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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NI COLAE CEAU ȘES CU
Delegația Partidului Cooperatist 

din Marea Britani®

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Sporuri însemnate de producție 
prin mai buna utilizare 
a mașinilor și utilajelor

In aceste zile de puternic avînt în muncă, amplificat de apropierea zilei de 1 Mai, numeroase 
colective de întreprinderi înscriu în cronica întrecerii socialiste noi și importante realizări, depășiri sub
stanțiale ale sarcinilor de plan și ale angajamentelor luate pe acest an. Iar una din direcțiile principale de 
acțiune o constituie folosirea cît mai eficientă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a tuturor capacităților 
de producție — sarcină subliniată cu claritate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta ședință comună a organelor supreme de partid și de stat.

Fixîndu-și obiectivele întrecerii socialiste pe anul 1977, marea majoritate a colectivelor de între
prinderi au situat la loc central utilizarea cu randament înalt a întregului potențial tehnic de care dis
pun. Ca urmare, angajamentele asumate în întrecere au la bază măsuri ferme, cu eficiență certă în ceea ce 
privește ridicarea gradului de utilizare a parcului tehnic existent. Din știrile sosite de la corespondenții 
noștri județeni desprindem rezultatele obținute în acest domeniu de o serie de colective de întreprinderi.rezultatele obținute in acest domeniu de o serie de colective de întreprinderi.

O experiență valoroasă în această 
privință au acumulat colectivele din 
industria județului CARAȘ-SEVE- 
RIN, care zilele trecute au realizat 
planul pe patru luni la export. Suc
cesul se datorează. în bună măsură, 
acțiunilor energice întreprinse în uni
tățile industriale din județ pentru 
utilizarea mai bună a mașinilor și 
utilajelor din dotare. Ca urmare, s-au 
ci'eat condiții pentru realizarea, pină 
la finele anului, a unui volum supli- 
mentar de producție — numai pe 
seama creșterii indicilor de utilizare 
si mai buna încărcare a mașinilor — 
da aproape 110 milioane lei. obiectiv 
în bună parte atins in cinstea zilei 
db 1 Mai. De remarcat este faptul 
că. prin aplicarea în practică a pro
gramelor îmbunătățite privind utili
zarea cu eficientă sporită a mașinilor 
și utilajelor, indicii de folosire a 
acestora au sporit simțitor. Si rezer
vele n-au fost încă epuizate.

Iată si un succes de preț al colec
tivului de la EXPLOATAREA MI
NIERA VULCAN : peste 15 000 tone 
cărbune extras suplimentar in acest 
an. Sporirea producției — apreciază 
directorul minei. Gheorghe Feier — 
se întemeiază. în principal, pe în
făptuirea fermă a programului de 
mecanizare a muncii in abataje și de 
folosire cu înalt randament a utila
jelor. In acest cadru, printre multe 
alte măsuri. în sectorul 7 al minei 
a fost introdus. în urmă cu cîteva 
luni, un complex de mecanizare a 
susținerii și tăierii cărbunelui pe 
«trate subțiri pină la 1,2 metri. Da
torită pregătirilor temeinice făcute și 
eforturilor depuse de minerii din 
brigada comunistului Ilie Bogheanu 
pentru însușirea tehnologiei de lucru 
cu un asemenea complex modern, 
încă din luna trecută au fost depă
șiți parametrii proiectați. S-au ex
tras astfel' peste 16 tone cărbune pe 
fiecare post prestat, media lunară a 
avansării fiind de 43 ml.

valoare de aproape 70 milioane lei, 
concretizată în aproape 5 000 tone 
produse chimice — îngrășăminte cu 
azot, produse macromoleculare de bază, 
coloranți și intermediari, săruri a- 
norganice — precum și piese de schimb 
în valoare de circa 5 milioane lei.

Din Slobozia ni se comunică că și 
într-o serie de întreprinderi ialomi- 
tene s-au obținut bune rezultate , în 
folosirea capacităților de producție. 
Bunăoară, la secția ringuri de la 
FILATURA DE BUMBAC DIN 
SLOBOZIA, indicii de folosire au 
ajuns în prezent la 99,7 la sută, fapt 
datorat. îndeosebi, reducerii între
ruperilor accidentale, asigurării ope
rative a pieselor de schimb necesare

efectuării diferitelor reparații. La 
atingerea unui asemenea indice a 
contribuit, totodată, măsura luată de 
consiliul oamenilor muncii si comi
tetul sindicatului de a înființa un 
curs de ridicare a calificării lăcătu
șilor de întreținere. La o altă uni
tate. FABRICA DE PRODUSE CE
RAMICE ȚANDAREI, în vederea 
utilizării cu eficientă sporită a capa
cităților s-au extins și generalizat 
lucrul în trei schimburi. Au fost 
create astfel condiții ca. între altele, 
să se poată realiza trimestrial pro
ducții record de cărămizi — circa 17 
milioane bucăți — ceea ce reprezintă 
un plus însemnat de materiale de 
construcții destinate șantierelor.

însemnate sporuri de producție se 
obțin prin folosirea cu randament 
mai ridicat a mașinilor și utilajelor 
și la ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJE ȘI PIESE DE SCHIMB DIN 
SUCEAVA. în primul trimestru al 
anului, în întreprindere s-a înre
gistrat un indice de utilizare a fon
dului de timp al mașinilor-unelte cu 
1.5 la sută mai mare față de cel 
planificat. Cum a fost obținut acest 
rezultat ? Ne răspunde ing. Vasile 
Badiuc, șeful compartimentului me- 
canoenergetic :

— în principal, urmărim încărca
rea judicioasă a mașinilor și repa
rarea lor într-un timp cit mai scurt. 
De pildă, la cele patru strunguri ca
rusel aflate in reparație capitală s-a 
micșorat durata de staționare pe 
strung de la 36 la 30 de zile, ceea 
ce aduce un ciștig de producție de 
peste 800 000 lei.

Angajamentul asumat de comu
niști și însușit de întregul colectiv 
din sectorul mecanoenergetic, de a 
scurta cu 10 la sută termenele de 
imobilizare în reparații a mașinilor- 
unelte și utilajelor, a fost depășit.

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI

O știre și din județul Brașov t prin 
îmbunătățirea asistenței tehnice și 
scurtarea duratei reparațiilor, la 
COMBINATUL CHIMIC DIN FAGA- 
RAȘ și ÎNTREPRINDEREA „COLO- 
ROM“-CODLEA. de la o lună la alta, 
s-au înregistrat indici superiori de 
■utilizare a capacităților de producție, 
în principal, tocmai pe această cale 
colectivele din cele două unități in
dustriale au îndeplinit sarcinile de 
plan pe patru luni cu 7 zile mai de
vreme. Aceasta creează colectivelor 
din unitățile amintite posibilitatea să 
realizeze, pînă la finele anului, o 
producție industrială suplimentară în

Cifrele înscrise pe hartd reprezintă, în procente, potrivit datelor centralizate la 26 aprilie, suprafețele însâmînțate 
cu porumb în cooperativele agricole

DISCIPLINA-
o problemă încă deschisă în acțiunea 

de economisire a energiei electrice
Ancheta „Scînteii“ la întreprinderea de aluminiu din Slatina

Reducerea Ia strictul necesar a consumului de energie electrică 
constituie o sarcină economică de permanentă actualitate pen
tru fiecare unitate, pentru fiecare om al muncii _ și cetă
țean. Subliniind din nou importanța acestei sarcini, în Expu
nerea rostită la ședința comună a forurilor supreme de partid și de 
stat, secretarul general al partidului arăta că trebuie intensificată 
preocuparea pentru economisirea energiei, punindu-se capăt tuturor 
fenomenelor de risipă. In ancheta de față, continuind șirul investiga
țiilor pe această temă, ne propunem să prezentăm cîteva din preocu
pările colectivului întreprinderii de aluminiu din Slatina.

Mai întîi, o comparație : anual, 
această întreprindere consumă, pen
tru realizarea producției de aluminiu, 
tot atita energie electrică cît este 
necesară întregului București într-un 
an. Este bine cunoscut de altfel că, 
practic. în întreaga lume, industria 
aluminiului este o mare consuma
toare de energie electrică. Dar a- 
ceasta nu înseamnă, nicidecum, că 
aici, la Slatina, consumurile efective 
de energie electrică nu pot fi re
duse. Si încă substanțial, dacă avem 
îp vedere că ele se situează, de ani 
în șir. peste normele de consum pla
nificate. Iar în această bătălie, rolul 
hotărîtor ii are. întîi și întii, omul. 
Așa cum hotărîtor s-a dovedit a fi 
rolul omului, al muncitorilor, maiș
trilor și inginerilor și în acțiunea de 
redresare productivă a unității, in 
prezent întreprinderea din Slatina 
putîndu-se mîndri cu o performan
tă de prestigiu : planul pe primul 
an al cincinalului și primul trimes
tru din acest an a fost depășit la 
toți Indicatorii. Și la producția fizi
că. și la producția globală și marfă, 
șl la export, și la productivitatea 
muncii. De asemenea. întreaga pro
ducție realizată in acest an este de 
calitatea I. Sint rezultate care pla
sează. în ultima vreme, întreprinde

rea printre unitățile industriale frun
tașe.

— Am pus ordine în producție — 
ne spune inginerul Alexandru Orza- 
ță. directorul întreprinderii — și nu 
ne vom lăsa pină nu vom pune or
dine și în domeniul consumului de 
energie, mai ales că. la toate capi
tolele cheltuielilor materiale. înre
gistrăm economii. Sintem hotărîți să 
ducem la îndeplinire această sarcină 
subliniată din nou de secretarul ge
neral al partidului, cu prilejul vizi
tei efectuate în întreprindere la în
ceputul lunii martie a.c.

★

Nu este prima oară cînd ziarul 
nostru abordează tema consumului 
de energie la întreprinderea slăti- 
neană. Dar. adesea, răspunsurile pri
mite din partea conducerii întreprin
derii au fost liniștitoare, așa cum a 
fost si cel publicat în „Scînteia" din 
18 martie a.c., din care spicuim : 
„...S-a întocmit un plan concret, cu- 
prinzind circa 200 de măsuri, defal
cate pe secții, ateliere si instalații, 
precizindu-se sarcini, termene și 
responsabilități".

Care este însă eficienta acestor 
măsuri ? Comparativ cu media con
sumului de energie din anul trecut

pe tona de aluminiu. în primul tri
mestru din 1977 s-a realizat o redu
cere de 35 kWh. De fapt, se cuvine 
subliniat că in ultimii ani consumul 
specific de energie a înregistrat o 
scădere continuă. Totuși, cel efectiv 
realizat in prezent este cu mult peste 
hivelul planificat. Practic, în acest 
an. la flecare tonă de aluminiu s-au 
consumat în plus peste 250 kWh e- 
nergie electrică. Mult, mult prea 
mult dacă avem în vedere că acest 
consum depășește simțitor pe cele 
realizate de întreprinderi similare 
din străinătate. Care sint cauzele 
acestei stări de lucruri ? Le aflăm 
de la directorul întreprinderii :

— Deși numeroase măsuri din pro
gramul stabilit se aplică cu bune re
zultate. totuși. în secții continuă să 
fie incălcate unele norme ale disci
plinei tehnologice. Așa. de pildă, nu 
se respectă cu strictețe instrucțiunile 
de lucru privind alimentarea cu alu
mină a cuvelor de electroliză, nu se 
face fixarea corectă a anozilor, nu 
se sting la timp efectele anodice. nu 
se respectă randamentele planificate 
la cuvele de electroliză ș.a.

