați 
trivial și bătuți și tor
turați în mod barbar 
de oamenii d-Iui a- 
rendaș" — sînt strigă
tele de durere si re
voltă ce străbat spre 
noi din filele docu
mentelor. creionind 
tabloul unei stări ex
plozive. a unor ne
curmate frămintări si 
mocnite fierberi din 
care avea să se aprin
dă și aici in primăvara 
lui 1907 marea vîlvă- 
taie a răscoalei țără
nești.

Impetuozitatea miș
cării. hotărirea de 
luptă a răsculatilor, e- 
nergia revoluționară a 
țărănimii transpar cu 
putere din numeroase 
documente ce vorbesc 
despre însemnate mase 
de țărani ce se înstă- 
pînesc efectiv asupra 
satelor, despre ocupa

fanilor țăranilor din 
răscoala de la 1907" 
(comentat de I. D. Su- 
ciu), mărturie a am
plei rezonanțe pe care 
răscoala a avut-o în 
rindurile opiniei pu
blice din Transilvania.

în același număr re
ține atenția studiul 
semnat de Radu I. Va
sile. care prezintă e- 
forturile întreprinse 
de statul român in 
perioada 1866—1877 
pentru dotarea arma
tei cu armament mo
dem. subliniindu-se o 
serie de dificultăți de 
ordin economic, poli
tic și diplomatic care 
au trebuit să fie de
pășite. Este publicată, 
de asemenea, partea a 
Il-a a studiului sem
nat de Paul Abrudan, 
în care se relevă di
mensiunile impresio
nante ale ajutoru
lui bănesc si ma
terial pe care ro
mânii ardeleni l-au 
acordat războiului de 
independentă, expresie 
a aspirației spre uni
tate. a încrederii în 
împlinirea apropiată a 
marelui ideal al re
unirii tuturor români
lor în granițele unui 
singur stat.

rea primăriilor, despre 
contracte de învoieli 
agricole mai drepte 
impuse moșierilor si 
arendașilor. despre 
ciocniri dîrze cu ar
mata. in cursul cărora 
țăranii n-au dat îna
poi decît după ce din 
rindurile lor au căzut 
multi morți si răniți.

Desfășurarea răscoa
lei in județul Dîmbo
vița — așa cum rezul
tă și din paginile cule
gerii — a înscris și o 
serie de momente lu
minoase ale participă
rii muncitorilor alături 
de țărani la luptă, ceea 
ce a imprimat răscoa
lelor un caracter mai 
organizat și coordonat, 
mai ales în sate din 
apropierea Tîrgovistei 
și a schelelor petro
liere.

Silviu ACHIM

teatre
• Teatrul. Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19,30, (sala Atelier) : Poezie și 
dans — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(sala mică a Palatului) : Ciclul de 
concerte camerale. Tinerii în fața 
capodoperelor. Steluța Radu — 
pian, Adelina Oprean — vioară, 
Cristian Florea — violoncel — 18.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11, Trubadurul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina icoanei) : 
Interviu — 15. A 12-a noapte —
19.30.
• Teatrul Mic : Vara trecută la 
Ciulimsk — 19,3(n
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.30.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul satirio-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți —
19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu- : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ton Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt, Pufușor și 
Mustăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (la Mo- 
dern-club. bd. Bucureștii Noi 49) : 
Răi și nătărăi — 10.
• Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. s 
Hamlet — 19.30.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
DIN 15 APRILIE 1977 :

Extragerea I : 65 35 29 40 45
8 64 77 37.

E x t r a g e r e a a II-a : 51 14 43 • 
67 20 33 31 4.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
1.041.007 lei din care : 323.049 lei
REPORT.

• MARAMUREȘ. în urmă cu 
citva timp, la Baia Mare 6-a 
desfășurat faza finală a olimpia
dei de biologie a elevilor din li
cee. la care au participat concu- 
renți din toate județele tării. Cele 
mai bune rezultate au fost do- 
bindite atit la probele teoretice, 
cit și Ia cea practică de elevii 
din Maramureș, București, Cluj 
și Ilfov, care au obținut cel 
mai mare număr de premii și 
mențiuni. Peste 150 de concu- 
renți au obținut între 16 și 20 
de puncte, cei mai multi fiind 
din anul III. Faza finală a olim
piadei de la Baia Mare a oferit 
participanților și prilejul unui 
interesant schimb de experiență 
și de cunoaștere, prin interme
diul unor excursii educative și 
recreative, a acestor meleaguri. 
(Gh. Susa). • IALOMIȚA. La 
Muzeul județean din Slobozia a 
fost organizată expoziția de artă 
plastică „Omagiu independen
tei". Artiștii amatori și membrii

La Flămînzi — vatra de foc a is
toriei românești, de unde au izbucnit 
flăcările marii răscoale de la 1907 — 
a avut loc ieri o adunare populară 
prilejuită de dezvelirea obeliscului 
înălțat in memoria celor ridicați la 
luptă Împotriva asupririi și exploa
tării, pentru o viață mai bună.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășa Eugenia Baraboi, primarul co
munei Flămînzi. după care au 
vorbit Dumitru Simionescu. învăță
tor pensionar, martor ocular al răs
coalei, Gheorghe Guraliuc. primarul 
comunei N. Bălcescu. Emilia Alexa, 
elevă din Flămînzi. și Dumitra Lupu, 
muncitor la I.M.A.I.A. Botoșani. în 
încheierea adunării a luat cuvintul 
tovarășul Petre Duminică, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Boto
șani al P.C.R.. membru al C.C. al 
P.C.R.

Obeliscul de la Flămînzi este o sim
bolică coloană placată cu marmură, 
la baza căreia sînt înscrise cu litera 
de bronz cuvintele : „în memoria lo
cuitorilor comunei Flăminzi. de unde 
a pornit în februarie 1907 marea răs
coală revoluționară a țărănimii — 
pagină glorioasă a luptelor neconte
nite purtate de masele populare îm
potriva asupririi, pentru libertate și 
dreptate socială, pentru progres și 
civilizație".

Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, participanții la adunare au a- 
doptat o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușeșcu. 
in care se spune, printre altele : 
„Avind loc în preajma primului Con
gres al consiliilor de conducere din 
unitățile agricole, al întregii țărănimi, 
acest eveniment capătă o deosebită 
semnificație, subliniind încă o dată 
prețuirea pe care conducerea parti
dului și statului o dau aportului ță
rănimii la dobîndirea și consolidarea 
libertăților sociale și naționale, la 
făurirea noii orînduiri. Este pentru 
înaintașii noștri, ca și pentru noi, 
urmașii lor. un înalt semn al acestei 
prețuiri faptul că la propunerea 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general'. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărit 
ca vatra de foc a răscoalei — Flâ- 
mînzi — să devină localitate urbană, 
cu luminoase perspective de dezvol„Societatea de consum" oferă mizerie la preț redus...

Unul din cineaștii 
marcant! ai generație) 
engleze care atinge 
astăzi patru decenii, 
Kenneth Loach, și-a 
dedicat creația sa de 
televiziune și filme 
pentru marele ecran 
înfățișării „vieții așa 
cum este", fără fardul 
manierelor conserva
toare și al orei fixe la 
care insularii isi sorb 
ceaiul, zice-se. indife
rent. de locul în scara 
socială. Ancheta asu
pra condițiilor de lo
cuit st a consecințelor 
lor asupra familiilor 
britanice. realizată 
pentru BBC-TV într-o 
formă artistică, sub 
titlul ,.Cathy, intoai- 
ce-te acasă!", este o 
substanțială contribuție 
la aflarea adevărului.

Spre deosebire de 
alte filme artistice, cu 
actori, cel de fată 
plonjează în realitatea 
străzii, nu are nevoie 
de decoruri construite 
pe platou: „Cele ară
tate în film — stă 
scris pe peliculă, in 
final — s-au intimplat 
in Anglia, in ultimele 
18 luni". Acțiunea e 
simplă, lineară; doi 
tineri se iubesc, se că
sătoresc. fac copii... 
De ce anume doi ti
neri? Pentru că aceas
ta este virsta „marilor 
speranțe", virsta cind 
te uiți mai mult la o- 
biectele din vitrine 
decit la preturile ata
șate discret, cind poți 
spune „voi cumpăra, 
pe credit", căci ai destui 
ani în fată. Este, tot
odată. si vîrsta cind 
suporți mai ușor pri
vațiunile. cu gîndul că 
„sint trecătoare". A- 
ceștia sint si eroii fil
mului: Reg și Cathy, 
încrezători, ei pornesc 
la drum; vor avea, 
repede, doi copii. Dar...

Povestea simplă, o- 
bișnuită de dragoste 
devine, treptat, un caz 
tragic. Aceasta nu pen
tru că Reg si Cathy 
ar fi un cuplu „cu 
ghinion" cum s-ar pu
tea crede. „Ghinionul" 
acesta este riguros ex
plicat de datele din 
statistici, pe care fil
mul le expune, com- 
Dletindu-si acțiunea. 
Temeiul „nereușitei în 
viată" al acestui cuplu 
stă — cum foarte mo
tivat subliniază filmul 
— in mecanismul de
vorant al lumii capi
talului. întimplările se 
succed ca într-o rubri
că de „fapt divers".

Un accident : despă
gubire ? „Nu e prevă
zută în contract". Nu 
poți plăti chiria, e prea 
scumpă pentru cit 
cîștigi ? Ești judecat 
și. cu acte în .regulă, 
ești evacuat. N-ai 
unde sta? Atenție: po
liția veghează ! Te a- 
lungă. te poate amen
da, ba te poate și pe
depsi pentru... „infrac
țiunea" de a nu avea 
casă (desigur, iegal. e 
vagabondaj). Dar 
chiâr’ăturici cind îți 
găsești un adăpost — 
eroii se stabilesc la un 
moment dat al pere
grinărilor lor într-o 
rulotă — ei bine, „nu 
poți fi Angajat, pen-

însemnări des
pre filmul englez 
de televiziune 
„Cathy, întoar- 

ce-te acasă!"

tru că stai intr-un loc 
deocheat".

Astfel. Kenneth 
Loach pune în relief 
articulațiile unei so
cietăți în care — sub 
aparente fals întreți
nute. dincolo de pre
judecăți ipocrite — 
valorile omenești «e 
degradează. în absen
ța condițiilor elemen
tare de existentă. Cu 
puterea de nedesmin- 
tit a cifrelor. filmul 
evocă însă nu numai 
prezentul, ci și viitorul 
„societății de consum": 
„Peste 200 000 de fa
milii londoneze n-au 
locuințe — se spune 
în comentariu. 60 de 
mii de burlaci stau în 
case fără confort mi
nim. în cele șapte dis
tricte ale Londrei, fie
care a zecea locuință 
este suprapopulată... 
După statisticile ofi
ciale, familiile fără 
locuințe vor rămine 
fără adăpost încă 350 
de ani dacă volumul 
construcțiilor nu va 
crește".