Este, desigur, meritoriu faptul că 
multe din neajunsurile tehnologice 
sau organizatorice acumulate de-a 
lungul anilor în întreprindere au fost 
înlăturate. Bunăoară, s-au reorgani
zat secțiile de electroliză si a fost 
întărită asistenta tehnică pe schim
buri. a fost îmbunătățită radical ac
tivitatea de întreținere și reparații a 
utilajelor, s-a asigurat automatizarea

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a II-a)

Entuziasmul nu e starea 
mea obișnuită și cînd treci 
de 50 de ani mai faci eco
nomie de entuziasm. Dar 
rar m-a entuziasmat ceva 
mai mult. decît ideea unui 
nou București și a unui nou 
stil de arhitectură româ
nească.

Cu cîtăva vi-eme înainte 
scrisesem un articol pentru 
„Scînteia". ce se numea 
„Gustul monumentului" și 
în care făceam inventarul 
gesturilor și realizărilor 
monumentale din ordinea 
materială și spirituală, la 
noi. în ultimul, secol, și 
trăgeam concluzii de forti
ficare a vocației monumen- 
taliste. a cuprinderii largi, 
într-un orizont sporit, a se
tei de creație pe toate tă- 
rîmurile. Simțeam așadar 
nevoia, sub specia socialis
mului victorios, a unei des
fășurări mai ample a talen
telor acestui popor, visam 
o instalare mai stăruitoare 
a categoriei mărețului in 
gindirea noastră’ creatoare.

împrejurări tragice au 
făcut caduc acest articol. 
Dar, mai ales, l-a depășit 
perspectiva înscrisă ulterior 
ca program de partid și de 
stat, elaborată si enunțată 
recent de un om care s-a 
dovedit a gîndi mult mai 
departe și mai cu curaj de- 
cit noi. Căci niciodată n-am 
putut presupune sau visa că 
după un cataclism așa de 
izbitor și de plin de pagu
be, care ar fi amețit poate 
alte colectivități și le-ar fi 
pus multi ani în situația de 
a-și face un ideal din re
parație și din peticire, la 
noi se va găsi puterea si 
sîngele rece de a gîndi de
parte în perspectivă, de a 
folosi acest cutremur ca 
punct de plecare pentru o 
înnoire substanțială a ora
șului București, pentru a 
pune, poate întiia oară în 
istorie, chestiunea centrării 
lui deliberate.

Bucureștiul a avut un 
centru, cvasi-spontan. îm
prejurul palatului voievo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți 
după-amiază, delegația Partidului 
Cooperatist din Marea Britanic, for
mată din John Parkinson, președin
te, și Leslie Goodrum, secretar na
țional adjunct, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de priete
nie in țara noastră.

La. primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis 
un cald mesaj de prietenie tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din partea 
mișcării cooperatiste britanice, a în
tregului popor englez.

Președintele Partidului Cooperatist 
a exprimat satisfacția de a fi primit 
de șeful statului român, mulțumind, 
totodată, pentru ospitalitatea și cor
dialitatea cu care au fost întimpinați 
în țara noastră, pentru prilejul ce 
le-a fost oferit de a cunoaște reali
zările României socialiste.

Oaspeții au împărtășit, de aseme
nea, profunda impresie pe care le-au 
făcut-o hotărirea și modul în care 
poporul român acționează ferm, sub 
conducerea partidului, a secretarului 
său general, pentru lichidarea urmă
rilor cutremurului de la 4 martie, 
pentru continuarea neabătută a pro

gramelor de dezvoltare multilaterală 
a patriei sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat membrilor Parti
dului Cooperatist un salut cordial, 
precum și cele mai bune urări po
porului englez, exprimind. totodată, 
aprecierea pentru dovezile de simpa
tie și solidaritate manifestate de or
ganizații și personalități ale vieții po
litice și economice din Marea Bri.ta- 
nie, de poporul englez, în urma dis
trugătorului cutremur care a afectat 
România.

In timpul întrevederii s-a subliniat 
că vizita oaspeților englezi în țara 
noastră constituie o expresie a dorin
ței de a dezvolta relațiile de colabo
rare prietenească dintre organizațiile 
politice, dintre celelalte organizații, 
inclusiv cele cooperatiste, dintre po
poarele român și britanic, dintre 
România și Marea Britanie.

S-a apreciat, de comun acord, că 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre organizațiile politice din cele 
două țări este de natură să ducă la 
adincirea și diversificarea raporturilor 
de cooperare in diferite domenii, să 
cultive spiritul de prietenie și respect 
reciproc care animă popoarele român 
și britanic, să contribuie la promova
rea idealurilor păcii, securității și în
țelegerii în Europa și în lume.

In cadrul convorbirii au fost exa
minate, de asemenea, unele probleme 
ale situației politice internaționale, 
reliefindu-se în acest context impor

tanta înfăptuirii securității și colabo
rării pe continentul european. In mod 
deosebit s-a subliniat importanța in
tensificării eforturilor tuturor state
lor. ale opiniei publice, ale forțelor 
politice din fiecare țară pentru reali
zarea angajamentelor asumate la Con
ferința de la Helsinki, pentru ca reu
niunea de la Belgrad să marcheze 
progrese reale pe linia dezvoltării u- 
nei largi cooperări în domenii de in
teres reciproc și mai ales să deschidă 
calea trecerii la măsuri concrete de 
dezangajare militară, esențiale pentru 
pacea continentului.

în cadrul schimbului de păreri s-a 
arătat că în rezolvarea pozitivă a 
problemelor complexe care confrun
tă omenirea — apărarea păcii. în
făptuirea dezarmării, lichidarea fe
nomenului subdezvoltării, făurirea 
unei noi ordini economice internațio
nale — un rol deosebit revine for
țelor democratice și progresiste, ma
selor largi populare, chemate să gă
sească — dincolo de deosebirile da 
vederi sau concepții filozofice si po
litice — căile cele mai potrivite da 
întărire a colaborării și solidarității, 
în acest sens s-a relevat necesitatea 
respectării independentei, a dreptului 
fiecărui partid, al fiecărei forte poli
tice de a-și elabora si aplica de sin» 
stătător linia sa politică, in confor
mitate cu condițiile și tradițiile spe
cifice. istorice, naționale și sociale 
din tara respectivă.

întrevederea s-a desfășurat intr-e 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Australiei cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți 26 aprilie, pe Barrie

Graham Dexter, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Australiei în țara noastră. 
(Cuvîntările rostite — în pa
gina a V-a).

NEATÎRNAREA PATRIEI
ciștigată prin jertfa de singe și lupta poporului român, 

prin eroicele sale fapte de arme
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dal, al „cetății" vechi, dar 
acest centru. s-a chircit de 
mult, s-a corupt, a intrat 
în amestec cu tot felul de 
clădiri comerciale din care 
n-a mai putut fi degajat 
decit muzeistic. Restul o- 
rașului s-a dezvoltat cum 
a apucat, mai concentric, 
mai radiar, mai întîmplător. 
și apoi din vreme in vre
me s-a „sistematizat", adi
că s-au tăiat căi și artere 
ceva mai serioase, din care 
unele chiar frumoase, plă-

fiindcă și-a făcut copios do
vezile.

Eu socotesc această ini
țiativă cum nu se poate 
mai mare. Să nu te dai 
bătut, să salvezi, să scobești 
după ultimul om, să repari, 
să consolidezi, să adaugi, să 
înlocuiești e foarte bine. 
Organizarea redresării și a 
ajutoarelor este și ea pil
duitoare. Dar. în același 
timp, să învederezi o nouă 
construcție a centrului so
cial-politic al Bucureștiului,

Gîndind noua 
perspectiva

-------------------de Paul
cute ochiului, impunătoare. 
Insă centru n-a mai prea 
avut, decit dacă vrem să 
numim așa porțiunea pe 
care se făcea plimbarea, 
înainte. între Athenee Pa
lace și Capșa. sau Cercul 
Militar, sau Universitatea, 
sau oribila piață Sfintu 
Gheorghe. Nici unul din a- 
ceste locuri nu mai pot răs
punde astăzi, cu demnitate, 
noului profil al orașului-ca- 
pitală. Ele marchează, une
ori distins, etape revolute. 
Dar prezentul iși cere drep
turile lui și forța, elanul, 
înălțimea, curajul prezentu
lui iși cer o altă configu
rare arhitectonică. Și vechi
le mahalale, transformate 
azi în cartiere noi. înflo
ritoare, reclamă un punct 
de intîlnire, un accent ma
juscul care, să le domine. 
Și clasa noastră muncitoa
re e capabilă să aspire și 
să-și dea o Capitală nouă, 
fiindcă și-a sporit imens 
posibilitățile. Și arhitectu
ra noastră românească e 
capabilă s-o proiecteze.

EVERAC------------------
înzestrîndu-l și cu monu
mente cultural-artistice cum 
probabil n-a mai avut, a- 
cest lucru mi se pare de o 
tărie și de o anvergură ex
cepționale. Cine a gindit 
asta, cine a convertit zgu- 
duitura și paguba intr-o a- 
semenea bătălie are în min
te și in suflet o dimensiune 
neobișnuită.

Și asta încă nu e tot. A- 
bia s-a strins molozul de 
la blocuri mai șubrede, 
case și coșmelii. si gîndul 
creator a sărit spre un prag 
și el încă neatins, aproape 
inedit, acela al unui nou 
stil arhitectonic autohton, 
îmbinare de modernitate și 
de tradiție veche, autenti
că, sinteză făcută să pece
tluiască epoca și să sonde
ze originalitatea acestui pă- 
mînt, încă răvășit de vio
lentă.

Drumul spre originalita
tea unui stil românesc este 
o cerință mai veche, răma
să din nefericire fără prea 
mare ecou. Lupta, cu opt 
decenii înainte a arhitec-

tului I. Mincu. de exem
plu, și a altor cîtorva după 
el. de a se emancipa din 
neoclasicismul de tip fran
cez și de a fonda o arhi
tectură românească, prelun
gire directă a stilului popu
lar și a variantelor culte 
brmcovenești, nu s-a soldat 
cu prea multe rezultate no
tabile. Modernitatea a ab
sorbit în ea. desființindu-le, 
destule trăsături specifice, 
și o vreme arhitectura 
noastră, in nevoia de a se 
sincroniza, a dat in imita
ție și in stereotipie, a a- 
doptat seria mare ca pe un 
ideal industrios, rentabil, și 
a mers nu o dată la dis
prețul specificității pînă la 
a se nega. Se părea, pen
tru cei ce simplificau, că 
intre „modern" și între 
„tradițional" (adică speci
fic) nu ar exista nici o 
trăsătură de unire, nici o 
posibilitate de sinteză.

Dar e învederat că și la 
tară, astăzi, și în toate vre
murile. orice țăran iși face 
casa puțin mai deosebit de 
ceilalți, rîvnește o „marcă" 
a lui. și chiar dacă se 
ajută de unele elemen
te prefabricate. ambiția 
lui e să-și distingă casa, 
fără a o pune in opoziție 
cu a celorlalți. El vrea să-i 
dea. în același timp, o a- 
partenențâ stilului acelor 
locuri, dar și un „ceva" mai 
aparte, ca venind de la el. 
Această trăsătură se legiti
mează cu atit mai mult la 
scara unei națiuni, _ care 
vrea să fie „ la pagină" cu 
arhitectura cea mai moder
nă din lume, dar să aibă 
și „ceva" in care să-și re
cunoască obirșia și modulii 
atavici, reacția creatoare 
specifică fată de mediu.

Niciodată nu s-a pus la 
noi, la scara unei națiuni 
întregi, o astfel de cerință. 
Decit poate, sporadic, la ni
vel de deziderat teoretic. 
Niciodată nu s-a ales un 
moment programatic in 
care să se spună : de azi
(Continuare în pag. a IV-a)

PORȚILE DE FIER :

115 milioane kWh 
energie electrică 
peste prevederi

Colectivul de energeticieni de 
Ia Porțile de Fier întâmpină ziua 
de 1 Mai cu succese de prestigiu 
în activitatea de producție. In 
perioada care a trecut din acest 
an s-a acționat cu răspundere în 
trei direcții principale : valorifi
carea integrală a potențialului 
energetic al Dunării, reducerea 
timpului prevăzut pentru revi
ziile planificate și gospodărirea 
mai judicioasă a fiecărui kilo- 
watt-oră de energie electrică. In 
acest fel. s-a reușit ca. de la în
ceputul anului și pînă in pre
zent, hidrocentrala de pe Dunăre 
să pulseze în plus în sistemul 
energetic național peste 115 mi
lioane kWh energie electrică. 
(Virgil Tătaru).

REȘIȚA :

Pe seama creșterii 
productivității 

muncii
Constructorii de mașini din 

Reșița au îndeplinit ■ sarcini
le de plan ce le-au revenit pe 
primele 4 luni din acest an. Pînă 
la finele lunii, colectivul între
prinderii va realiza o producție 
globală industrială suplimentară 
de aproape 30 milioane lei, con
cretizată in 1 220 kW motoare 
electrice,. 9 MW turbine hidrau
lice, 2,7 MW hidrogeneratoare, 
140 tone de utilaje pentru indus
tria metalurgică, piese de schimb 
in valoare de peste 6 milioane 
lei. precum și importante canti
tăți de produse electrotehnice. 
De remarcat este că întregul 
spor de producție se realizează 
pe seama creșterii productivită
ții muncii, indicator care este 
superior prevederilor de plan cu 
3.5 la sută. (Nicolae Cătană).
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Adrese noi PRIN SINDICATE
NEATlRNAREA PATRIEI
cîștigată prin jertfa de singe 
și lupta poporului român, 

prin eroicele sale fapte de arme
O concludentă expresie a patriotismului fierbinte al po

porului român, a dorinței sale arzătoare de a-și vedea țara 
liberă, independentă, o constituie strălucitele fapte de vi
tejie ale militarilor pe timpurile de bătălie ale războiului 
din 1877—1878, atmosfera de dîrzenie și optimism care 
domnea în rîndurile ostașilor, încrezători în justețea cau
zei pentru care luptau. Prin vitejia și curajul lor, probate 
de atîtea ori, prin nenumăratele sacrificii de sînge, doro
banții, roșiorii, călărașii etc., dovedindu-se demni urmași 
ai biruitorilor de Ia Posada, Rovine, Vaslui, Călugăreai și 
din atîtea alte locuri, au pecetluit neatîrnarea țării, au 
deschis patriei lor făgașul unei vieți de sine stătătoare.

într-o continuitate firească, peste aproape șapte dece
nii, România avea să-și dobîndească deplina independen

ță șl suveranitate națională prin grelele jertfe ale vitejilor 
ostași romăni pe frontul antihitlerist, în anii 1944—1945, 
tind întregul efectiv al armatei române, depășind o jumă
tate de milion de oameni, a luptat cu curaj și dîrzenie, 
alături de armatele sovietice, pentru eliberarea teritoriului 
național, pentru izgonirea naziștilor din Ungaria și Ceho
slovacia, pînă la totala înfrîngere a Germaniei hitleriste.

Am ales din numeroasele ordine de zi, din corespon
dența epocii și amintirile unor veterani, din articole de 
presă ale anilor 1877—1878, dteva fragmente sugestive 
pentru simțămintele ce au animat pe ostașii romăni în 
războiul de neatîrnare, pentru largul ecou pe care faptele 
lor de vitejie l-au trezit în rîndul opiniei publice interna
ționale.

Elogiul unanim al Europei„Din tranșee, ginduri 
către țara iubită"

au precedat 
urmat această memorabilă zi,

„DIN SÎNGELE VĂRSAT
—--------------------------- „

„în bătălia de la 30 august, ca 
și în luptele care
Ș' “
voi ați dovedit că virtuțile stră-

’,,TOATA LUMEA NE FE
LICITĂ". „La 27 aiJ9ust. Regimen- va RODI INDEPENDENȚA 
tul 13 a primit ordin să atace un re- ’ ’ ’ '
dan (fortificație—n.r.), care era în 
fața fortului Plevna. Pe la orele 12 
om plecat înainte; la orele 5 redanul

&

MW®

„Ura ! măreț se-nalță-n vint / Stindardul României".

? tN mus»»: viMtxfe'fA s... ;

era ocupat de români. Regimentul 
este cel dintîi care a intrat sub focul 
fortului Plevnei. Curgeau bombele, 
plouau gloanțele, soldații români 
înaintau. Noaptea de 27/28 ne-am 
ținut în pozițiile cîștigate și la 28 di
mineața le-am predat Regimentului 
7 infanterie. Nu pot să-ți descriu 
bucuria regimentului, căci toată lu
mea ne felicitează. Sintem nebuni 
de bucurie" (Scrisoarea maiorului 
Dimitrie Macri, comandantul Regi
mentului 13 Dorobanți, către soția 
sa, 29 august 1877).

„ÎNCREDERE NESTRĂ
MUTATĂ ÎN NOI, ÎN VICTO
RIE". „Tabăra de lingă cîmpul de 
bătălie de la Plevna, lată-ne în 
fine în fața inamicului: vă scriu 
chiar din tabără, astăzi sintem în 
ajunul unei mari bătălii, bătălie 
decisivă de la care depinde soarta 
întregii țări: sau ieșim jnvingători, 
sau toți rămînem aici, 
tunurile bombardează 
cești semănate înaintea 
a intrat in luptă Divizia IV. 
vom intra toți.......Vom învinge desi
gur" (Scrisoarea locotenentului Grl- 
gore Gheorghievici către sora sa, 29 
august 1877).

De trei zile 
forturile tur- 
Plevnei. Ieri 

Mîine

„CU PREȚUL JERTFEI DE 
SINGE". „în momentul cînd vei 
primi această ultimă scrisoare, să 
știi că eu am încetat a mai exista. 
Mi-am dat viața pentru iubita mea 
patrie. Soarta a voit așa I Nu trebuie 
să ne plingem; eu unul mulțumesc 
soartei de favoarea ce mi-a făcut-o. 
Am murit liniștit, făcîndu-ml datoria 
pentru patrie". (Scrisoarea căpitanu
lui Nicolae Valter Mărăclneanu că
tre mama sa, 30 august 1877).

„IN SUNETELE TROMPE
TELOR ÎNAINTAM NĂVAL
NIC". „Deodată trompetul sună 
înaintarea. Un fior electric trecu 
peste toată mulțimea. Roșiorii strigă 
„ura", răcnetul lor se aseamănă cu 
tunetul. în aceeași clipă, caii 
pornesc, cu o iuțeală mai mare 
după cum și-ar putea cineva în
chipui. Năvălind la atac, plecați pe 
cal, cu lăncile întinse și stegulețele 
roșii din vîrful lăncilor fluturate în 
vînt, roșiorii aveau un aspect fantas
tic. îmi părea că văd pe vitejii Iul 
Vlad Țepeș la lupta de Ia Tîrgo- 
viște..." (Din amintirile voluntarului 
Ștefan Georgescu despre lupta de la 
Gorni Etropol din 27 august 1877).

oș-bune n-au pierit din rîndurile 
tenilor români. Sub focul cel mal viu 
al inamicului ați înfruntat moartea 
cu bărbăție, ați luat o redută, un dra
pel și trei tunuri... Singele vărsat nu 
va fi zadar, dintrînsul va rodi mări
rea și independența patriei". (Ordin 
de zi către armata de operațiune ro
mână, 5 septembrie 1877).

„S-AU LUPTAT CA LEII". 
„S-au luptat ca niște lei, copiii Car- 
paților! împotriva întâriturilor... care 
vârsau plumbi încinși ei și-au arun
cat piepturile înflăcărate de iubirea 
patriei... Au murit mulți... dar au mu
rit ca eroi, au murit jertfindu-se 
pentru o patrie neatîrnată, pentru 
deșteptarea trecutului glorios al 
României. Să-ne iubim flecare țara 
cum au iubit-o Valter, Șonțu, Lipan, 
Candiano, vînătorii din al ll-lea ba
talion, ostașii din Regimentul al 
10-lea". (Ziarul „România liberă", 3 
septembrie 1877).

,Prin foc, prin șpăngi, prin glonți, prin fum / prin mii de baionete / Urcăm, luptăm... iată-ne-acum / 
Sus. sus. la parapete". (Desen de epocă).

„Sub focul nimicitor, au 
luptat cu curaj". „Trupele ro
mâne, reunite cu cele ale armatei 
mele șl puse sub comanda alteței 
voastre serenisime, au dat dovadă 
în zilele de 30/11 și 31 august/12 
septembrie de un curaj eroic luptînd 
sub unul din cele mai 
focuri ale inamicului". (Scrisoarea 
țarului Alexandru al 
domnitorul 
1877).

nimicitoare

ll-lea către
României, 5 septembrie

„Aplaudare pentru erois
mul românesc". „Descendenții 
vechilor noastre legiuni, românii, se 
luptă astăzi cu eroism pe țărmii Du
nării pentru independența lor; îmi 
pare că este bine a face să se audă 
o aplaudare din partea capitalei ve
chii lumi și a Italiei întregi, îndrepta
tă valoroaselor noastre rude". (Giu
seppe Garibaldi, 8 octombrie 1877).

aco- 
româ-
altfel

„Armata română s-a 
perit de glorie". -Armata 
nă s-a acoperit de glorie. De 
aici 6int mult lăudate. în afară de 
bravura sa, ținuta sa, maniera sa de 
a" sluji în condiții atît de noi șl modul 
în care a fost ea prevăzută cu toate 
lucrurile pînă în cele mai mici amă
nunte". (Colonelul francez L. Gail
lard, 31 august 1877).