Faptul că eroii fac 
cunoștință cu „asisten
ta socială" pare ceva 
obișnuit atunci cind ai 
fost obligat să pierzi 
orice demnitate. să 
părăsești o „profesiu
ne curată" pentru a 
deveni gunoier. Dia
logurile cu cei însăr
cinați să nu te lase 
fără acoperiș nu sint

cenaclului „Ștefan Luchian" ex
pun lucrări de pictură, sculptu
ră cu tematică inspirată din 
războiul pentru cucerirea inde
pendentei, precum și din reali
tățile noastre socialiste. (Aurel 
David). • MUREȘ. Ansamblul

folcloric „Mureșul" a susținut 
la Tg. Mureș două spectacole 
intitulate „La izvorul frumuse
ții" și „Treci dorule Mureșul...". 
S-au prezentat secvențe din bo
gatul repertoriu cu care ansam
blul efectuează între 17 aprilie— 
25 iunie un turneu în U.R.S.S., 
R. P. Mongolă, R.P.D. Coreea
nă, R. S. Vietnam și R. P. Chi
neză. Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă a 
editat foaia volantă „Cîntarea 
României pe plaiuri mureșene", 
în care sînt pe larg prezentate
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tare economico-sociale pentru care 
vă exprimăm cele mai fierbinți mul
țumiri.

Vă rugăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, să ne 
permiteți ca. folosindu-ne de acest 
prilej, să vă încredințăm că noi, toți 
locuitorii acestor meleaguri, in depli
nă unitate cu întreaga națiune, vom 
munci cu dăruire și pasiune revolu
ționară pentru a contribui la tradu
cerea neabătută în viață a Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism".

în fata celor peste 2 000 de partici
pant! la adunare a fost prezentat un 
spectacol evocator susținut de actori 
ai Teatrului „Mihai Eminescu" și ai 
formației „Rapsozii Botoșanilor".

E. NAZARIE
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lipsite — In vorbe — 
de o politețe, de o în
țelegere de circum
stanță. Sînt însă cu 
atît mai revelatoare 
cu cit oameni elegant 
imbrăcați, făcindu-și 
eu seriozitate slujba 
lor „binefăcătoare", 
oferă în fapt mizerie 
la preț redus, adă
posturi bune mai cu- 
rind pentru patrupede 
decît pentru oameni, 
incăperi neigienfce. 
unde „pe țeava de la 
robinet urcă gindaci 
mari și negri". Sau, 
politicos : „N-o să vă 
placă acolo". Dar 
unde ?

Alunecarea acestei 
familii, de Ia visurile 
poleite — casă. într-un 
peisaj frumos, ma
șină. viata îndestulată 
— nu s-a încheiat încă. 
Atunci însă cind fil
mul se încheie, ea va 
atinge marginea unei 
societăți in care nu te 
mai poți hrăni cu mi
rajul vorbelor ispititor 
îngemănate. Lui Cathy, 
după ce este silită să 
trăiască o vreme fără 
sot, numai cu copiii, 
în aziluri murdare, i 
se vor lua copiii : ra
țiunea e clară, nu-i 
poate crește într-un 
cămin, nu-i poate edu
ca așa cum trebuie. E 
situația a patru mii de 
copii anual, ne infor
mează cineastul. Ei 
sînt separați de părinți 
pentru că aceștia nu au 
locuințe. Din vina cui? 
Iată singurul răspuns 
pe care trebuie să și-1 
dea spectatorul.

Am reluat citeva din 
numeroasele trimiteri 
statistice. comentarii 
publicistice, prâcum și 
replici edificatoare care 
revin în curgerea ac
țiunii. tocmai pentru 
că ele conferă cazului 
valențe profund reale, 
filmul căpătînd astfel 
însemnătatea unui do
cument de necontestat, 
strict autentic.

„Cathy. intoarce-te 
acasă !“ este deci nu 
numai o peliculă ex
celent jucată, ci și o 
explicație concretă 
asupra felului în care 
înseși forțele coercitiu- 
nii economice denunță 
formula „societății de 
consum", prefăcînd-o 
într-o sinistră ironie. 
Căci, intr-adevăr, să 
te întorci acasă... Dar 
unde să te întorci cind. 
in această lume, nu 
mai ai casă ?

Eugen ATANASIU

aspecte ale participării înfrățite 
a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani Ia acest 
festival al muncii și creației. 
(Cornel Pogăceanu). • SU
CEAVA. Recent a avut loc 
vernisajul expoziției județe
ne de artă plastică a ar
tiștilor amatori. Aici sînt re
unite lucrări aparțin ind unui 
număr de 35 artiști. între 
care muncitorul Vasilg Ilaș, ță
ranul Gheorghe Cotlet, profeso
rul Ion Bența și pensionarul Ion 
Galanton. Manifestarea încunu
nează cele 30 expoziții de grup 
și personale care au avut loc în 
etapa de masă a Festivalului 
național „Cîntarea României". 
Cea mai mare parte a creațiilor 
au ca temă de inspirație răz
boiul de independentă de la 
1877 și marea răscoală a țărani
lor din 1907, precum și realită
țile luminoase ale evului nou 
socialist. (Gheorghe Parascan).
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Ffaptul
DIVERS

I

I
I

„îți promit,
măicuță..."

♦

I
Ne scrie Nicolae Morancea, 

militar in termen: „Cind eram 
de o șchioapă, in imprejurări 
vitrege am lost silit să mă des
part de mama mea. Cind m-am 
făcut mare, m-am zbătut cit am 
putut s-o găsesc, dar n-am 
reușit. Ajuns in armată, i-am 
povestit odată necazul meu to
varășului colonel P. Zaharia, 
care m-a ascultat ca un pă
rinte. după care a cerut ajuto
rul Inspectoratului General al 
Miliției. Intr-o zi, mă pomenesc 
chemat de urgență la coman
dant: ..Am o veste bună pentru 
tine. Mama ta a fost găsită in 
comuna Tălmaciu, județul Sibiu, 
și abia așteaptă să te vadă". $i 
ne-am reintilnit. intr-adevăr, in 
timpul concediului meu. pe care 
l-am petrecut la dinsa, și unde 
am simțit pentru prima dată in 
viața mea căldura unui cămin, 
mingiierea celei mai scumpe 
ființe de pe pămint. Mulțumesc 
din inimă celor care m-au aju
tat, iar ție. măicuță, iți promit 
că am să fiu un om adevărat, de 
care să fii mlndră".
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Podul I

I
pmg-pong I
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Una din cele mai atractive 
zone de agrement din apropiere 
de Cluj-Napoca este cea a So
meșului Rece. Apa limpede a 
riului, ozonul munților, pito
rescul priveliștii atrag mii și mii 
de turiști. Există aici și o ca
bană frumoasă, dar ca să ajungi 
la ea trebuie să treci mai întii 
podul de peste riu. Dar pe po
dul cu pricina nu se mai încu
metă să treacă oamenii nici cu 
piciorul, darmite cu mașina. 
Scîrțîie din toate putregaiurile. 
De multă vreme — de 
multă vreme — se tot fac 
surători, studii și proiecte 
tru construirea unui pod 
falnic. Pînă una-alta.
strica să fie reparate stricăciu
nile celui vechi, pentru care tre
buie doar cîtiva meșteri. Dar 
cine să-i pună la treabă ? Pen
tru că, vedeți dumneavoastră, 
primarul din Gilău zice că e 
treaba oficiului județean de tu
rism, iar oficiul zice că e treaba 
primarului, arătindu-se unul pe 
altul cu degetul. Iar acum, 
arătăm noi pe amîndoi.
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prea 
mă- 
pen- 
nou, 
n-ar
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Căciula 
la proces

I
I
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Vasile Jupinschi din localttatea 
Bălan, județul Harghita, l-a che
mat in judecată pe Florea Țe- 
peș. A găsit și un martor, pe 
Gh. Ungureanu, tot din Bălan.

— Si ce să zic eu la proces 7 
— l-a intrebat martorul.

— Păi să zici exact ce-ți zic 
eu. Adică să juri că l-ai văzut 
și l-ai auzit pe Tepes cind și 
cum m-a calomniat. Ce. iți strică 
niște bănuți in plus ?

In fața instanței, lui Ungu
reanu i-a venit mintea la cap 
și a declarat numai și numai 
adevărul, ceea ce, evident, l-a 
supărat foc pe Jupinschi. tn 
drum spre casă. Ungureanu i-a 
cerut lui Jupinschi să-i dea ba
nii pentru ziua de lucru pier
dută. Dar acesta n-a vrut să-i 
dea un leu. Atunci, Ungureanu 
i-a luat căciula din cap. Din nou 
proces la Miercurea-Ciuc. prin 
care Jupinschi cere căciula. Dar 
nici Ungureanu nu s-a lăsat mai 
prejos și l-a dat și el in jude
cată pe Jupinschi pentru „toc
mire la mărturie mincinoasă".

Procesele sint pe rol. Pînă 
acum, cu cheltuielile de judecată 
iși putea cumpăra fiecare 
multe căciuli.

mai
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Condus
I e

în-
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Ion Șimonca conducea 

echipă pe șantierul Jibeu al 
treprinderii județene de con- 
structii-montaj Sălaj. De Ia un 
timp, șeful de echipă a început 
să-și „conducă" oamenii nu atît 
pe șantier, cit pe la cetățeni 
particulari, unde erau puși să 
efectueze diferite lucrări. Dar 
nu cu materialul clientului, ci 
cu cel al statului. Șimonca ln- 
casind ilegal zeci de mii de lei. 
Deunăzi, i-a venit rindul și șe
fului de echipă să fie condus de 
un echipaj al miliției spre jude
cătorie. De aici a fost „condus" 
în altă parte, pentru cinci ani 
de zile.
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Deși 
îl cheamă 
Ofițeru...

La Drobeta-Turnu Severin

I
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... ____  ______ a
avut loc o licitație. Printre cei 
care doreau să-și procure o ma
șină se afla și Ion Ofițeru, șofer 
la întreprinderea de transporturi 
auto. A pus ochii pe un auto
turism și nu s-a lăsat pînă nu 
l-a cumpărat. Pînă aici, totul 
normal. Si legal. Dar. după ce 
s-a văzut Ofițeru cu mașină, și-a 
zis că musai trebuie să facă 
rost și de un prieten care să-i 
furnizeze piese de schimb. Și 

. uite așa l-a apucat o simpatie 
nemaipomenită — declarată și 
public — fată de un gestionar, 
pe nume Ilie Păunoiu. Pentru 
ca prietenia lor să demareze „ca 
pe roate", Ofițeru i-a cerat ges
tionarului să-i dea primele an
velope noi pe care le are. Au 
fost, intr-adevăr, primele — dar 
și ultimele — întrucît Ofițeru, 
împreună cu prietenul său, au 
ajuns in fața unui ofițer auten
tic. De data aceasta, de la miliție.
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Rubrics realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteir

I
I
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Cuvîntul tovarășului Gheorghe Oprea
(Urmare din pag. I)

Această strategie de o valoare po
litică incontestabilă, realizată în con
dițiile unor structuri organizatorice 
si de conducere mereu perfecționate 
— și care și-a găsit o întruchipare 
magistrală în documentele Congrese
lor al IX-lea, al X-lea și al XI-lea 
și ale Conferințelor Naționale din 
1967 și 1972 — stă la baza accelerării 
creșterii noastre economice, ridicării 
nivelului de trai al maselor, extin
derii multilaterale a relațiilor eco
nomice cu țări de pe toate continen
tele, sporirii prestigiului României 
în rîndul tuturor popoarelor, păstră
rii și consolidării independentei și 
suveranității ei naționale.