„Strălucite izbînzi ale vite
zei armate române". »strâlu- 
citele Izbînzi obținute la Plevna sint 
datorite în mare parte cooperoțiunei 
vitezei armate române... Am o deo
sebită plăcere a exprima Alteței 
Voastre aceste simțimlnte și, in ace
lași timp, satisfacțiunea sinceră ce 
am încercat văzind frăția de arme 
între trupele ruse și cele române sta
bilind noi legături între ambele po
poare". (Scrisoarea Marelui Duce 
Nicolae către domnitorul României, 
12 decembrie 1877).

„Acte de eroism care nu 
se pot povesti". „Cu 0 îndiriir9 
de necrezut s-au aruncat în această 
Vale a Morții; respinși, zdrobiți, de
cimați de focul ucigător al unui ina
mic acoperit, dar fără să dea înapoi 
nici un pas, neezitînd nici un mo
ment, înaintînd mereu, revenind fără 
încetare la atac pentru a lăsa, vai, 
în urma lor un lung șir de rnorți și 
de muribunzi. Au fost acolo acte de 
eroism care nu se pot povesti". 
(Fr. Kohn-Abrest, 
ziarelor belgiene 
„L'lndependance Beige", despre lup
ta de la 30 august 1877).

„Oricine poate fi mîndru 
de oștenii României". "Nicl' 
odată n-aș fi crezut să văd otita bra
vură la o trupă care pină acum n-a 
cunoscut focul. Astăzi am ferma con

corespondentul
„Le Siecle" și

vingere că armata română merită a 
fi pusă lingă orice altă armată a 
Europei și oricine poate fi mîndru 
de soldați! și ofițerii ei care au dat 
probe atît de strălucite de vitejie". 
(Scrisoarea corespondentului ziarului 
„Bund" din Berna, Lachmann, către 
ziarul „Românul", 29 august 1877).

„Bravură demnă de cele 
mai înalte elogii". ..Soidațîi ro
mâni s-au condus cu o bravură dem
nă de cele mai bune elogiuri, mer- 
gînd de mal multe ori la asalt, deși 
respinși sub focul omorîtor al împuș
căturii turcilor. Dacă se va ține cont 
că acești soldați erau la începutul 
carierii lor și că se luptau contra 
unor lucrări puternice, apărate 
armată redutabilă, trebuie a 
noaște că s-au bătut într-un 
remarcabil..". (Ziarul englez 
Daily Telegraph", 25 septembrie 
1877).

de o 
recu- 
mod 

„The

„Drapelul român este îm
podobit cu lauri nemuritori". 
„Bărbăteasca pășire a României pe 
cîmpul de resbel a schimbat cu o 
singură lovitura situația statului ro
man,.. Eroii care-țin sufe .șl’ taPb, ptf 
cimpiile de luptă ale Bulgariei, dra
pelul român care e împodobit cu 
laurii nemuritori, nu-și varsă în za
dar singele lor. România liberă și 
independentă va ocupa cu mîndrie 
un loc în concertul european șl mă
reața el faptă împreună cu numele 
ei vor fi imprimate cu litere ce nu 
se vor mai șterge din inimile gene
rațiilor viitoare". (Ziarul austriac 
„Der Osten", 9 octombrie 1877).

„Aportul decisiv al româ
nilor la cucerirea Plevnei". 
„Românii au contribuit foarte mult 
la strălucita luptă care a dus la lua
rea Plevnei. S-ar putea chiar zice că 
într-un moment critic ei au salvat si
tuația. ...Preciziunea tirului români
lor și impetuozitatea atacurilor avură 
în această împrejurare critică o in
fluență decisivă. Românii au dat do
vadă de calități milțtare și s-au pur
tat astfel încît au justificat opinia 
bună ce lumea avea despre dînșii". 
(Ziarul francez „Memorial diplomati
que", decembrie 1877).

„Un neam vînjos și voi
nic". „Tn fața Plevnei, brigadele 
românești au repurtat singurul suc
ces al zilei de partea atacatorilor și 
în întilnirile următoare s-au arătat 
cu totul egali cu cele mai bune tru
pe ale Rusiei. Adevărul este că în 
general s-a uitat că numele poporu
lui român e acela al unui neam vîn- 
jos și voinic". (Ziarul englez „The 
Morning Post", 1 octombrie 1877).

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM

y

la Alba Iulia
Și In acest an. serviciile speciali

zate ale primăriei municipiului Alba 
Iulia au un bogat program de... în
registrare a unor adrese noi. Citeva 
dintre ele : blocul 5 pe bulevardul 
Victoria — 40 apartamente ; bloc 
G 3, tot pe Victoria și tot cu 40 apar
tamente ; blocul 2 BC din centrul 
municipiului, unde s-au mutat 80 fa
milii : pe platforma industriei ușoare 
alte 80 locuințe și-au primit loca
tarii... <

Despre alte adrese noi ne vorbește 
tovarășul inginer loan Pleșa, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal :

— O nouă adresă, care va deveni 
foarte cunoscută, se cheamă Ampoi. 
Este numele unui nou ansamblu de 
locuințe, cu peste 1 000 apartamente, 
a cărui construcție am început-o pe 
malul rîului cu același nume. în afară 
de blocuri de locuințe, noul ansamblu 
cuprinde și cămine pentru nefami- 
Iiști cu 1 000 locuri, o creșă și o gră
diniță. magazine comerciale și un li
ceu industrial care s-a și dat in fo
losință. O altă adresă, foarte utilă 
pentru oaspeții municipiului nostru : 
pe Platoul Romanilor, lingă cetatea 
medievală, se inaltă un nou hotel 
turistic de mare capacitate. Tot în 
această zonă se va da în folosință un 
cinematograf.

în continuare, interlocutorul ne în
șiră noi adrese, din care reținem :

• Creșa și grădinița cu 220 locuri 
pentru copiii muncitorilor de la în
treprinderea de utilaje, de la noua 
turnătorie de piese pentru mașini- 
unelte și de la „Porțelanul".

• Un complex de unități comer
ciale cu o suprafață de peste 2 000 mp 
se află în stadiu de finisare la parte
rul unor blocuri din centrul muni
cipiului.
• Tot în stadiu de finisare se află 

noul centru stomatologic de pe strada
Luminii.
• Două importante artere rutiere 

— strada 6 Martie si bulevardul 
Horea — sînt în curs de moderni
zare pentru circulația pe 4, benzi.

• Alte viitoare adrese noi. deocam
dată șantiere : strada Traian — o 
grădiniță de. cartier cu 120 locuri 
construită prin contribuția si la pro
punerea cetățenilor ; o sală de sport, 
un internat cu 300 locuri, o cantină 
cu 600 locuri și o sală de gimnastică 
la liceul „Horea, Cloșca si Crișan".

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii"

„Orășelul studenților" aduce în 
peisajul municipiului Cluj-Napo- 
ca o notă de tinerețe, o, linie 

arhitectonică modernă.

I

la piatra neamț: De la cheia nr. 1 la apartamentul 15642
în ajunul acestui întîi de 

Mai se împlinesc 15 ani de 
ci nd la Piatra Neamț au 
fost, date în. folosință pri
mele două blocuri construi
te din fondurile statului. 
Este vorba de blocurile A 
și B de pe bulevardul Chi
miei, care s-au constituit 
în „deschizătoare de dru
muri" în urbanistica acestei 
vechi așezări de pe plaiu

(Urmare din pag. I)

reglării tensiunii s.a. Si totuși, con
sumul de energie, așa cum s-a văzut, 
este depășit. De ce ? întrebarea re
vine ca un laitmotiv de-a lungul 
investigațiilor noastre. Ca și directo
rul Întreprinderii, secretarul comite
tului de partid și președintele comi
tetului sindicatului, toți cei cu care 
am discutat — ingineri, muncitori, 
maiștri — împărtășesc același punct 
de vedere : acum, reducerea consu
mului de energie depinde de con
știința și priceperea fiecărui lucrător. 
Planurile de măsuri elaborate sînt 
bune, cu efecte practice verificate. 
Dar. deocamdată, eficienta lor s-a 
oprit la jumătate. Ceea ce se econo
misește prin chibzuință tehnică și 
organizatorică se irosește. în bună > 
parte, prin neatenție si indisciplină.

★
Vă veți încadra în normele de 

consum stabilite pentru acest an ? 
La această întrebare, atît directorul 
întreprinderii, ing. Al. Orzată. cit și 
directorul general al centralei, ing. 
Gh. Radulescu, se arată sceptici. 
Iată, de altfel, răspunsurile primite : 

Ing. Al. Orzață : „în acest an vom 
obține, cu certitudine, un consum 
specific mai redus față de cel din 
anul trecut. Dar. deși dorim să atin
gem nivelul normei, cred că nu este 
posibil să realizăm acest lucru in 
anul în curs".

Ing. Gh. Rădulescu : „Facem tot ce 
este posibil. însă nu putem spune că 
ne vom încadra in consumurile sta
bilite. Noi am gîndit și am pus pe 
hîrtie. după o largă consultare a co
lectivului. toate măsurile necesare 
pentru a ne încadra în normele pla
nificate. Aplicarea lor depinde nu
mai de noi. de colectivul întreprin
derii".

Da, subscriem întru totul la această 
idee : totul depinde acum de atenție 
și disciplină. Și dacă așa stau lucru

660000 de bilete pentru odihnă 
și tratament

Aflăm de Ia Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor că 
în acest an vor beneficia de bilete de 
odihnă și tratament peste 660 000 de- 
oameni ai muncii — cu peste 100 000 
mai mulți decit în anul trecut.

A fost majorat substanțial numă
rul de locuri pe litoral și în stațiu
nile unde se fac tratamente pentru 
boli reumatismale și cardiovasculare. 
După cum se știe, beneficiarii bile
telor de tratament și de odihnă plă
tesc numai o parte din costul aces
tora, în funcție de nivelul retribu
ției, iar restul — aproximativ 50 la 
sută — este acoperit din bugetul asi
gurărilor de stat, care se cifrează la 
zeci de milioane de lei în fiecare an.

Oamenii muncii care primesc bile
tele de odihnă prin sindicate își ră- 
fac sănătatea sau iși petrec concediul 
de odihnă în complexele sanatoriaie 
ale Uniunii Generale a Sindicatelor, 
al căror număr și capacitate crește în 
fiecare an, precum și în casele de o- 
dihnă, hotelurile, stabilimentele de 
băi aparținînd întreprinderilor bal
neoclimaterice județene sau unită
ților Ministerului Turismului. în a- 
cest an. Uniunea Generală a Sindica
telor dispune de un spor de capaci
tate de 500 locuri pe serie Ia Felix, 
de 500 locuri la Eforie Nord (unde 
noua bază de tratament, avind încăl
zire centrală, va putea fi folosită în 
tot cursul anului), iar noile sanatorii 
de Ia Covasna și Ocna Șugatag (Ma
ramureș) vor fi date în folosință la 
1 iulie. Se află în stadii înaintate de 
construcție un hotel cu 500 locuri și 
o bază de tratament pentru 1 000 de

Mai bine de jumătate din populația
Slatinei —în locuințe noi

în orașul aluminiu
lui românesc — care 
a cunoscut în ultimii 
ani o amplă dezvol
tare economică și edi- 
litar-gospodărească — 
s-au dat in folosință, 
pină acum, peste 9 000 
de apartamente. Prac
tic. în ultimii 10 ani 
s-a construit aici un 
nou oraș — „orașul de 
sus" — care dispune 
de blocuri și edificii 
sociale și culturale 
moderne. în noile lo
cuințe trăiește peste

jumătate din popu
lația Slatinei. în acest 
an, la Slatina se vor 
da in folosință alte 
1 330 de apartamente, 
în noul și modernul 
cartier Crișan III. 
Constructorul — între
prinderea județeană 
de constructii-montaj 
— finisează acum 
blocurile F. B. 11 și 
FA 23 A. fiecare cu 
cite 80 de apartamen
te, care vor fi recep
ționate și date în fo
losință pină la 1 Mai.

rile Moldovei. Cinstea de a 
primi cheia nr. 1 a revenit 
atunci maistrului Simion. 
Străjan, de la Combinatul 
de fire și fibre sintetice 
Săvinești.