Cu adîncâ convingere în justețea 
programelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, temeinic elaborate 
prin contribuția strălucită, de inesti
mabilă valoare, a secretarului nostru 
general, mi-am consacrat întreaga 
mea energie, pricepere și putere de 
muncă în vederea aplicării în viață a 
obiectivelor și sarcinilor stabilite in 
domeniul industriei, pentru a-mi 
aduce și eu modestul aport la înfăp

tuirea politicii de industrializare so
cialistă a patriei, la ridicarea Româ
niei pe trepte mereu mai înalte de 
progres și civilizație.

O aniversare este în același timp, 
tovarăși, și un moment in care în
cercăm să scrutăm viitorul ; or. dacă 
privesc prospectiv viața și munca 
mea. înțeleg cu toată claritatea că 
acestea au — și vor avea întotdeau
na — un singur sens : acela de a 
sluji din toate puterile, cu toată fiin
ța mea. cauza măreață a partidului, 
a patriei, a poporului.

Acesta este sensul măreț pe care 
ni l-a insuflat nouă, tuturor, cu deo
sebită convingere, secretarul general 
al partidului.

Doresc să vă asigur că întotdeauna 
preocuparea mea fundamentală va fi 
de a milita cu toată energia și capa
citatea pentru transpunerea în prac
tică a ideilor înălțătoare, cărora 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ati consacrat cu atita dăruire în
treaga viată, călăuzindu-mă neabătut 
după principiile omeniei.’ dreptății, 
demnității și responsabilității comu

niste fată de sarcinile încredințate 
de partid.

Vă încredințez că nu voi precupeți 
nici un efort pentru ca orientările și 
sarcinile puse de Congresul al XI-lea, 
de secretarul general al partidului, 
in domeniul industriei, ca si în ce
lelalte sectoare ale activității econo
mice și sociale, să fie aplicate in 
mod integral și in condiții de inaltă 
eficientă economică.

în incheiere. mulțumind încă o 
dată pentru atenția ce mi s-a acor
dat. doresc să vă adresez dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. cele mai sincere 
urări de sănătate, viată lungă și 
multă putere de muncă, spre binele 
patriei și al partidului nostru, pen
tru progresul și fericirea poporului 
român.

Urez, de asemenea, tuturor tova
rășilor prezenti sănătate și noi suc
cese in activitatea de înaltă răspun
dere care o desfășoară pentru victo
ria măreței cauze a edificării socia
lismului și comunismului pe pămin- 
tul patriei.

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Pană
(Urmare din pag. I)

nizare și decizie au însuflețit și mo
bilizat toate forțele partidului și po
porului.

Clarviziunea politică si teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. cura
jul și fermitatea sa revoluționară 
constituie un bun inestimabil al 
partidului și poporului nostru, pre
cum și al mișcării revoluționare in
ternaționale.

Politica internă și externă a Parti- 
’ttlui Comunist Român închinată 
progresului țării, bunăstării poporu
lui, promovării climatului de respect, 
înțelegere și colaborare intre popoare, 
politică caracterizată prin dinamism, 
luciditate și clarviziune, ce a confe
rit ultimului deceniu al istoriei pa
triei și poporului dimensiuni de ex
cepție. și-a dovedit pe deplin juste
țea. Ea se afirmă cu și mai multă 
tărie acum în bătălia refacerii, a re
cuperării pierderilor, . în dîrzenia cu

care se muncește pretutindeni pentru 
înfăptuirea sarcinilor cincinalului, a 
Programului Partidului Comunist Ro
mân. a sarcinilor trasate în strălucita 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta sesiune a foru
rilor supreme de partid și de stat.

. La înfăptuirea acestei politici, in 
diferitele ei etape, am căutat să-mi 
aduc contribuția după posibilitățile 
și puterile mele.

. în această, strădanie m-am bucurat 
de încrederea. îndrumarea si spriji
nul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
fapt pentru care vă rog să-mi per
miteți să exprim întreaga mea recu
noștință de comunist, de activist al 
partidului. Mulțumesc, de asemenea, 
membrilor Comitetului Politic Exe
cutiv. celorlalți tovarăși care mi-au 
acordat ajutorul lor în întreaga mea 
activitate. Știu că mulțumirile și 
toate sentimentele trebuie să mi le 
exprim numai prin muncă, prin în

deplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate.

Sint pe deplin conștient de faptul 
că de-a lungul activității mele in în
deplinirea răspunderilor ce mi-au 
fost încredințate s-au manifestat și 
insuficiente, neajunsuri.

Dorința și hotărîrea mea fermă 
sint de a-mi perfecționa continuu 
munca, de a face totul pentru a răs
punde cit. .mai bine sarcinilor de 
activist al partidului nostru.

Vă asigur pe dumneavoastră, mult 
stimate și. iubite tovarășe secretar 
general, pe toți tovarășii prezenti, că 
nu voi precupeți nici un efort, că voi 
depune întreaga pasiune, energie și 
putere de muncă in îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor încredințate, pen
tru înfăptuirea obiectivelor mărețe 
ale dezvoltării multilaterale a socie
tății socialiste în patria noastră, a 
înaintării ei spre orizonturile lumi
noase ale comunismului.

Vă mulțumesc din toată inima !

In sprijinul reconstrucției
• Semnarea protocolului privind construirea uzinei 

de prefabricate oferită de Uniunea Sovietică • Materiale 
și produse sosite in țară

Vineri, specialiști români si sovie
tici în domeniul proiectării si con
strucțiilor au semnat la București un 
protocol prin care au fost definitivate 
termenele de proiectare, programele 
de livrare a utilajelor, de construcție 
și punere în funcțiune a uzinei de 
prefabricate mari din beton pentru 
locuințe, oferită de Uniunea Sovietică 
României pentru lichidarea urmărilor 
seismului din martie.

Cu acest prilej. în cadrul unei in- 
tîlniri care a avut loc la Agenția 
economică a U.R.S.S., specialiști so
vietici au informat pe ziariști despre 
caracteristicile noii fabrici de •> case, 
care va asigura producerea anual de 
panouri tnari suficiente pentru con
struirea a circa 1 600 apartamente de 
una, două și trei camere conforta
bile. în blocuri într-o variată gamă 
arhitectonică și cu un nivel ridicat 
de rezistentă. Ei au subliniat că spe
cialiștii sovietici vor acorda tot 
sprijinul muncitorilor și specialiștilor

români pentru ridicarea într-un ter
men cit mai scurt a noului obiectiv, 
astfel ca la mijlocul anului viitor să 
fie realizate primele apartamente.

Pină vineri dimineața au sosit în 
tară, în cadrul ajutorului acordat de 
C.C. al P.C.U.S.. guvernul șovietic și 
popoarele sovietice tării noastre. în 
vederea sprijinirii activității de re
construcție. următoarele materiale și 
produse : 859 tone plăci aglomerate. 
298 tone placaje. 39 vagoane cu lemn 
peritru construcții, bușteni si che
restea. 126 tone plăci ondulate . din 
azbociment. 312 tone țevi pentru apă 
Si gaze.J.00 reducțoare . pentru tăiat, 
plăci din beton. 212 chiuvete de baie 
Si bucătărie. 120 căzi de baie. Aii 
mai fost primite, de asemenea. 102 
autocamioane de diferite tipuri, 79 
autobasculante. 36 remorci auto. 48 
buldozere, 46 tractoare, 20 autosalvări, 
42 de automagazine, precum si în
semnate cantități de scule si acce
sorii.

(Agerpres)

Cronica
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegra
mă de felicitare ministrului afaceri
lor externe al Danemarcei. K. B. 
Andersen, cu prilejul zilei naționale 
a acestei țări.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Kam- 

puchiei Democrate, vineri după-amia- 
ză a avut loc la București o mani
festare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu- 
,Jic. A fost prezent Ngo Taing Tykea, 

sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Kampuchiei Democrate la București.

In cadrul manifestării au fost re
levate aspecte din viața și munca 
poporului Kampuchiei Democrate.

★
Vineri a fost semnată în Capitală 

o înțelegere de colaborare între 
Universitățile din București și An
vers — Belgia. Documentul prevede 
schimburi reciproce de informații, de 
material documentar, cursuri, ma
nuale universitare, lucrări științifice 
și publicații de specialitate, extin
derea colaborării în domeniul cerce
tării universitare, schimburi de ca
dre didactice și cercetători în ve
derea unor stagii de specializare, 
participarea la manifestări științifice 
organizate în cele două țări.

★
La Academia de studii economice 

din Capitală s-au deschis vineri 
după-amiază lucrările Seminarului

zilei
național de doctrine economice mo
derne șl contemporane, consacrat îm
plinirii a 100 de ani de la cucerirea 
independenței de stat de către Româ
nia și a 70 de ani de la memorabila 
răscoală din 1907. La lucrări participă 
cadre didactice universitare din Ca
pitală, precum și din orașele Cluj- 
Napoca, Iași, Brașov și Craiova, cer
cetători în domeniul științelor sociale, 
reprezentanți ai presei centrale și de 
specialitate.

★
Vineri, la Muzeul arhivelor statu

lui din București a avut loc o sesiune 
științifică de comunicări dedicată cen
tenarului independenței naționale a 
României. Comunicările susținute cu 
acest prilej au reliefat importanta 
deosebită pe care a avut-o cucerirea 
independenței în procesul de edifi
care a României moderne, vitejia și 
spiritul de sacrificiu de care au dat 
dovadă ostașii români, subliniind că 
actul memorabil înfăptuit acum 100 
de ani prin voința întregii națiuni a 
fost o încununare-legitimă a luptelor 
duse de poporul român de-a lungul 
întregii sale istorii pentru neatîmare 
și emancipare națională.

In cadrul aceleiași manifestări a a- 
vut loc vernisajul expoziției jubiliare 
de documente și mărturii intitulată 
,.100 de ani de la războiul de inde
pendentă".

★
țn _cadrul fazei municipale a Festi

valului național ..Cîntarea României", 
vineri s-a deschis la Galeria Sin 
strada Brezoianu o expoziție de artă 
fotografică. Au fost selecționate 
pentru această expoziție 80 de lucrări 
semnate de 44 de autori, membri ai 
Filialei București a Asociației artiș
tilor fotografi.

(Agerpres)

Primul ministru al guvernului român 
va face o vizită oficială de prietenie 

in Cehoslovacia
Tovarășul Manea Mănescu. prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, va efectua. în 
următoarele zile, la invitația tovară

șului Lubomir Strougal. președintele 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace. o vizită oficială de prie
tenie în această tară.

Realizări ale județului Satu Mare 
in primul trimestru 

TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Participantii la plenara Comitetului 
județean de partid Satu Mare au 
transmis o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune între al
tele : Ca rezultat, al eforturilor de
puse, industria județului a îndeplinit 
înainte de termen sarcinile stabilite 
pentru trimestrul I al anului curent, 
obținînd o producție globală supli
mentară în valoare de 95 milioane 
lei. De asemenea, au fost realizate 
însemnate depășiri la ceilalți indica
tori principali, la productivitatea 
muncii obtinîndu-se o creștere de 2 la 
sută peste prevederile de plan, iar la 
export 8.4 la sută.

S-au realizat cu succes și sarcini
le încredințate agriculturii. Compa
rativ cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut, efectivele de animale 
au crescut cu 11 000 la taurine, 70 000 
la porcine și 33 000 la ovine. Au fost 
îndeplinite și depășite simțitor toate 
obligațiile de livrare a produselor 
animaliere către fondul centralizat al 
statului.

Rezultate bune s-au obținut și în 
celelalte sectoare de activitate, de-

monstrînd hotărârea unanimă și fer
mitatea cu care comuniștii, toti oa
menii muncii din județ, fără deose
bire de naționalitate, înțeleg să-și 
respecte cuvîntul dat, să-și facă dato
ria față de patria socialistă comună. 
Oamepii muncii sătmăreni și-au su
plimentat angajamentele luate la în
ceput de an, hotărind să realizeze 
pină la sfirșitul anului o producție 
suplimentară in valoare de 300 mi
lioane lei.

Tn. unitățile agricole producția 
globală planificată va fi depășită cu 
13 milioane lei. iar. livrările la fon
dul centralizat al statului cu 1300 
tone cereale, 2 000 tone sfeclă de za
hăr. 3 100 tone cartofi și alte legume, 
80 tone carne și cu 4 milioane ouă.

Tn sprijinul reconstrucției, construc
torii noștri s-au angajat să realizeze 
in Capitală 200 apartamente de lo
cuit.

Totodată, prin diferite modalități, 
oamenii muncii din județul Satu 
Mare au subscris la Contul omeniei 
și al solidarității aproape 70 milioane 
lei.

„CONTUL OMENIEI"
TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Comitetului național de ajutorare
Pe adresa tovarășei Elena 

Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului national de 
ajutorare, sosesc zilnic noi telegra
me. in care numeroase colective de 
oameni ai , muncii încunostintează 
despre hotărirea lor de a depune în 
Contul omeniei însemnate sume de 
bani și se angajează să obțină im
portante depășiri in producție, pen
tru a contribui, astfel, la ajutorarea1' . 
siniștrajilor,.,. la diminuare^ njejțțje-^ 
rilor produse de seismul de la 4 
martie.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Galati au hotărît să contri
buie la Contul 1977 cu peste 100 
milioane lei. reprezentînd o parte din 
retribuții, prestarea de ore suplimen
tare. încasări provenite din organi
zarea unor manifestări cultural-ar- 
tistice și sportive.

Oamenii muncii din județul Bihor 
—români, maghiari și de alte națio
nalități — contribuie cu cel puțin 100 
milioane lei ; colectivele de muncă 
din orașul Adjud cu 3 421 000 lei și 
se angajează să realizeze suplimen
tar o producție globală în valoare 
de circa 11 milioane lei ; muncitorii, 
maiștrii, inginerii și tehnicienii în
treprinderii de anvelope „Victoria"- 
Florești au hotărit să depună suma 
de 1200 000 lei. provenită din retri
buții. și să realizeze peste angaja
mentul initial o producție globală în

valoare de 7 milioane lei ; colectivul 
întreprinderii de reparații și utilaje 
electrice-Cîmpina contribuie cu suma 
de un milion lei ; cel al întreprin
derii „Neptun", din același oraș, cu 
500 000 lei, iar colectivul de munci
tori. tehnicieni și ingineri «de la în
treprinderea de reparații tractoare și 
motoare grele „Poiana Cimpina" —
1 500 000 lei și să obțină peste an
gajamentul inițial o producție globa
lă in valoare de 10 milioane lei ; 
oamenii muncii de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Tirgu-Mu- 
reș, români, maghiari si germani, vor 
depune in Contul omeniei, din veni
turile lor. 3 000 000 lei ; cei de Ia în
treprinderea „Metalotehnica". din a- 
ceeași localitate. 2 600 000 lei. iar lu
crătorii întreprinderii de prelucrare 
a lemnului „23 August", din același 
oraș. 2 300 000 lei ; muncitorii, ingi
nerii si tehnicienii Fabricii de pre
lucrare a lemnului Gugești. județul 
Vrancea — 800 000 lei, angajații în
treprinderii viei și vinului din ace
lași județ — 448 042 lei ; colectivul de 
oameni ai muncii din întreprinderea 
mecanică Suceava — 1 300 000 lei, 
angajații întreprinderii de tricotaje 
„Zimbrul", din aceeași localitate.
2 700 000 lei ; muncitorii, rnaiștrii. teh
nicienii. inginerii. întregul colectiv 
al Combinatului petrochimic Pitești — 
5 220 000 lei : colectivul de muncă al 
întreprinderii de încălțăminte „Soli- 
daritatea“-Oradea — 2 800 000 lei ; lu

crătorii Trustului de construcții lo
cale Oradea — 1 100 000 lei ; oame
nii muncii din Complexul C.F.R. din 
aceeași localitate — 3 000 000 lei ; co
lectivul cooperativei meșteșugărești 
„Electrometal" din același oraș — 
1 000 000 lei ; cel al întreprinderii de 
confecții Botoșani — 1 300 000 lei ; al 
întreprinderii mecanice Cugir. jude
țul Alba — 8 595 896 lei.

O importantă contribuție la contul 
omeniei iși aduc oamenii muncii de 
ia sate. Membrii C.A.P. din comuna 
Lucavița. județul Tulcea — 105 000 
lei si 3 000 kg cereale ; ai C.A.P. din 
satul Agighiol. din același județ — 
65 000 lei si 5 100 kg griu ; ai C.A.P. 
Diosig. județul Bihor — 482 000 lei, 
ai C.A.P. „Drumul lui Lenin", din 
comuna Mădăraș. același județ — 
123 400 lei ; cooperatorii români și 
hlâghîari de la C.A.P. Band, judetiil 
Mureș — 271 500 lei.

Colectivul de angajați, ai coopera
ției meșteșugărești din județul Brăi
la a hotărît să depună în „Contul 
1977“ suma de 3192 000 lei.

Comitetul județean al femeilor 
Ilfov va depune în contul omeniei 
suma de 420 000 lei. provenită din 
venituri proprii și din organizarea 
unor manifestări sociale și cultural- 
artistice. Comitetul județean al fe
meilor Bistrița-Năsăud — 200 000
lei și și-a propus să confecționeze 
obiecte de artizanat în valoare de 
98 600 lei. care să împodobească ca
sele sinistraților din Zimnicea și 
București. Comitetul județean ai fe
meilor Brașov — stima de 500 000 lei.

Colectivul de angajați ai Policlini
cii cu plată din Iași contribuie cu 
suma de 101 540 lei. iar. angajații 
I.C.L. Alimentara 4 — București cu 
700 000 lei. (Agerpres)

SOLIDARI CU POPORUL ROMÂN LA ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR SEISMULUI
Noi expresii ale sprijinului oferit de guverne, instituții, firme

Guvernul cipriot a hotărit să do
neze pentru ajutorarea familiilor si
nistrate și înlăturarea urmărilor seis
mului suma de 5 000 lire cipriote.

Intr-o telegramă adresată tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Comi
tetului național de ajutorare, de către 
profesorul Mihail Steriade, se arată 
că cititorii publicației lunare „Inde
pendența României" și studenții Cen
trului cultural român de pe lingă U- 
niversitatea catolică din Louvain — 
Belgia au depus in total 75 000 franci 
belgieni in „Contul 1 000“ ai Băncii ro
mâne de comerț exterior pentru aju
torarea sinistrăților.

în Canada, Societatea de Cruce 
Roșie a colectat în scopul sprijinirii 
celor ce au avut de suferit de pe 
urma seismului suma de 61 347 dolari 
canadieni.

Numeroase firme din Belgia au 
hotărit. la rindul lor. să contribuie la 
înlăturarea avariilor provocate de 
seism. Astfel, firma „Coppe-Rust" 
oferă suma de 500 000 franci belgieni ; 
firmele ..Interstate Casing". „Belgian 
Motor" și „Sabie" — cite 100 000 
franci ; firmele „Bekref". „General 
Minerais", „Antigoon", „Tudor". 
„Spragne" — cite 50 000 de franci ; 
„Stampaert" și „Eurocommerce" — 
cite 40 000 franci ; iar „Gylstorff".

„Aurora". „Difusol". „Baltean" și 
„Bavastro" — cite 25 000 franci.

Societatea austriacă „Volkshilfe" 
oferă ca ajutor cabluri electrice, te
lefonice. de semnalizare multifilare. 
aparataj electronic și alte produse din 
domeniul industriei electrotehnice.

Banca europeană de investiții din 
Luxemburg contribuie la activitatea 
de reconstrucție ce. se desfășoară în 
tara noastră cu suma de 1 000 000 
franci luxemburghezi, iar Asociația 
combatanților luxemburghezi — cu 
40 000 franci.

Din partea Asociației de prietenie 
Finlanda—România, a unor organiza
ții politice, de sindicat, tineret si de 
turism s-a primit suma de 100 000 
mărci finlandeze, iar din partea mu
nicipalității orașului Turku — 5 000 
de mărci. Totodată, organizația pio
nierilor democrați din localitatea fin
landeză Virhelaakso a adresat un 
apel către toate organizațiile de pio
nieri democrați din Finlanda pentru 
colectarea de fonduri in scopul ajuto
rării organizațiilor de pionieri din zo
nele calamitate din România. La apel 
au răspuns, pînă acum, pionieri din 
districtul Pohjois și localitățile Ka- 
nelmaki și Maunula.

„Contul 1 000" al Băncii române de 
comerț exterior înregistrează, de a-

și cetățeni din diferite țări
semenea. noi mărturii ale solidarită
ții umane cu poporul român. Lista 
participanților la acest cont a fost 
completată, in ultimele zile, cu alte 
depuneri : In Italia, firma „Clerici și 
Coe" — 885 000 lire : asociația „Prie
tenii României" din Palermo — 
400 000 lire ; diferiți cetățeni — 290 000 
lire, salariatii spitalului din Pozuoli 
— 110 500 lire ; în Portugalia — 13 300 
escudos, sumă rezultată din vinzarea 
volumului : „România — numai pă- 
mintul s-a cutremurat" ; încasările 
realizate in urma prezentării săptă- 
minii filmului românesc in Capitala 
Venezuelei vor fi donate în contul 
ajutorării victimelor din 4 martie din 
România ; in Elveția — personalul 
Biroului International al Muncii — 
1 000 de franci ; in Pakistan — di
verse firme — 26 000 rupii ; in Mala- 
yezia — firma „Pernas M.R.D.C." — 
5 000 dolari ; Radioteleviziunea vest- 
berlineză — 10 000 mărci ; în R. F. 
Germania — Federația de handbal — 
5 000 mărci ; dr. Fritz Hodeige a 
transmis 4 567 mărci din partea sala- 
riaților editurii Rombach (Freiburg) 
și a membrilor clubului „Freiburger 
Montags Gesellschaft".

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

Maiestății Sale
REGINA MARGARETA A II-A A DANEMARCEI

COPENHAGA
Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre —Ziua națio

nală a Danemarcei — vă adresez sincere felicitări, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului danez noi succese pe calea bunăstării și 
a progresului.