Zilele acestea a fost dat 
in folosință blocul A 11, 
din noul cartier Dărmă- 
nești, cu 40 de apartamen
te. Cu acestea, numărul to
tal de apartamente con

struite de către stat în Pia
tra Neamț a .ajuns la 15 642. 
Cheia cu numărul 15 642 a 
revenit tot unui chimist — 
Mihai Proboteanu.

în acest an se construiesc 
aici peste 2 200 de aparta
mente, fiind cel mai mare 
volum de lucrări încredin
țate vreodată colectivului 
întreprinderii județene de 
constructii-montaj. în pre

DISCIPLINA
rile. ce se întreprinde pentru ca fie
care lucrător să-și facă datoria în 
cele mai bune condiții ? ÎI asdultăm 
pe secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Matei Fira :

— La ora actuală, producția este 
astfel organizată incit consumurile de 
energie se cunosc pe fiecare schimb 
în parte. Ca atare, folosind toate 
mijloacele specifice muncii de partid, 
am trecut la urmărirea zilnică a 
acestor consumuri și operativ tra
gem concluziile cuvenite și stabilim 
măsurile necesare. Prin asemenea 
acțiuni vrem să creăm fiecărui lu
crător un reflex de bun gospodar. In 
producția de aluminiu, pot spune că 
ne luptăm cu secundele și minutele 
pentru a reduce consumul de ener
gie. Dacă efectul anodic, de pildă, nu 
este stins în 2—3 minute, consumul 
de energie crește de 4—5 ori. Tocmai 
pentru a întări disciplina și răspun
derea în muncă am generalizat acor
dul global în toate halele de fabri
cație.

...La intrarea într-una din hale ci
tim pe un panou : „Prin reglarea 
continuă a tensiunilor și reducerea 
efectelor anodice se poate reduce 
consumul de energie cu 400 kWh/ 
tona de aluminiu". Ce înseamnă pen
tru dv. acest calcul ? — îl întrebăm 
pe inginerul Vasile Dănoiu. șef de 
secție :

— în ce ne privește, cred că avem 
toate condițiile să realizăm consumul 
planificat de 14 400 kWh/tona de alu
miniu. Din această lună, in hala nr. 
6. înainte de a începe lucrul, avem 
o discuție cu echipele în fata unui 
panou pe care sint trecute consumu
rile de energie și calitatea obținute 
de schimbul precedent. Se stabilesc 
măsuri concrete pentru a evita nea
junsurile semnalate în schimbul an
terior. Rezultatele au început să apa
ră : în prima jumătate a lunii apri
lie. consumul de energie a scăzut ia 

persoane pe zi la Eforie Nord, un 
complex sanatorial balnear cu 1 000 
de locuri la Herculane și un sanato
riu pentru nevroze la Soveja (Vran- 
cea). Alte construcții pentru odihnă 
și tratament cu capacități între 300 
și 1 000 locuri pe serie încep anul 
acesta la Predeal, Govora și Olănești. 
în decorul feeric al munților. în zo
na marelui complex hidrotehnic de 
pe Lotru, la Vidra și Voineasa, sînt 
în curs de amenajare clădirile foste
lor șantiere de construcții. Ele vor 
deveni ansambluri de tratament și o- 
dihnă. Primele case de odihnă, însu- 
mind 500 de locuri, vor intra în cir
cuitul balneoclimateric pină la fi
nele acestui an. Sindicatele vor dis
pune aici de o bază pentru tratament 
și odihnă cu o capacitate de peste 
3 500 locuri.

Recent, au fost luate noi măsuri 
menite să îmbunătățească condițiile 
de odihnă și tratament în stațiuni. 
Astfel, reprezentanții sindicatelor. îm
preună cu cei ai turismului au efec
tuat un. control într-un șir de sta
țiuni — Vîlcele, Geoagiu, Ținea, 
Borșa, Sărata Monteoru. Bălțătești și 
altele — unde au contribuit la ridi
carea nivelului calitativ al serviciilor 
oferite. De asemenea, în toate com
plexele aparținînd sindicatelor au 
fost generalizate mai multe meniuri 
la alegere, s-au stabilit măsuri pen
tru evitarea aglomerației ia orele de 
masă. Peste tot acționează, echipe de 
control al oamenilor muncii, alcătuite 
din angajatii complexelor sanatoriaie 
și oameni ai muncii veniți la odihnă.

Al. PLĂ1EȘU

Cu acestea, numărul 
apartamentelor con
struite și puse la dis
poziția oamenilor
muncii din oraș de la 
începutul anului și 
pînă acum se ridică 
la peste 300. Alte 
blocuri, care se _inal
tă pe bulevardul Ale
xandru Ioan Cuza, 
prevăzute cu spații 
comerciale la parter, 
se află într-un stadiu 
avansat de execuție. 
(Emilian Rouă).

zent. pe schele se muncește 
intens pentru finalizarea în 
bune condiții a fiecăruia 
din apartamentele planifi
cate, cu toate că o parte 
din constructorii de aici 
s-au angajat să înalțe la 
Zlmnicea peste 350 de apar
tamente.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

medie cu 20 kWh pe tona de alumi
niu. comparativ cu media trimestru
lui trecut.

Ne-am notat și punctul de vedere 
al muncitorului Sekely Ștefan, șef de 
echipă : „Fiecare cuvă de electroliză 
are viata ei. Trebuie să știi exact 
cind să alimentezi cu alumină, tre
buie să intervii imediat și eficient 
cînd se aprinde becul, pentru a în
lătura efectul anodic. Este clar că 
dacă un singur om lipsește din echi
pă, sectorul său este greu de supra
vegheat de ceilalți. Iată de ce cred 
că numai dacă asigurăm noi toți, la 
un loc. o disciplină de fier, vom pu
tea scăpa de acest necaz al depășirii 
consumului de energie".

într-adevăr. disciplina de fier — 
tehnologică și de producție — con
stituie factorul decisiv al respectării 
consumurilor specifice de energie 
planificate. Această disciplină. înțe
leasă în sensul ei larg, trebuie să se 
manifeste la toate eșaloanele — atît 
în secțiile de producție, cit și la ni
velul conducerii întreprinderii. Spu
nem acest lucru, deoarece este cu 
totul inexplicabil de ce intr-o ase
menea unitate, cu serioase probleme 
în ce privește încadrarea în consumu
rile de energie stabilite, nu s-au e- 
iaborat încă bilanțurile energetice pe 
secții și pe întreprindere, ceea ce în
seamnă o gravă încălcare a legii. Ne- 
avînd aceste bilanțuri energetice, 
conducerea este lipsită de un instru
ment esențial în acțiunea de bună 
gospodărire a resurselor energetice.

Cu siguranță, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinderii, care in, 
ultimii doi ani au dovedit că pot’ 
învinge greutăți și mai mari, pentru 
a asigura o bună desfășurare a pro
ducției și obține rezultate / deosebite 
la toti indicatorii, vor reuși să pună 
ordine neîntîrziat. încă din aceșt an, 
și în privința consumului de energie 
electrică, ceea ce va influența pozitiv 
nivelul eficientei economice.
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OAMENII MUNCII DlN INDUSTRIA 

JUDEȚELOR VRANCEA, ALBA, TIMIȘ, 

IAȘI, HARGHITA, SĂLAJ Șl ILFOV

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE PATRU LUNI

E TIMPUL PORUMBULUI
Umiditatea și temperatura solului: FOARTE BUNE!
Sînt toate condițiile pentru a asigura o densitate sporită
și uniformă, încheierea în scurt timp a însămînțărilor

Cu 15 -20 la sută mai multă sămînță
pentru a asigura numărul optim

¥

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean VRANCEA al 
P.C.R.. oamenii muncii din industria 
acestui județ raportează că în ziua de 
26 aprilie au realizat sarcinile la pro
ducția globală industrială pe primele 
4 luni ale acestui an. Acest rezultat 
creează posibilitatea ca pînă la sfir- 
șitul lunii aprilie să se obțină o pro
ducție globală suplimentară în va
loare de 50 milioane lei, concretizată 
in produse de mecanică fină, mate
riale de construcții, produse chimice, 
confecții-textile, produse alimentare, 
material lemnos și altele. Colectivele 
de oameni ai muncii au realizat cu 
4 zile înainte de termen si sarcinile 
la export, ceea ce creează premise ca 
pînă la sfîrșitul acestei luni planul 
să fie depășit cu peste 13 la sută. 
(Dan Drăgulescu).

Tot printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean ALBA 
al P.C.R. anunță că oamenii muncii 
din industria județului au realizat 
planul la producția globală industria
lă pe primele patru luni ale acestui 
an. Se prelimină că pină la sfîrșitul 
acestei luni se vor realiza peste plan 
500 tone oțel, 1 300 tone sodă calci
nată, . 1 300 tone prefabricate din be
ton, 1 050 tone P.F.L., 9 700 metri pă- 
trați uși și ferestre, 264 tone cără
mizi refractare, 5 100 mașini de spă
lat rufe și alte produse. întreaga 
producție realizată peste prevederi, 
în perioada care a trecut din acest 
an, a fost obținută pe seama creșterii 
productivității muncii. (Ștefan Di- 
nică).

Colectivele din industria județului 
TIMIȘ au îndeplinit cu 5 zile mai 
devreme sarcinile de plan la produc
ția globală pe primele 4 luni ale anu
lui. S-au creat astfel condiții ca, 
pină la 1 Mai. oamenii muncii din 
industria județului — români, ger
mani. maghiari, sirbi și alte naționa
lități — să livreze suplimentar eco
nomiei naționale țiței, laminate, uti
laje tehnologice pentru industria chi
mică. motoare electrice, aparate de 
măsură și control, lacuri și vopsele, 
materiale de construcții. cherestea, 
mobilă, țesături. încălțăminte și pro
duse alimentare in valoare totală de 
peste 350 milioane lei. înainte de 
termen au fost onorate și sarcinile 
la export, prevederile de plan pe 4 
luni urmind să fie depășite cu peste 
10 milioane lei valută. (Cezar Ioana).