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința ca relațiile dintre țările 
noastre să se dezvolte continuu, în interesul celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ANKER JOERGENSEN
Prim-ministru al Danemarcei

COPENHAGA
Ziua națională a Danemarcei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele 

mai cordiale felicitări, urări de sănătate ji fericire personală, de pace șl 
prosperitate pentru poporul danez.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Între tradiție și contemporaneitate
Geografia si istoria 

Danemarcei, tara de 
la răscrucea mărilor, 
constituie o grăitoare 
expresie a deplinei 
simbioze între oameni, 
pămint și apă. Arhipe
lagul danez, alcătuit 
din peste 500 de insu
le. pare o escadră a 
bătrinului continent 
inaintînd pe valurile 
Mării Nordului și ale 
Balticii; Nici o așeza
re omenească nu se 
află la mai mult de 60 
km depărtare de mare. 
Nu intimplător. aici 
a fost patria temera
rilor vikingi, a legen
darilor „păminteni ai 
apelor". Nu întimplă- 
tor. Copenhaga avea 
ca nume „portul co- 
merciantilor". Iar sim
bolul cel mai popular 
al capitalei daneze 
continuă să rămînă 
mica sirenă, statuia de 
bronz de pe Langeli- 
nie. plăsmuită deopo
trivă din pana măias
tră a lui Andersen 
și dalta lui Edward 
Eriksen.

O concludentă ilus
trare a vocației de na
vigatori a danezilor 
este Muzeul maritim, 
oglindă a cuceririi, pas 
cu pas. a mărilor. Va
se oceanice au început 
să fie construite la 
Elsinor încă din anul 
1426. Danemarca, tara 
cu 7 314 km de litoral, 
ridică astăzi tradiția 
construcției navale pe 
trepte înalte ale mă
iestriei tehnice. Ves
titele șantiere „Bur-

gemeister — Wein" 
realizează vapoare de 
mare capacitate, pină 
la 500 000 tdw, a- 
devărati giganti ai 
oceanelor. Statisticile 
atestă că in între
prinderile ce produc 
sau repară nave lu
crează peste 33 000 
de oameni (o zecime 
din numărul total al 
angajatilor în ansam
blu] industriei daneze).

Din cele mai vechi 
timpuri, danezii în
frățiți cu marea s-au 
legat deopotrivă de 
pămint. Agricultura — 
caracterizată printr-un 
înalt grad de mecani
zare si modernizare — 
continuă să rămină un 
sector de bază al eco
nomiei. care furnizea
ză circa două treimi 
din produsele destina
te exportului. Spre 
sfirșitul deceniului 
trecut, pe harta eco
nomică a început să 
domine însă peisajul 
uzinelor și fabricilor. 
Danemarca mindrin- 
du-se astăzi cu un șir 
de produse de inaltă 
tehnicitate în dome
niile metalurgiei. e- 
lectronicii. construc
țiilor de mașini, chi
miei ș.a. Tara avînd 
puține materii prime, 
danezii sint interesați 
în promovarea largă a 
schimburilor econo
mice și cooperării cu 
statele din întreaga 
lume.

Este un teren pe 
care Danemarca și 
România se întilnesc

in mod fericit. una 
din orientările fun
damentale pe plan in
ternational ale tării 
noastre fiind, după 
cum se știe, dezvolta
rea amplă a relațiilor 
pe cele mai diferite 
tărimuri cu toate sta
tele. indiferent de o- 
rinduirea social-poli- 
tică. pe baza principii
lor egalității în drep
turi și avantajului re
ciproc. In acest spirit, 
colaborarea româno- 
daneză. în sfera eco
nomiei. științei și teh
nicii. a culturii, ca și 
în alte domenii înre
gistrează un curs me
reu ascendent, cele 
două țări coniucrînd, 
totodată, activ pentru 
edificarea unei secu
rități trainice pe con
tinentul nostru, în con
formitate cu prevede
rile Actului final de 
la Helsinki.

Fără îndoială, există 
tncă largi posibilități 
pentru extinderea în 
continuare a rapor
turilor dintre cele 
două țări. fructifi
carea in condiții cit 
mai bune a aces
tor posibilități fiind 
de natură să aibă re
percusiuni pozitive pe 
plan bilateral. înscri- 
indu-se. în același 
timp, ca o contribuție 
substanțială la trium
ful spiritului păcii, 
colaborării și înțele
gerii între națiuni.

Viorel POPESCU

A apărut „REVISTA ECONOMICĂ**
nr. 15, din 15

In cadrul rubricii ECONOMIE 
NAȚIONALA, revista publică 
articolele : „Politica agrară a 
partidului, componentă de bază 
a politicii de făurire a econo
miei socialiste, de creștere a 
bunăstării poporului" ; „Țărăni
mea și progresul economico-so- 
cial al României"; „Creșterea 
nivelului de trai al populației 
rurale" ; „Dimensiuni și priori
tăți în construcția de locuințe".

aprilie 1977

LECȚIA In ajutorul candida- 
tilor la examenul de admitere 
în învățămintul economic supe
rior are ca temă „Criza genera
lă a capitalismului".

Revista cuprinde, de asemenea, 
într-un sumar bogat, obișnuitele 
sale rubrici : Conducere-organi- 
zare ; Teorii-idei ; Economie 
mondială.

tv
PROGRAMUL I

12.00 Telex
12,05 Emisiune de știință. Forța ce gu

vernează Universul : Gravitația
12,35 Suita a IlI-a : „Săteasca" de 

George Enescu
13,05 O echipă de tineri și... ceilalți
13,15 Melodii populare
13,33 Miracolul plantelor. (Documen

tar științific despre rolul plantelor 
medicinale)

14,00 Clubul tineretului la... Timișoara
14,50 Antologia filmului pentru copil și 

tineret : Shirley Temple
16,10 Vedete internaționale : Iva Zanic- 

chl. (Selectiuni din concertul sus

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 aprilie. In tară : Vreme rece șl 
instabilă la Începutul intervalului, apoi 
în curs de încălzire treptată. Cerul va 
fi mal mult noros în prima zi, apoi va 
deveni variabil. Vor cădea ploi, mai 
ales sub formă de averse, care în a 
doua parte a Intervalului vor căpăta 
caracter local. La început, în nordul

ținut pe scena Sălii Palatului la 
București)

16,20 Fotbal : România — Spania — în 
preliminariile Campionatului mon
dial. (Transmisiune directă de la 
Stadionul „Steaua"). în pauză : 
Rezumatul înregistrat de la Bu
dapesta al meciului Ungaria — 
Polonia

18.30 Mi-e inima un cintec. Program 
muzical in interpretarea corului ds 
cameră „Gaudeamus" al conserva
torului „Clprlan Porumbescu" din 
București

18.50 Săptămina politică internă șl in
ternațională

19.05 Eroi Îndrăgiți de copil t Heidi
19.30 Telejurnal
20,00 Teleenclclopedla
20.50 Film serial : Kojak
21.40 întilnire cu satira șl umorul
22.25 Telejurnal
22.40 Seară de romanțe

țării, izolat, precipitațiile vor fi șl sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vint 
moderat, cu Intensificări temporare din 
sectorul nordic, pină la 40—50 kilometri 
pe oră. Local. în vestul țării, se va 
produce brumă. Minimele vor fi cu
prinse între minus 1 și plus 7 grade, 
izolat mai coborlte în vestul țării, iar 
maximele între 7 șl 17 grade, local mal 
ridicate, tn București : Vreme răcoroa
să șl instabilă, mal ales in primele zile. 
Cerul va fi mal mult noros. Vor cădea 
ploi cu caracter de aversă. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura în scădere ușoară 
spre sfirșitul Intervalului.

• „SINUCIGAȘUL DE 
LA HOLLYWOOD".
mul „Paravanul", care rulează 
în prezent și pe ecranele noas
tre, evocă, in modul cel mai 
sugestiv, atmosfera de suspi
ciune, delațiune și teroare din 
perioada de tristă amintire a 
mccarthysmului, cind zeci de 
personalități de frunte, în spe
cial din lumea filmului și a tea
trului, au fost supuse persecu
țiilor de tot felul pentru opi
niile lor progresiste, fiind în
scrise, între altele, pe așa-zisele 
liste „negre", ceea ce i-a împins 
pe muiți la sinucidere. Ca și 
regizorul „Paravanului", Martin 
Rifit, un alt om de artă, scriito
rul american Andrew Bergman 
și-a propus, la rindul lui, să 
readucă in atenție anii sumbri 
ai „vinătorii de vrăjitoare" sub 
forma unui roman polițist inti
tulat semnificativ „Sinucigașul 
de la Hollywood". Un detectiv 
particular anchetează asupra îm

prejurărilor morții amicului său, 
scenarist de film, găsit spinzu- 
rat într-unu-1 din studiourile de 
la Hollywood. El se izbește de 
un adevărat zid al tăcerii, impus 
de oamenii lui McCarthy, prin 
mijloacele cele mai brutale, 
reușind insă pină la urmă, da
torită iscusinței sale, să aducă 
adevărul la lumină. „O carte 
remarcabilă", comentează în su
plimentul său literar ziarul „Le 
Figaro".

• FESTIVAL INTER
NATIONAL AL FILMU
LUI PENTRU COPII Șl 
TINERET. Sub președinția de 
onoare a lui Charles Chaplin, 
va avea loc la Lausanne. în El
veția, în cursul lunii viitoare, 
un Festival internațional pentru 
copii și tineret. Cu această o- 
cazie. Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF) va 
acorda premii speciale filmelor

consacrate în mod deosebit pro
blemelor educării tinerei gene
rații în spiritul prieteniei între 
popoare, precum și problemelor 
legate de necesitatea lichidării 
subdezvoltării, și în primul rind 
a consecințelor sale asupra ti
neretului din. țările lumii a 
treia.

• VICTIMELE DRO
GURILOR. In R F Germa’ 
nia si in Berlinul occidental au 
decedat, in 1976, 300 de oameni, 
în special tineri, ca urmare a 
consumului de droguri — a co
municat Ministerul federal al 
sănătății- Ca urmare, ministerul 
a lansat un apel unor instituții 
și organizații federale și din 
landuri pentru intensificarea 
campaniei de combatere a aces
tui flagel, subliniindu-se că 
„există primejdia ca numărul 
deceselor ca urmare a consumu
lui de droguri să continue șă 
crească".
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• DIN NOU DESPRE 
TAINA METEORITULUI 
TUNGUSK. Carbonul ra
dioactiv de proveniență cosmică 
ar putea constitui „cheia" pen
tru elucidarea tainei catastrofei 
provocate de căderea unui corp 
ceresc — probabil un meteorit 
sau capul unei comete — in tai
gaua siberiană in anul 1908, în 
apropierea riului Tunguska. 
După cum afirmă cercetătorul 
sovietic, prof. Emlen Sobotovici, 
ajungind la suprafața Terrei sub 
formă de praf meteoritic, aceas
tă substanță cosmică — carbo
nul — nu-și modifică compozi
ția chiar și după cîteva decenii. 
In cazul în care este vorba de 
un. corp ceresc, acest lucru poate 
fi constatat prin intermediul a-

nalizelor spectrale, chimice și 
al cercetării structurale cu aju
torul razelor Roentgen. Oamenii 
de știință sovietici sint de pă
rere că pe întreaga suprafață 
afectată de explozia din 1908 — 
2 200 kilometri pătrați — trebuie 
să se afle aproximativ 4 000 tone 
de praf de proveniență cosmică. 
O viitoare expediție urmează să 
cerceteze particulele răspindite 
în zona tunguskă în urma ca
tastrofei.

® „SANS-SOUCI" 
RESTAURAT. Lucrărfe
restaurare a sălii de marmură 
a așa-numitului Palat Nou din 
parcul Sans-Souci din orașul 
Potsdam (R. D. Germană) au 
fost încheiate. Cele 10 candela
bre, copii ale celor originale,

strălucesc acum în vechea lor 
splendoare. Au fost restaurate, 
de asemenea, pictura de pe ta
van, tapetele de mătase din ca
mera de audiențe, precum și 
diferite detalii arhitectonice. 
Lucrările de refacere totală 
urmează să fie încheiate în 
1980,

• ÎN APĂRAREA TE
LESPECTATORILOR.
Karlsruhe, în R. F. Germania, a 
fost creată o uniune federală 
de apărare a telespectatorilor. 
Ea grupează diferitele asociații 
de telespectatori deja existente 
în această țară și iși propune să 
desfășoare o campanie activă în 
vederea „îngrădirii valului de 
violență și pornografie care a 
inundat in ultimul timp micul 
ecran",

• VESTIGII ALE ME
TALURGIEI ANTICE. Mu
zeul de istorie din orașul bulgar

Samokov, nu departe de Sofia, 
s-a îmbogățit, ca rezultat al u- 
nor recente săpături, cu 700 de 
noi exponate. Unele din aceste 
vestigii — arată arheologii — 
atestă că triburile care au popu
lat aceste meleaguri în secolele 
II—IV e.n. s-au îndeletnicit, 
printre altele, și cu prelucrarea 
metalelor. Au fost identificate 
resturile unui cuptor pentru to
pirea minereului de fier, ale u- 
nui atelier, precum și instru
mente pentru prelucrarea me
talului.

• CIT DE FRIG E LA 
POLUL SUD ? Cu o tem
peratură medie zilnică de minus 
50 grade C, 1976 a fost, la Polul 
Sud, cel mai friguros an din 
ultimele două decenii, a comu
nicat „National Science Foun
dation" din S.U.A. Fundația a 
ajuns la acest rezultat pe baza 
datelor puse la dispoziție, în 
ultimii 20 de ani, de stația ame

ricană de la Polul Sud. In de
cursul aceleiași perioade, cea 
mai friguroasă lună a fost au
gust 1976, cu o temperatură me
die zilnică de minus 65,1 grade 
C. Cea mai friguroasă zi 6-a 
înregistrat, la Polul Sud, la 8 
august 1976, cu o temperatură de 
minus 76 grade C. In schimb, 
cea mai „călduroasă" zi a fost 
17 ianuarie 1976, cind s-au înre
gistrat minus 19,5 grade C.

• PILULE PENTRU... 
BRONZAT. în Franța a fost 
pusă la punct o pilulă care ac
ționează asupra pigmentiior 
specifici ai pielii, permițind, 
după un tratament de 20 de zile, 
o bronzare perfectă. Un lucru 
deosebit de important: nu exis
tă nici un fel de contraindlca- 
ții. Bronzul durează două săp- 
tămîni, după care începe să dis
pară. Poate fi. totuși, menținut 
dacă se ia cite o pilulă la in
terval de cîteva zile.
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate 

privind agresiunea comisă împotriva Beninului 

Condamnare fermă a oricăror acțiuni 
de amestec în treburile interne ale statelor

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— în Consiliul de Securitate ai 
O.N.U. s-au încheiat dezbaterile a- 
suipra plingerii Republicii Populare 
Benin în legătură cu agresiunea ar
mată comisă la 16 ianuarie 1977 îm
potriva sa. Consiliul a adoptat prin 
consens o rezoluție prin care con
damnă energic această agresiune ar
mată și își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu violarea integrității teri
toriale, a independenței, și suverani
tății Beninului. Rezoluția condamnă, 
de asemenea, orice stat care persistă 
în a permite sau tolera recrutarea 
de mercenari și acordarea de facili
tăți. acestora în vederea răsturnării 
guvernelor statelor membre ale 
O.N.U. în acest' sens, rezoluția chea
mă toate statele șă fie mai vigilente 
în fața pericolului pe care 11 repre
zintă instituția mercenariatului < in

Lupta de eliberare a poporului Zimbabwe 
reclamă unirea tuturor forțelor patriotice
DAR ES SALAAM. — La Dar es 

Salaam a avut loc o reuniune a Co
mitetului de coordonare al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, constituit din 
comandanții militari ai Uniunii na
ționale africane Zimbabwe (ZANU) 
și ai Uniunii poporului african Zim
babwe (ZAPU). prezidată de secreta
rul general al ZANU, Robert Muga
be. Declarația dată publicității la 
sfîrșitul lucrărilor subliniază că 
Frontul patriotic va continua să ia 
măsuri în direcția intensificării lup
tei armate de eliberare a poporului 
Zimbabwe. Comitetul de coordonare, 
se precizează in declarație, a stabilit 
măsuri practice pentru coordonarea 
activităților politice, militare, diplo
matice și de propagandă ale ZANU 
și ZAPU.

Joshua Nkomo. președinte al Uniu
nii Poporului African Zimbabwe 
(ZAPUj și lider al Frontului Pa
triotic. a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă la Praga, că in 
vederea soluționării problemei rho- 
desiene Marea Britanie trebuie să 
accepte faptul că Zimbabwe se află 
în stare de război, iar la conferință 
să participe de o parte Frontul Pa
triotic, iar de cealaltă — Marea Bri
tanie, în a cărei delegație pot even
tual intra și reprezentanți ai regimu
lui Smith.

Referindu-se la conflictul cu re
gimul Smith, Joshua Nkomo a atras 
atenția că acesta a izbucnit după 
mai multi ani de negocieri infruc
tuoase. cînd regimul minoritar a 
recurs la atrocități împotriva popu

JAPONIA

4 milioane de participant la „Shunto 77"
TOKIO. — Vineri, în Japonia s-a 

desfășurat, ai doilea si cel mai mare 
val de acțiuni revendicative unita 
din cadrul actualei campanii de pri
măvară a sindicatelor nipone — 
„Shunto 77". La aceste acțiuni, ini
țiate de Consiliul de luptă unită in 
ofensiva de primăvară, au participat 
peste patru milioane de membri ai 

ternational și să ia măsuri ca teri
toriile lor și cele asupra cărora își 
exercită controlul, cit și cetățenii lor, 
să numai fie utilizați pentru pune
rea la cale a unor acțiuni subversive, 
recrutarea, instruirea și tranzitul de 
mercenari, acțiuni menite să ducă la 
răsturnarea guvernului oricărui stat 
membru al Națiunilor Unite.

Rezoluția condamnă orice formă de 
amestec in treburile interne ale sta
telor membre ale O.N.U.. inclusiv 
folosirea mercenarilor internaționali. 
Vizînd dezorganizarea statală sau 
violarea integrității teritoriale, a su
veranității și independenței statelor.

Totodată, rezoluția face apel la 
toate statele să furnizeze Consiliului 
de Securitate toate informațiile pri
vitoare la evenimentele petrecute la 
Cotonou ce s-ar putea afla în pose
sia lor.

lației de culoare : „Nu este vorba de 
un război împotriva albilor sau a lui 
Smith personal, ci împotriva regimu
lui insuși și a forțelor internaționale 
care îl sprijină" — a subliniat lide
rul Frontului Patriotic.

Joshua Nkomo a declarat, de ase
menea. că în anumite cercuri politice 
din Occident se vorbește despre drep
turile omului în alte țări, dar de 
fapt ele sprijină violarea acestor 
drepturi în Africa de Sud. Namibia 
sau în altă parte, de vreme ce 
apartheidul nu este altceva decît 
violarea brutală a drepturilor omului.

LUANDA. — Guvernul Republi
cii Populare Angola a invitat pe pre
ședinții Zambiei — Kenneth Kaunda, 
Tanzaniei — Julius Nyerere, Mozam- 
bicului — Samora Machel, și Bots- 
wanei — Serețse Khama să participe 
la o conferință la nivel înalt consa
crată examinării stadiului și perspec
tivelor mișcării de eliberare națională 
din Africa australă — informează 
agenția națională angoleză de presă. 
La lucrări au fost invitați, de ase
menea, liderii mișcărilor de eliberare 
națională din Africa australă.

★
LUSAKA. — După vizitele efec

tuate succesiv în Tanzania, Mozam- 
bic, Republica Sud-Africană și Bots
wana, ministrul de externe al Marii 
Britanii, David Owen, a avut vineri, 
în capitala Zambiei, Lusaka, con
vorbiri asuora situației d.in Rho
desia cu președintele Kenneth Kaun
da.

unui număr de 45 de federații sindi
cale atât din sectorul public, cit și din 
cel particular. In sectorul public au 
avut loc greve cu o durată de 6 pînă 
la 24 ore, cu participarea organiza
țiilor sindicale grupate in Consiliul 
uniunilor muncitorilor din corpora
țiile guvernamentale si întreprinde
rile publice (Korokyo).

Manifestări consacrate aniversării 
Independenței de stat a României

• CEHOSLOVACIA. La Brati
slava a avut loc vernisajul expozi
ției de pictură românească contem
porană. Expun lucrări 14 artiști 
plastici din România. în alocuțiu
nile rostite, Oliver Racz. adjunct al 
ministrului culturii din R. S. 
Slovacă, și C. Cozma, consulul ge
neral al României La Bratislava, au 
relevat însemnătatea istorică a cu
ceririi independenței de stat a 
României cu un secol în urmă.

• BRAZILIA. Ambasadorul țării 
noastre în Brazilia, Nicolae Ghe- 
nea, a făcut o donație de cărți, cu- 
prinzînd lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și o se
rie de materiale cu caracter istoric 
și științific, opere literare, dicțio
nare și albume oferite de Biblioteca 
centrală universitară din București 
Institutului de cultură hispanică 
din capitala braziliană.

PLENARA C. C. AL P. M. U. P. 
Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc a 7-a plenară 
a Comitetului Central al P.M.U.P.; 
care a dezbătut proiectul Tezelor Co
mitetului Central al P.M.U.P. cu pri
vire lâ „Sarcinile partidului pentru 
adincirea conștiinței socialiste și u- 
nitătii patriotice a poporului".

Luind cuvintul la încheierea ple
narei. Edward Gierek. prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a subliniat că 
liantul cel mai puternic al poporu
lui polonez este patriotismul, care își 
extrage seva din tradițiile poporu
lui. din experiența luptei eroice pen
tru eliberare națională și socială, din 
lupta pentru edificarea societății so
cialiste. Expresia creatoare a patrio
tismului. a spus vorbitorul, este de
votamentul față de patrie, poziția 
civică activă și. în primul rind. mun
ca cinstită și productivă în fiecare 
sector de activitate, mîndria față de 
succesele Poloniei socialiste si hotă- 
rirea de a apăra interesele ei.