Cu cinci zile Înainte de termen au 
îndeplinit planul de producție pe pri
mele 4 luni și oamenii muncii din 
industria județului IAȘI. Avansul 
ciștigat permite să se realizeze supli
mentar o producție globală în valoa

re de 265 milioane lei și o producție- 
marfă de 220 milioane lei. Se cuvine 
subliniat că peste 70 la sută din spo
rul de producție se obține pe seama 
creșterii productivității muncii. Cele 
mai bune rezultate au obținut colec
tivele de la întreprinderea metalur
gică, combinatul de fibre sintetice, 
întreprinderea de antibiotice și în
treprinderea de ulei „Unirea" din 
Iași, precum și de la întreprinderea 
mecanică de reparat material rulant 
și întreprinderea de tricotaje și per
dele din Pașcani. (Manole Corcaci).

Sarcinile de plan și angajamentele 
asumate pe primele patru luni ale 
anului la producția globală industria
lă au fost îndeplinite înainte de ter
men și de oamenii muncii români și 
maghiari din tinăra industrie a ju
dețului HARGHITA. Ei sint hotărîți 

. să realizeze pină la 1 Mai o producție 
suplimentară în valoare de peste 90 
milioane lei, materializată, între al
tele. în 93 tone cupru în concentrate, 
15 tone mașini și utilaje pentru in
dustria alimentară, aparataj electric 
de Joasă tensiune în valoare de 2.7 
milioane lei, 1362 mc cherestea. 17 567 
mp binale. 230 tone fontă brută. 69 
tone unt. 172 tone brinzeturi, 173 tone 
lapte praf. (I. D. Kiss).

în intîmpinarea zilei de 1 Mai, co
lectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile economice ale jude
țului SALAJ raportează îndeplinirea 
la 26 aprilie a sarcinilor de plan pe 
primele 4 luni ale anului. Se esti
mează că pînă la sfîrșitul acestei luni 
se va realiza o producție globală in
dustrială suplimentară în valoare de 
peste 36 milioane lei. Aceasta se va 
concretiza, printre altele, în 6 milioa
ne cărămizi și blocuri ceramice, mo
bilier din lemn în valoare de 4,3 mi
lioane lei, produse ale industriei elec
tronice și electrotehnice în valoare 
de 3,9 milioane lei, 10 tone fire bum
bac și tip bumbac, peste 70 tone unt 
și circa 5 000 tone piatră calcar. (I. 
Mureșan).

Colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului ILFOV au 
realizat sarcinile de plan pe primele 
patru luni din acest an la producția 
globală industrială. Ca urmare a 
acestui succes, industria ilfoveană. va 
livra economiei naționale, pină la 
sfîrșitul lunii aprilie, o producție su
plimentară în valoare ' de peste 100 
milioane lei. concretizată, printre al- 
tele, in 3 000 jjic. . . prefabricate din 
beton, confecții-textile în valoare de 
4 milioane lei. mobilier în valoare 
de L5 milioane lei, peste 250 tone 
brinzeturi. aproape 1 000 tone conser
ve din carne, peste 10 mii tone nu
trețuri combinate.

După ploile din ultimele zile, în 
toată tara rezerva de apă din sol s-a 
ameliorat, creindu-se astfel condiții 
optime pentru obținerea unor re
colte mari la hectar in acest an. De 
ieri, timpul s-a îmbunătățit din nou, 
temperatura este în creștere, iar so
lul se zvintă. Lucrările agricole pot 
continua cu intensitate.

Cea mai importantă problemă la 
ordinea zilei o constituie grăbirea 
ÎNSAMÎNȚARII PORUMBULUI, lu
crare care s-a executat pină la 
această dată pe o suprafață de 
1 150 000 hectare — 42 la sută din su
prafața planificată. După cum se a- 
preciază la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, această supra
față este mai mică decît cea realizată 
la aceeași dată in anul trecut. Rămi- 
nerea in urmă nu este justificată 
chiar dacă au fost și multe zile în 
care nu s-a putut lucra. Acum, indi
ferent de evoluția timpului, trebuie 
să continue semănatul porumbului, 
astfel incit această lucrare să se în
cheie in timpul cel mai scurt. întru- 
cit. precipitațiile au determinat o 
creștere substanțială a rezervelor da 
umiditate din sol, se cere ca peste 
tot să se asigure o densitate mai 
mare de plante la hectar.

îngrijirea culturilor prăsitoare. Cul
turile prășitoare din prima epocă — 
sfecla de zahăr, cartofii, legumele și 
chiar floarea-soarelui au răsărit. 
Avind umiditate suficientă, iar tem
peratura solului fiind în creștere, se
mănăturile se dezvoltă frumos. Mi
nisterul de resort a indicat ca spe
cialiștii să urmărească permanent 
evoluția acestor culturi și în caz că 
se constată atac de dăunători să fie 
executate, fără intirziere, lucrările de 
combatere. Cea mai mare atenție tre
buie acordată prășitului, acordin- 
du-se prioritate sfeclei de zahăr, flo- 
rii-soarelui, cartofilor. Trebuie să se 
manifeste cea mai mare responsabi
litate pentru calitatea lucrărilor, prin
cipalul obiectiv de urmărit constitu- 

indu-1 asigurarea unei densități supe
rioare a plantelor la hectar.

Cum se dezvoltă semănăturile de 
toamnă. Specialiștii apreciază că 
lipsa precipitațiilor din prima parte a 
primăverii — situație caracteristică 
pentru sudul și estul țării — a făcut 
ca rădăcinile plantelor să pătrundă 
mai adine în pămînt pentru a ajunge 
la umiditate. Acest proces a dus la 
fortificarea culturilor. Acum, benefi
ciind de umiditate, plantele se dez
voltă viguros. La ministerul de re
sort se apreciază că starea de vege
tație a semănăturilor de toamnă este 
mai avansată cu aproape o lună de 
zile față de alți ani : orzul este în
spicat, iar griul se află ..în burduf". 
Sînt zone unde vegetația este mai 
intirziată și de aceea ministerul de 
resort a indicat ca, peste tot unde

Un singur tractor-trei lucrări dintr-o dată: 
semănat, erbicidat, aplicarea îngrășămintelor

în județul Dîmbovița se muncește 
intens la semănatul porumbului, in 
grădinile de legume și în livezi. 
Suprafața totală însămințată cu po
rumb în cooperativele agricole este 
de aproape 14 000 hectare. Coopera
tiva agricolă din Morteni a terminat 
de insămințat toate cele 895 hectare 
cu porumb. Și în alte cooperative 
agricole — Jugureni, Pitaru și Româ
nești — lucrările sint pe terminate : 
mai sînt de însămînțat cîte 20—30 
hectare porumb — suprafață care 
poate fi realizată într-o singură zi 
cu timp bun de lucru. Suprafețe 
mici au fost însămînțate în coopera
tivele Răzvad, Dărmănești. Vlădeni, 
în timp ce la Gura Ocniței, Adînca, 
Ghizdoveni și Doicești această lu
crare nici n-a început. 

condițiile permit, să continue erbici- 
darea, lucrare care s-a executat doar 
pe 70 la sută din suprafața planifi
cată. De asemenea, se cer executate 
lucrările de combatere a dăunătorilor 
griului, folosindu-se in acest scop, 
mai ales, aviația utilitară.

Din această săptămînă, însămință- 
rile de primăvară intră în stadiul fi
nal. Conducerile de unități și coman
damentele locale trebuie să asi
gure printr-o temeinică organizare a 
muncii încheierea grabnică a insă- 
mințării porumbului. întrucît în agri
cultură lucrările se desfășoară aproa
pe fără întrerupere, se cere să se 
treacă imediat și la prășitul culturi
lor. astfel incit să se asigure cele 
mai . bune condiții de dezvoltare a 
plantelor și obținerea, pe această 
cale, a unor recolte mari în aceast an.

Luni, 25 aprilie, comandamentul 
județean a analizat stadiul însămîn- 
tării porumbului și a stabilit o serie 
de măsuri operative pentru urgen
tarea lucrărilor. Se face redistri
buirea utilajelor Intre unitățile în
vecinate din cadrul aceluiași consi
liu intercooperatist. specialiștii iden
tifică parcelele zvintate. iar utilaje
le sînt grupate la pregătirea terenu
lui și semănat, lucrări care se exe
cută în aceeași zi. După cum ne spu-, 
nea ing. Laurențiu Stroe. directorul 
direcției agricole, se urmărește în
deaproape aplicarea măsurilor stabi
lite. astfel incit semănatul porum
bului să se încheie în cursul acestei 
săptămîni.

Una din inițiativele prețioase care 
vizează calitatea lucrărilor, cit și 
economisirea combustibilului se refe-

de plante
Pe ogoarele Oltului se pregătesc 

și se insămintează ultimele suprafețe 
de teren, se prășesc sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui. se plantează legu
mele și tutunul etc. în cooperativele 
agricole porumbul a fost insămințat 
pe 76 500 ha. în unitățile agricole din 
cadrul consiliilor intercooperatiste 
Olari. Găneasa. Caracal, Brebeni, Balș 
ș.a. semănatul porumbului s-a. înche
iat sau se execută pe ultimele parcele. 
Duminică au fost insămînțate peste 
3 500 hectare cri porumb. O atenție 
deosebită se acordă sporirii densității 
culturilor. Ing. Marin Rogojinaru, 
președintele ■ cooperativei agricole Iz
voarele. participant la lucrările con
gresului, ne spunea: „Secretarul ge- 

ră la executarea celor 3 lucrări — 
semănat, erbicidat, aplicarea îngră
șămintelor — la o singură trecere a 
tractorului. Așa se procedează, de 
exemplu, la I.A.S. Titu. Aici au fost 
instalate pe semănători dispozitive 
adecvate cu ajutorul cărora semă
natul. erbicidatul și fertilizarea cu 
îngrășăminte chimice se fac conco
mitent. Dispozitivul pentru erbici- 
dare asigură dispersarea substanțe
lor pe benzi cu o lățime de 35—40 
cm pe rîndurile de porumb. După 
cum ne spunea directorul unității, 
Virgil Nicolaescu. au fost însămin- 
țate 1 050 hectare, din 1 745 hectare 
destinate porumbului. Se lucrează cu 
18 semănători și se depistează tere
nurile zvintate.

C. BORDEIANU

la hectar
neral al partidului are dreptate ci nd 
ne cere să mărim densitatea culturii de 
porumb. Anul trecut, in punctul Bo- 
ianu, pe o suprafață de 114 hectare, 
am obținut o recoltă de 10 500 kg po
rumb știuleti la hectar în condiții da 
neirigare. Elementul esențial al aces
tui .succes l-a reprezentat densitatea 
sporită a culturii, superioară celor
lalte lanuri. Sigur că dacă peste toț 
am fi avut o asemenea desime și 
chiar mai mare, producția medie pe 
cooperativă ar fi fost de 7 000—8 000 
kg porumb. Iată de ce in acest an 
punem mare accent pe acest element 
esențial pentru inregistrarea unei re
colte de peste un vagon porumb boa
be la hectar". Și în alte locuri există 
aceeași stăruință pentru asigurarea 
unor condiții dintre cele mai bune 
sporirii recoltei. Direcția agricolă 
județeană, împreună cu cercetători de 
la stațiunea agricolă Caracal au pus 
la punct și distribuit tehnologii de 
cultură pentru obținerea a 10 000— 
12 000 kg porumb boabe Ia hectar, re- 
comandind și desimea optimă pentru 
fiecare hibrid sau grupă de hibrizi 
în parte. „încă de la semănat — ne 
spunea ing. Gheorghe Dincă. director 
adjunct al direcției agricole jude
țene — am recomandat mărirea can
tității de sămînță cu 15—20 la sută 
pentru a avea siguranța răsăririi și 
rărpinerii în cultură a unui număr 
mare de plante corespunzătoare noii 
tehnologii".