După ce a relevat succesele obți
nute pe calea construirii societății so
cialiste dezvoltate. Edward Gierek a 
afirmat că nu s-a reușit să se de
pășească toate fenomenele negative. 
Continuă și va continua lupta nou
lui împotriva vechiului, a noilor po
ziții si concepții socialiste împotriva 
rămășițelor formațiunilor social-poli- 
tice precedente. De aceea, trebuie 
pus un accent deosebit pe îndepli
nirea cinstită a îndatoririlor, pe res
pectarea legilor și normelor socialis
te în toate verigile economiei na
ționale. administrației, instituțiilor de 
invătâmint și cultură. Trebuie să se 
acorde o atenție deosebită formării 
relațiilor socialiste între oameni.

Referindu-se la problemele aplică
rii principiilor democrației socialiste

Un comunicat al Plenarei C. C. al P. M. S. U.
La Budapesta a fost dat publicității 

comunicatul Plenarei C.C. al P.M.S.U., 
în cadrul căreia a fost prezentat un 
raport cu privire la problemele ac
tuale ale situației internaționale. 
După cum transmite agenția M.T.I., 
C.C. al P.M.S.U. subliniază că RP. 
Ungară acordă o mare atenție apro
piatei întâlniri de la Belgrad a repre
zentanților celor 35 de state partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa. R.P. Ungară,

• DANEMARCA. La Copen
haga, Asociația Danemarca—Româ
nia a organizat un spectacol cu 
participarea ansamblului româ
nesc de muzică populară „Mugu
relul" și a ansamblului danez 
„Herstedernes Folkloreensemble". A 
fost prezentat un bogat program 
de muzică și dansuri populare. în
delungat aplaudat de spectatorii 
prezenti la spectacol. Au fost pre
zente personalități ale vieții politice 
și culturale daneze, membrii Aso
ciației Danemarca—România.

• FINLANDA. La Helsinki s-a 
deschis o expoziție consacrată tine
retului din România. Au fost pre- 
zenți Olavi Martikainen, președin
tele Centrului finlandez pentru pro
blemele tineretului, deputati. mem
bri ai Asociației de prietenie Fin
landa—România. diplomati, un nu
meros public.

în viata partidului și statului, in toa
te sferele vieții sociale, vorbitorul a 
subliniat că vor fi perfecționate a- 
cele forme ale democrației socialiste 
care garantează participarea munci
torilor la conducerea colectivă a intre- 
FTinderilor, a regiunilor, a întregii țări, 
n țara noastră există un democra

tism și libertăți cetățenești autentice, 
împotriva părerilor și concepțiilor 
nejuste luptăm prin mijloace politice, 
cu argumente și convingeri. Nu pu
tem să ne împăcăm. însă cu încălca
rea legilor, cu abuzul de democra
ția socialistă și libertățile cetățenești. 
Adversarii Poloniei și ai socialismului 
nu-și precupețesc eforturile pentru a 
zdruncina conștiința poporului nostru, 
pentru a slăbi legătura sa cu socia
lismul, voința sa de a acționa și în
crederea sa în viitor. Ei găsesc un 
număr redus de aliați în interiorul 
țării noastre, de la care așteaptă în 
primul rind alimentarea centrelor lor 
propagandistice diversioniste. împo
triva acestei activități trebuie să lup
tăm și vom lupta cu toate mijloacele 
noastre și vom demasca această ac
tivitate în fața poporului.

Referindu-se la înfăptuirea Actului 
final de la Helsinki, Edward Gierek 
a spus : „Ne bucură că guvernele 
majorității statelor occidentale își a- 
firmă năzuința de a continua și lărgi 
procesul de destindere. Dacă faptele 
lor vor coincide cu aceste declarații, 
atunci apropiata reuniune de la Bel
grad se va desfășura in mod con
structiv si va duce la rezultate Încu
nunate de succes."

Plenara C.C. al P.M.U.P. a adoptat 
o hotărâre privind sarcinile partidu
lui pentru adincirea conștiinței socia
liste și unității patriotice a poporului.

Zbigniew Zelinski a fost ales mem
bru al Secretariatului C.C. al P.M.U.P.

se arată în comunicat, consideră 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare ca un tot uni
tar, năzuiește să ..aplice ca atare re
comandările sale, așteptând același 
lucru și din partea celorlalți semna
tari ai acestuia. în comunicat se ara
tă că Ungaria se pregătește pentru 
reuniunea de la Belgrad cu dorința 
ca această întilnire să constituie un 
forum care să slujească cauzei des
tinderii. consolidării ei.

„Sîntem impresionați 
de amploarea operei 

de construcție 
din România" 

Declarațiile președintelui 
Adunării Republicii 

Portugheze
Apărarea intransigentă a in

dependentei si dorința cea mai 
sinceră de a colabora cu toate 
popoarele lumii sint două 
puncte de convergentă — cele 
mai importante — ale politicii 
externe a României si Portuga
liei — a declarat Vasco da Gama 
Fernandes, președintele Adunării 
Republicii Portugheze, la sosi
rea sa la Lisabona după vizita 
întreprinsă in tara noastră la 
invitația Marii Adunări Națio
nale.

El a menționat că este purtă
torul unor „informații încuraja
toare in ce privește continuarea 
Si intensificarea relațiilor eco
nomice intre cele două tări“, o 
comisie mixtă care să reglemen
teze aceste relații fiind deja con
stituită.

Președintele Adunării Republi
cii Portugheze a exprimat, de 
asemenea, admirația delegației 
parlamentare portugheze care 
ne-a vizitat tara „fată de am
ploarea operei economice, so
ciale și educaționale din Româ
nia, precum și față de impor
tantele progrese realizate in do
meniul agriculturii".

GENEVA

Conferința asupra dreptului 
umanitar in timpul 
conflictelor armate

Pentru o definire clara a noțiu
nilor de victima și agresor

GENEVA 15 (Agerpres). — Repre
zentanții a peste 100 de state, intre 
care Si România, s-au reunit joi la 
Geneva în cadrul unei noi sesiuni a 
Conferinței asupra dreptului umani
tar in timpul conflictelor armate.

Conferința este chemată să codifice 
Si să pună de acord normele de drept 
umanitar aplicabil in perioadele con
flictelor armate, in concordantă cu 
schimbările importante care au avut 
loc în lume — în cadrul eforturilor de 
statornicire a unor relații noi între 
state, din care să fie exclusă forța, și 
amenințarea cu forța.

în cadrul lucrărilor sale din 
ultimii trei ani, conferința a a- 
doptat deja diferite proiecte de 
norme referitoare la statutul ju
ridic al partizanilor care luptă 
pentru apărarea teritoriilor popoa
relor lor, precum si la instituția 
ilegală a mercenariatului. De aseme
nea. s-a căzut de acord asupra unor 
proiecte de reguli vizînd interzicerea 
unor arme convenționale si crearea 
unei comisii internaționale de anche
tă asupra crimelor de război.

România a promovat si promoveâ- 
CU fermitate teza potrivit căreia 

normele respective trebuie să facă 
o distincție netă între victima agre
siunii si agresor, dreptul umanitar 
trebuind să asigure, prin toate mij
loacele. protecția victimei în exerci
tarea dreptului său sacru de auto
apărare.

COMUNICAT
cu privire la ședința Comitetului 

Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
între 12—14 aprilie 1977 a avut loc 

la Moscova ședința a 80-a a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat : A. Lu- 
kanov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria. R. Rohlicek, vicepreședinte 
al Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace. F. Bravo, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Cuba. G. Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane. M. Peljee. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole. K. 
Olszewski, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare 
Polone. Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, G. Szeker. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare. K. F. 
Katușev. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
lucrările Comitetului Executiv a par
ticipat S. Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I.

La ședința Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. a luat parte N. V. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R.

A prezidat ședința K. Olszewski, 
reprezentantul R.P.P.

Comitetul Executiv a examinat ac
țiunile care urmează să aibă loc în 
organele Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu prilejul aniversă
rii a 60 de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. Dezvoltarea 
dinamică a țărilor socialiste membre 
ale C.A.E.R.. creșterea rolului colabo
rării economice desfășurate în cadrul 
C.Ă.E.R.. transformarea sistemului 
mondial socialist într-un factor pu
ternic al vieții politice și economice 
internaționale — toate acestea se în
făptuiesc în condițiile solidarității in
ternaționale a popoarelor țărilor so
cialiste frățești, sub înrîurirea ideilor 
victorioase ale Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Comitetul Executiv a examinat o 
serie de probleme importante ale 
cooperării în producție și tehnico- 
științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

în scopul accelerării progresului 
tehnic în domeniul construcțiilor de 
mașini și al asigurării necesarului 
crescind al țărilor membre ale 
C.A.E.R. în utilaje moderne, de înal
tă productivitate, s-a adoptat un plan 
al colaborării în ce privește crearea 
și fabricarea în serie de mașini-unelte 
moderne cu comandă-program nume
rică. Acesta prevede acțiuni de spe
cializare și cooperare în producție, 
inclusiv organizarea producției cu 
eforturi comune de produse de com
pletare pentru mașinile-unelte cu 
comandă-program numerică si de ac
ționări complete cu motoare electrice 
de momente înalte.

S-a recomandat țărilor interesată 
să realizeze lucrări de planificare io 
comun a diferitelor tipuri de produse 
•iderurgice.

Acordînd o mare Însemnătate co
laborării în probleme ale protecției 
mediului înconjurător, Comitetul E- 
xecutiv a adoptat propunerea privind 
crearea asociației economice interna

ționale „Interepurarea apelor". Aso
ciația este chemată să lărgească și să 
adincească colaborarea multilaterală 
în cercetarea științifică, proiectarea și 
producția utilajelor și instalațiilor 
pentru epurarea apelor reziduale si 
tratarea apei. în cursul ședinței Co
mitetului Executiv, reprezentanții or
ganelor competente din țările Intere
sate, membre ale C.A.E.R., au semnat 
convenția privind crearea asociației 
economice internaționale „Interepura
rea apelor". Administrarea treburilor 
asociației va fi realizată de partea 
bulgară.

Comitetul Executiv a acordat aten
ție problemelor perfecționării în con
tinuare a mecanismului colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în direc
țiile prevăzute în Programul complex. 
Printre acestea, au fost examinata 
probleme ale perfecționării relațiilor 
valutar-financiare în cadrul adincirii 
și perfecționării colaborării și dezvol
tării integrării economice socialiste. 
S-au examinat căile de lărgire a de
contărilor multilaterale cu ajutorul 
rublei transferabile, de creștere a ro
lului acesteia și de extindere a sferei 
de utilizare în cadrul relațiilor eco
nomice reciproce, precum și de echi
librarea multilaterală a schimburilor 
de mărfuri dintre țările membre ale 
C.A.E.R. S-a relevat că In urma per
fecționării colaborării în domeniul ac
tivității de planificare, comerțului ex
terior, relațiilor valutar-financiare si 
de credit a crescut rolul rublei trans
ferabile în relațiile economice reci
proce ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
Vor fi întreprinse noi eforturi pen-r 
tru dezvoltarea în continuare a sis
temului de decontări și de creditare 
în ruble transferabile.

S-au adoptat măsuri privind moda
litățile de înfăptuire a schimburilor 
de mărfuri de larg consum intre ță
rile membre ale C.A.E.R. pe linia co
merțului interior. Aplicarea acestor 
măsuri va crea condiții mai favora
bile pentru sporirea schimburilor de 
mărfuri de consum de înaltă calitate, 
în vederea satisfacerii mai depline a 
cererii populației țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu astfel de mărfuri.

Comitetul Executiv a examinat u- 
nele probleme legate de adincirea co
laborării multilaterale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. cu țările socialiste șl 
cu țările în curs de dezvoltare ne
membre ale C.A.E.R. S-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu so
licitarea Guvernului Republicii Coo
peratiste Guyana cu privire la sta
bilirea de relații de colaborare cu 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc.

La ședința Comitetului Executiv 
s-au examinat și s-au convenit noi 
acțiuni in domeniul contactelor și tra
tativelor cu Comunitatea Economică 
Europeană în problema stabilirii de 
relații între C.Ă.E.R. și C.E.E.

A fost aprobată activitatea delega
ției C.A.E.R., care a participat la lu
crările celei de-a XXXI-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., în con
formitate cu statutul de observator 
acordat Consiliului.

La ședința Comitetului Executiv au 
fost examinate și alte probleme ale 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice, în legătură cu care s-au a- 
doptat recomandări corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă.

Cînd perspectiva unei slujbe 
și integrarea socială devin iluzorii... TINERI BAT IN ZADAR LA PORȚILE VIEȚII

LA 15 IUNIE

Presa franceză despre drama șomajului in rindurile tineretului
Care sint perspectivele tînârului absolvent al unei școli sau 

unei facultăți în societatea capitalistă ? lată o întrebare cru
cială pentru noua generație care pășește în viață. Și iată 
sugestivul răspuns dat de revista franceză ,„LE NOUVEL 08- 
SERVATEUR" chiar pe coperta ultimului său număr sub titlul : 
„Prima slujbă — un tineret în pană". Un răspuns cu valoare 
de simbol pentru drama milioanelor de tineri din lumea capi
talului, frustrați de cel mai elementar drept al omului- — drep
tul la muncă.

Redăm, în continuare, extrase din amplul articol apărut în 
cuprinsul revistei și consacrat problemelor cu care se con
fruntă tineretul din Franța — probleme care sint, de altfel, 
comune, practic, tuturor țărilor occidentale.

„Salariu? Nici nu știu 
ce înseamnă!"

Cu doi ani în urmă, la întrebarea : 
„Ce Credeți că vă va oferi cea mai 
mare satisfacție in viață un tânăr 
din trei răspundea : „Munca". Cit 
de iluzorie pare acum o astfel de 
speranță !

Am intrat într-o perioadă cînd șo
majul tinerilor a devenit o realitate 
permanentă. In Franța, în 1970. unui 
din patru șomeri avea mai puțin de 
25 de ani ; acum, proporția este unul 
din doi. în unele regiuni (Normandia 
de Jos, Lorraine. Champagne-Arden-

Ă- ■

Demandeurs d emploi a Fans
Un coup de coiere el tout pe ut explose*

Privirile înfrigurate ale aceștor tineri urmăresc diferitele anunțuri publicitare in 
căutarea unei slujbe

ne și Pas-de-Calais). 60 la 
sută din numărul șomerilor 
sint tineri, care nici nu știu 
ce înseamnă salariul. Diplo
mele tehnice, care odinioară 
asigurau posesorilor cit de 
cit o reușită, și-au pierdut 
valoarea : în 1972, 78 la sută 
din numărul titularilor de 
astfel de diplome găseau de 
lucru la sfîrșitul studiilor ; 
acum, numai 64 la sută. 
Chiar și din rîndul absol
venților de licee tehnice. 9 
la sută nu au de lucru în 
prezent (fată de 3.8 la sută 
in 1972). Și nimic nu anun
ță o îmbunătățire a situa
ției. La toamnă se antici
pează cifra de 1 000 000 de 
tineri șomeri.

Diplome 
pentru... 

nimic
Potrivit revistei „ECO

NOMIE ET STATIS- 
TIQUES". în Franța, un in
giner din zece, patru teh
nicieni din zece si un po
sesor de diplomă de studii 
superioare din doi vor tre
bui să accepte „să se de
claseze" pentru a găsi de 
lucru în 1980.

Fenomenul este interna
tional. 7 000 000 de tineri 
sint șomeri in țările 
O.C.D.E. ; ei reprezintă 40 
la sută din totalul șomeri
lor existenți în cele 23 de

țări capitaliste membre ale or
ganizației. dar reprezentând doar 22 
la sută din populația totală a țărilor 
respective. Buletinul Organizației In
ternationale a Muncii constată că, în 
Statele Unite, chiar dacă rata șoma
jului a scăzut cu 15,7 Ia sută, în pe
rioada octombrie 1973 — aprilie 1976, 
ritmul de evoluție a șomajului în 
rindul tinerilor sub 20 de ani nu a 
șcâzut decit cu 5,4 la sută.

Cauzele acestei degradări perma
nente a ocupării forței de muncă în 
rindul tinerilor ? Există opinii despre 
un invățămint neadaptat la cerințele 
practice. Jean-Paul Bachy, delegat în 
problemele forței de muncă al Parti
dului Socialist, constată : „Dacă 80 la 
sută din stagiarii Asociației pentru 
formarea profesională a adujților au 
mai puțin de 25 de ani, aceasta se 
datorește faptului că formarea lor 1- 
nițială nu a servit la nimic. Asocia
ția nu face decît să semnaleze ca
rențele unui invățămint profesional 
deficitar". La rîndul ei, sociologul 
Pierrette Sartin scrie : „Cînd vorbim 
cu specialiști ai Agenției pentru for
ța de muncă, aflăm că pentru multi 
tineri singura lQr dorință se rezumă 
la aceste cuvinte : «VREAU DE LU
CRU. ORICE...». De lucru — pentru 
a ieși din impas, de lucru — pentru 
a supraviețui, de lucru — împotriva 
disperării : ei vin la agenție pentru a 
găsi de lucru, adică pentru a ciștiga 
imediat banii de care au nevoie, spc- 
rînd sau așteptînd altceva"... Și 
Pierrette Sartin remarcă în conti
nuare : „Sondajele arată că 51 la sută 
din tinerii șomeri sint gata să ac
cepte o slujbă care nu corespunde 
calificării lor ; 56 Ia sută din tinerii 
șomeri sint nevoiți să plece în altă 
parte pentru a găsi de lucru".

Timpul de așteptare în vederea do- 
bindirii unei slujbe nu încetează să 
crească. Așteptarea dura trei luni în 
1972, 4 luni în 1975. De atunci, ea s-a 
prelungit și mai mult : în 1976, 54 Ia 
sută din tineri nu găsesc de lucru de
cît după un an de zile.

Neliniștea
In unele regiuni, șituatia se com

plică. închiderea unei uzine înseam
nă nu numai concedieri, dar și eli-

• Din doi șomeri, unul are sub 25 de 
ani • 7 milioane de tineri fără slujbă 
în țările O.C.D.E. • Un apel fără răs
puns: „Vreau de lucru. Orice!“ • De 

la inutilitatea socială - la ratare, 
droguri și delincvență

minarea oricărei posibilități de anga
jare a tinerilor. O adevărată concu
rență se declanșează între categorii 
de vîrstă, între sexe. între naționali
tăți. Primele sale victime : imigran
ții, femeile, bătrinii și tinerii.

De ce o asemenea stare de lucruri 
■nu a declanșat încă o revoltă a tine
retului ? Pentru că există paleative : 
chiar minoră, indemnizația de șomaj 
permite celor care beneficiază de ea 
să-și ducă viata de azi pe miine ; 
ajutorai din partea familiei ; diverse 
expediente — nedeclarate. „Bursa 
neagră" a muncii, combătută violent 
de către organizațiile sindicale, a 
luat proporții și mai mari în cursul 
ultimilor ani. Șomajul tinerilor (ca 
și cel al adulților) a contribuit, de
sigur. la acest lucru.

Dar toate aceste paleative nu ali
mentează decit o situație de provizo
rat ; atâta timp cit rămine o licărire 
de speranță, poți să-ți permiți să aș
tepți zile mai bune. Dar zilele mai 
bune nu vin. Așteptarea devine veș
nicie și tânărul șomer își dă seama 
încetul cu încetul de nedreptate. El 
credea că are în fața lui un viitor 
asigurat, că poate să trăiască și să-și 
întrețină o familie din munca sa. 
Munca sa trebuia să-i dea un sens 
existentei. La întrebarea : „Ce credeți 
că vă va oferi cea mai mare satisfac
ție în viată majoritatea au
răspuns : munca.

Iată însă că totul se năruie. A 
munci, adică ceea ce trebuia să re
prezinte un mijloc de realizare in 
viață, devine un privilegiu ; neliniș
tea, sentimentul inutilității se insta
lează în cuget. Există actualmente. în 
Franța, 700 000 de tineri șomeri, 
200 000 de delincvenți (dintre care 
60 000 au mai puțin de 18 ani), 30 000

de drogați. Aceste cifre au, fără în
doială, mult mai mare legătură intre 
ele decît se recunoaște.

Studiile — 
un adăpost șubred

Din revista franceză „Le Point"

Alegeri legislative 
în Spania

MADRID 15 (Agerpres). — Alege
rile legislative vor avea loc în Spa
nia la 15 iunie a.c. — a hotărît vi
neri Consiliul de Miniștri, informea
ză agențiile internaționale de presă. 
Se precizează că alegerile pentru cele 
două camere ale Parlamentului vor 
fi directe, universale și pe bază de 
vot secret.

AGENȚIILE
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Sesiunea Consiliului Ge
neral al F.S.M. La Varșovia 
au început lucrările sesiunii Consi
liului General al Federației Sindicale 
Mondiale, consacrată pregătirii docu
mentelor celui de-al IX-lea Congres 
mondial al sindicatelor, programat 
pentru anul 1978, la Praga. Din tara 
noastră participă o delegație condusă 
de Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

In comunicatul pfivind vi* 
zita în U.R.S.S. a președintelui 
Republicii Afganistan, Mohammad 
Daoud, se exprimă satisfacția fată de 
dezvoltarea legăturilor bilaterale pe 
baza principiilor egalității, respectu
lui suveranității, independentei și 
neamestecului in treburile interne. 
Cele două părți au declarat că vor 
milita în continuare pentru transfor
marea destinderii într-un proces con
tinuu și Ireversibil și au apreciat po
zitiv caracterul anticolonial și antiim- 
perialist al mișcării nealiniatilor, 
drept un factor important in politica 
internațională.

Comitetul O.N.U. pentru 
lichidarea discriminărilor 
rasiale, care și_a desfășurat lu
crările la Viena, a adoptat. între al
tele, o declarație in care se exprimă 
îngrijorarea profundă in legătură cu 
încălcarea sistematică a drepturilor 
omului și libertăților cetățenești în 
Chile.

0 misiune a O.N.U., alcă- 
tuită din reprezentanți ai Republicii 
Sri Lanka, Venezuelei și Norvegiei 
se va deplasa la Djibouti pentru a 
urmări desfășurarea referendumului 
de la 8 mai. organizat de autoritățile 
franceze. în teritoriul Afar și Issaș. 
Trimiterea acestei misiuni are loc 
în conformitate cu o rezoluție adop
tată în decembrie 1976 de Adunare*  
Generală a O.N.U.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sclntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorl! din întreprinderi șl lnstltutil. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex i 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul c Combinatul Poligrafic CASA SCINTEIX 40 360