Intr-adevăr. semănătorile sînt ast
fel reglate incit incorporează în sol 
cu 3—4 kg sămînță mai mult decît 
în anii anteriori. Se urmărește atit 
sporirea desimii plantelor, cit mai 
ales uniformitatea densității, așa cum 
se procedează la Dobrosloveni. Izbi- 
ceni. Vișina Veche. Vlădila și in 
multe alte locuri.

Fmilian ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

BENEFICIARI, CONSTRUCTORI, PROIECTANȚI- 

O RĂSPUNDERE UNICĂ PENTRU

Harnicul colectiv de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de me
canică fină din Capitală întâmpină 
ziua de 1 Mai cu noi și prestigioase 
succese în producție. Astfel, potrivit 
calculelor estimative, planul pe patru 
luni va fi depășit cu 4.4 la sută la 

producția globală și cu aproape 6,8 
la sută la producția marfă. în în
treprindere se acordă o atenție deo
sebită folosirii judicioase a mijloa
celor tehnice din dotare si organi
zării superioare a producției și a 
muncii. Dar. înainte de toate, hotă- 

ritoare în obținerea acestor suc
cese este dorința de autodepă- 
șire a colectivului de muncă de 
aici. Iată, in imaginile alăturate — 
de la stingă la dreapta — pe cițiva 
dintre harnicii lucrători ai între
prinderii bucureștene ; Marin Ghe- 

tu. Ștefania Anastasiu. Ștefania 
Călin, Gheorghe Raicu și Rodica 
Bonțidean, care, asemenea întregu
lui colectiv, nu pregetă nici o clipă 
pentru a face tot mai rodnică fie
care zi de muncă. (Ilie Ștefan).

Foto : E Dichiseanu

ACCELERAREA RITMULUI 
LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE

In județul Argeș, bilanțul activită
ții de investiții pe primul trimestru 
este departe de a fi mulțumitor ; pe 
numeroase șantiere s-au acumulat 
restante însemnate ; termenul pre
văzut de intrare în funcțiune a unor 
capacități productive nu a fost res
pectat : lucrările unor noi obiective 
demarează greoi.

Pornind de la aceste realități, de la 
sarcinile subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea la 
ședința comună a forurilor supreme 
de partid și de stat, plenara Comite
tului județean Argeș al P.C.R. a ana
lizat. intr-un pronunțat spirit critic 
și autocritic, această stare de lucruri, 
la fel de analitice fiind luările de 
cuvinț in legătură cu stadiul desfă
șurării investițiilor, disciplina, ordi
nea și organizarea pe șantiere, cu ur
mărirea sistematică, zi de zi, a mer
sului realizării planului de construc
tii-montaj, cu îndeplinirea îndatori
rilor ce revin factorilor cu responsa
bilități în acest domeniu — de la 
conduceri de șantiere si trusturi, pro- 
iectanti. beneficiari, furnizori de uti
laje. pînă la titulari de investiții.

Evident, cu toată această atmosferă 
exigentă, fermă. în care s-au desfă
șurat lucrările plenarei, nu se poate 
spune că în județul Argeș nu ar e- 
xista o experiență pozitivă, rezultate 
merituoase în activitatea de inves
tiții. Iată unele secvențe de pe 
frontul investițiilor, revelatoare în 
acest sens. în cursul trimestrului I 
au fost puse in funcțiune 15 capaci
tăți productive, intre care instala
ția de acrilonitril III. dezvoltarea 
uzinei de negru de fum de la Combi
natul petrochimic din Pitești; fabri
ca de matrițe (parțial) de la între
prinderea mecanică Muscel, dezvol
tarea de la „Electro-Argeș". De ase
menea, 68 de unități beneficiare 
și-au realizat și depășit sarcinile de 
investiții în primul trimestru a) 
anului.

Cu atit mai mult — s-a desprins 
din desfășurarea plenarei — nu pot 
fi tolerate acele situații cind. pe nu
meroase alte șantiere, lucrările nu 
s-au efectuat sistematic, restanțele 
acumulindu-se decadă cu decadă și 
lună de lună, fără să se ia măsurile 
cele mai hotărîte care ar fi preve
nit cauzele bilanțului nesatisfăcător 
din primul trimestru al anului. Deși 
în domeniul conducerii activității de 
investiții în județ s-a acumulat o ex
periență bogată, mai ales în ultimele 
două cincinale, deși constructorii 
sînt grupați în unități care au o 
bază tehnico-materială puternică și, 
ceea ce este deosebit de important, 
aproape trei sferturi din volumul in
vestițiilor il reprezintă lucrările in 

continuare, totuși. în destule cazuri 
au persistat restanțe însemnate in 
realizarea stadiilor fizice? în asigu
rarea punerii in funcțiune la termen 
a unor noi capacități productive. 
Nici la Combinatul petrochimic din 
Pitești, nici la Combinatul de lianți 
din Cimpulung. ca să ne referim nu
mai la două mari unități din județ, 
constructorii și beneficiarii nu se pot 
declara mulțumiți de rezultatele con
semnate in primul trimestru.

Analiza atentă a activității con
structorilor și montorilor, efectuată 
în plenară, a pus in evidentă marile 
rezerve de care dispun aceștia pen- 
tru intensificarea ritmului de lucru 
pe șantiere. în primul rînd. s-a su-

Problemele recuperării res
tanțelor, ale îndeplinirii 
riguroase a pianului de in
vestiții-în dezbaterea ple
narei Comitetului județean 

Argeș al P.C.R.

bliniat necesitatea ridicării indicelui 
de folosire a utilajelor de construcții, 
introducerea hotărită a lucrului in 
două schimburi la mașinile grele. 
Situația înregistrată pe șantierele 
T.C.I. Pitești — unde la excavatoa
re. buldozere, centrale de betoane, 
indicii de folosire s-au situat între 
65 și 74 la sută pe parcursul unui 
singur schimb de lucru — reprezintă 
cel mai temeinic argument in acest 
sens. în al doilea rind. creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
aplicarea neintirziată a planurilor 
de măsuri stabilite trebuie să se afle 
în atenția, conducerilor unităților de 
construcții, a organizațiilor de partid 
de pe șantierele argeșene. Aceasta se 
impune cu atît mai mult cu cit prin
cipalii constructori din județ nu au 
realizat în primul trimestru nivelul 
planificat al productivității muncii; 
încadrarea în nivelul stabilit ar fi 
însemnat efectuarea in plus a unor 
lucrări in valoare de circa 70 mi
lioane lei. Cu mai multă stăruință 
trebuie să se acționeze pe șantiere 
pentru întărirea disciplinei în muncă, 
pentru îmbunătățirea organizării ac
tivității productive, pentru folosirea 
din plin a timpului de lucru.

Desigur, alături de constructori, 
potrivit legii, titularilor si be
neficiarilor de investiții le revin 
sarcini complexe, de o deosebită în
semnătate pentru desfășurarea în

ritm intens a lucrărilor. Ei trebuie 
să asigure proiectele, unele mate
riale. utilajele tehnologice necesare 
noilor capacități. Sint răspunderi 
clare și. totuși, așa cum arătau și 
in plenară tovarășii Valeriu Nico- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
municipal- Pitești al P.C.R.. si Ion 
Cristoloveanu, director tehnic al 
Trustului de construcții industriale 
din Pitești, acestea sînt mult 
prea des încălcate. Consecința?
Pentru multe din obiectivele in
dustriei chimice și construcției
de mașini nu s-au asigurat la
timp documentațiile tehnice; unele 
utilaje tehnologice au fost contrac
tate cu termene necorespunzătoare.

Cum era de așteptat, judecind 
lucrurile după numărul mare de 
critici adresate în plenară, era ab
solut normal și necesar să fie auzit 
și punctul de vedere al proiectanți- 
lor în cadrul dezbaterilor. Dar, sur
prinzător. la o asemenea analiză, a- 
cestia nu au fost prezenți.

Plenara a adoptat o hotărire care 
stabilește sarcinile ce revin organi
zațiilor de partid, consiliilor oameni
lor muncii din unitățile beneficiare 
și unitățile de construcții pentru 
recuperarea integrală a restanțelor, 
îndeplinirea riguroasă a planului 
de investiții și constructii-montaj, 
de punere in funcțiune a noilor ca
pacități și obiective productive.

— îndeplinirea zi de zi. decadă cu 
decadă a prevederilor din domeniul 
investițiilor trebuie să se situeze în 
centrul atenției organelor și organi
zațiilor de partid, a tuturor factorilor, 
cu responsabilități în acest domeniu, 
arăta in incheierea. dezbaterilor 
tovarășul Constantin Matei, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. Capacitățile a- 
flate in construcție, de mare com
plexitate tehnică, la care cercetarea 
românească are o contribuție deci
sivă, trebuie să între în funcțiune 
la termenele stabilite, de realizarea 
acestui obiectiv depinzind nemijlocit 
îndeplinirea planului de producție, a 
sarcinilor de export pe ansamblul 
județului in acest an și cincinal. De 
aceea, hotâritoare pentru infăptui- 
rea sarcinilor stabilite sint acțiu
nile întreprinse de organele si or
ganizațiile de partid pentru mobili
zarea celor mai buni specialiști, a 
valoroaselor cadre muncitorești din 
unitățile de constructii-montaj. in 
scopul folosirii la capacitatea maximă 
a potențialului tehnic, uman . si ma
terial existent în domeniul inves
tițiilor.

Dan CONSTANTIN 
Gheorghe C1RSTEA

Se modernizează 
producția

în unitățile economice doljene se 
desfășoară ample acțiuni menite să 
ducă la îmbunătățirea calității pro
duselor. înnoirea și diversificarea 
continuă a producției. Ca urmare, in 
acest an ponderea produselor noi și 
modernizate se va ridica la 19,3 la 
sută din totalul producției-marfă ce 
se va realiza in industria județului, 
în acest an, bunăoară. în industria 
județului se vor asimila și introduce 
în fabricația de serie 48 tipuri și 
grupe de produse noi și modernizate 
pe bază de concepție proprie, precum 
și peste 30 procedee tehnologice noi. 
Sarcini deosebite revin în acest do
meniu întreprinderilor de confecții, 
de tractoare și mașini agricole, 
„Electroputere", întreprinderii de 
transformatoare mici — Filiași, pre
cum și turnătoriei de fontă Băilești, 
(Nicolae Băbălău).

Noi produse 
de larg consum

Cooperativa „Progresul" din Tîrgo- 
viște a asimilat in acest an 45 de noi 
produse și a lansat în producția de 
serie alte 36 de modele de tricotaje, 
lenjerie și confecții. Calitatea produ
selor fabricate, diversitatea lor și o- 
norarea promptă și responsabilă a 
comenzilor, noile măsuri de moderni
zare a secțiilor de producție și de do
tare cu noi utilaje au dat posibilitate 
cooperativei să-și realizeze si să-și 
depășească toii indicatorii de plan in 
primele patru luni ale anului. Lu- 
crind cu productivitate sporită, coo
peratorii de la ..Progresul" au livrat 
suplimentar la fondul pieței produse 
in valoare de peste 1 milion lei. in 
condițiile reducerii substanțiale a 
cheltuielilor materiale de producție. 
(Constantin Soci).

Intr-una din secțiile Combinatului de produse sodice Govora

Pină nu demult. Combinatul de 
produse sodice Govora era confrun
tat cu o serie de dificultăți in acti
vitatea productivă — relatate și în 
ziarul nostru — care se răsfringeau 
asupra calității producției. Ho- 
tărit să pună capăt cu pro
priile forțe neajunsurilor, să ri
dice eficienta activității productive, 
colectivul combinatului a aplicat un 
complex de măsuri tehnice, tehno
logice și organizatorice menite să 
ridice substanțial calitatea produ
selor sale de bază — carbonatul 
de sodiu și soda caustică. Care 
este situația in prezent? La 
sodă calcinată, ponderea producției 
de calitate extra a crescut de la 4.8 
la sută în 1974 la 80.2 la sută in pri
mul trimestru al acestui an și se 
estimează că se va ajunge la 85 la 
sută în 1978 ; în aceeași perioadă 
soda caustică de calitate superioară 
a marcat un salt în structura pro
ducției de la 44,6 la sută la 68,6 la 
sută, scontîndu-sȘ, pentru anul vii
tor. pe o proporție de 75 la sută.

Efectele economice ale ridicării 
calității producției sint deosebit de 
importante : bunăoară, produsele 
sodice fabricate aici se livrează în 
23 de țări, exportul suplimentar 
realizat in primul trimestru al a- 
nulili fiind de aproape un milion 
lei valută.

în mod firesc se pune întreba
rea : care este suportul acestor suc
cese in domeniul calității produc
ției ?

. — Acțiunea susținută de moder
nizare a tehnologiilor desfășurată 
in ultimii doi ani iși arată acum' 
roadele — ne-a spus ing. Vasile Să- 
vulescu, directorul combinatului. 
Practic, prin eforturile întregului 
colectiv, de la operatori chimiști, 
mecanici și pînă la specialiști, s-au 
analizat punctele nevralgice ale flu
xului tehnologic, s-au stabilit solu
ții de îmbunătățire a parametrilor 
de lucru și s-au executat cu forțele 
combinatului perfecționările tehnice 
necesare. O serie de idei tehnice 
valoroase aparțin operatorilor chi
miști, deci celor care cunosc foarte

Din experiența 
Combinatului 

de produse sodice 
din Govora

bine „secretele" procesului tehno
logic in diferite faze.

Cîteva asemenea perfecționări 
tehnologice sint concludente. Ast
fel, la fabricația sodei calcinate, 
un colectiv, in cadrul căruia facto
rii hotăritori au fost inginerii 
Doina Angelescu și Constantin Ghi- 
tă, precum și maistrul Nicolae An
tonie. s-a preocupat de creș
terea conținutului de carbonat 
de sodiu, prin reducerea canti
tăților de clorură de sodiu și oxizi 
de fier rămase in compoziția pro
dusului finit. Pentru îndepărtarea 
clorurii de sodiu s-au construit 
rampe duble de spălare, iar pentru 
diminuarea procentului de oxizi de 
fier s-au luat măsuri de anihilare 
a procesului de coroziune a con
ductelor și instalațiilor. De a- 
semenea. automatizarea procesu
lui de calcinare a bicarbona
tului de sodiu brut s-a soldat 
cu creșterea proporției de carbonat 
de sodiu la 99 la sută și cu obține
rea unui produs de culoare albă, 
incolor la dizolvare — așa cum pre
tind și partenerii externi. Concomi
tent, se economisește 10 la sută din 
cantitatea de combustibil si se pre
lungește durata de exploatare a 
instalației intre două reparații ca
pitale.

— Preocupările de modernizare a 
tehnologiei, deși foarte importante, 
reprezintă numai o latură a acțiu
nilor noastre vizind ridicarea cali
tății produselor, a tinut să preci
zeze inginera Doina Angelescu. 
șefa compartimentului C.T.C. Deo
sebit de importante s-au dovedit 

preocupările constante pentru solu
ționarea unor probleme tehnice și 
organizatorice care ne-au creat 
mari dificultăți în trecut. Bună
oară, plecind de la constatarea că 
o condiție elementară a obținerii 
unei calități superioare este asigu
rarea desfășurării neîntrerupte, la 
parametri constanți a fluxului teh
nologic. in fazele cheie ale fabri
cației s-au montat' utilaje de re
zervă pentru preluarea din mers 
a operațiilor tehnologice în cazul 
defectării utilajelor din circuit. în 
același scop s-a instituit o discipli
nă fermă in respectarea programe
lor de revizii tehnice și se efectu
ează verificări sistematice ale in
stalațiilor și utilajelor pentru pre
venirea unor întreruperi neprevăzu
te. La unele locuri de muncă, cum 
sint cele de spălarea bicarbonatului 

de sodiu, la instalația de bicarbo- 
natare a sodei caustică, la baza gru
purilor de distilație ș.a., s-a intro
dus un nou sistem de control care 
constă in efectuarea periodică —• 
chiar de către operatorul chimist 
care lucrează la instalațiile respec
tive — a unor analize asupra calității 
semifabricatului.

Concomitent cu eforturile pentru 
ridicarea calității produselor, se a- 
cordă atenție gospodăririi cit mai 
raționale a resurselor energetice. 
Astfel, in primul trimestru al aces
tui an s-a realizat peste prevederi, 
pe seama ridicării calității, un spor 
valoric al producției de 9,5 mili
oane lei. Pentru a se obține acest 
rezultat s-au făcut, in plus, cheltu
ieli materiale și energetice de zece 
ori mai reduse, necesitățile supli
mentare de materiale și mai ales 
de energie fiind asigurate prin fo
losirea mai intensă a resurselor 
proprii din instalații. De pildă, pen
tru preincălzirea leșiei de sodă 
caustică s-a utilizat căldura con
densului din stația de evaporare 
înainte de returnare la C.E.T.

Ferm hotărît să obțină rezultate 
și mai bune în întrecerea socialistă, 
colectivul combinatului continuă in 
ritm susținut acțiunea de ridicare a 
calității produselor. în acest scop 
s-a elaborat un program concret de 
măsuri care se aplică riguros. Chi- 
miștii de aici, în frunte cu comu
niștii sint animați de dorința de a-și 
pune în valoare cu stăruință iniția
tiva și capacitatea lor creatoare 
pentru a ridica necontenit presti
giul „mărcii" produselor pe care le 
fabrică.

Corneliu CARLAN 
Ion STANC1U



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 27 aprilie 7977

Festivalul național „CÎNTAREA ROMĂNIEF
Deschisă sub auspiciile 

Festivalului național „Cîn- 
tai-ea României", expoziția 
de pictură — alături de 
cele de sculptură, grafică și 
arte decorative — constituie 
o manifestare culturală de 
prestigiu, atît prin prezența 
unui impresionant număr 
de personalități. ale artelor 
plastice din tara noastră, 
cit și prin valoarea intrin
secă a nu puține dintre lu
crările expuse.

Apare evidentă, pretutin
deni, din partea artiștilor 
care expun, încercarea de 
înscriere într-o problema
tică cu profunde rezonante 
în viata socială a României 
contemporane, pe linia ce
lor mai diverse modalități 
de expresie artistică, în 
conformitate cu ceea ce 
personalitatea fiecăruia are 
distinct. Cu puține excep
ții. expoziția se impune 
printr-o pictură figurativă 
de calitate superioară ce se 
distinge prin susținut patos 
angajant. Marile evenimen
te ale acestui an — aniver
sarea unui secol de la cu
cerirea independentei de 
stat, comemorarea răscoa
lelor țărănești din 1907 — au 
impus expoziției la care 
ne referim anumite domi
nante tematice.

Pictura expusă în sălile 
Muzeului de Artă al Re
publicii Socialiste România 
pare compartimentul cel 
mai bine reprezentat și mai 
unitar. Sînt prezenți artiști 
din toate generațiile, de la 
Alexandru Ciucurencu pînă 
la unii dintre cei mai 
proaspeți absolvenți ai In
stitutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu".

Evident, în limitele co
mentariului nostru, nu pot 
fi nici măcar reținute nu
mele tuturor expozanților, 
deși fiecare artist și fiecare 
lucrare ocupă în cadrul 
expoziției un loc bine defi
nit. contribuind, prin pre
zența sa, la succesul acestei 
manifestări culturale im
portante (trebuie să men
ționăm aici panotarea de
mocratică, soluțiile inspi
rate ale expunerii tablou
rilor, soluții menite să echi
libreze și să armonizeze 
ansamblul, astfel încît di
versitatea să nu-și piardă 
nimic din bogăție și preg
nanță).

Se cere stăruit însă asu
pra cîtorva probleme de 
ordin mai general, ce aduc 
în discuție ecoul pe care 
marile evenimente politice 
și sociale contemporane îl 
pot avea mai ales in pic
tura noastră de astăzi.

Expoziția de la Muzeul de 
Artă al Republicii Socialis
te România marchează, 
prin multele sale reușite,

suverană", E. Greculesi : 
„1877 — Patria suverană". 
Ca, lucrări de inspirație is
torică depășind evenimen
tele aniversare menționate 
— fără îndoială prezente 
de valoare în expoziție — 
se mai impun : compoziția 
amplă și viguroasă a Luciei 
loan, intitulată „Ce-ți do
resc eu tic. dulce Româ
nie", cele două variante ale

compoziției intitulată „Cîn- 
tare României", pe care le 
expune Vasile Celmare ; 
Octav Grigorescu e prezent 
cu „Brâncoveanu Constan
tin" și „Alegoriile păcii".

Se impun atenției portre
tele unor personalități isto
rice și culturale, ale unor 
eroi ai războiului pentru 
independență, realizate cu 
sensibilitate și meșteșug,

aducînd în discuție soluții 
plastice dintre cele mai 
neașteptate—Sabin Bălașa: 
„Bălcescu", C. Piliuță : 
Marin Preda, Grigore Ion : 
portretul unui erou al răz
boiului pentru independen
tă. Corneliu ' Vasilescu : 
„Peneș Curcanul". Și cîte 
încă alte nume și titluri de 
asemenea lucrări reușite 
expuse nu ar putea fi a-

EXPOZIȚIA DE ARTĂ PLASTICĂ 
a creatorilor bucureșteni

depășirea unui anume ilus- 
trativism facil, căruia, câte
odată destui pictori erau 
dispuși să-i plătească tri
but, prin ignorarea a ceea 
ce au totuși specific ar
tele plastice. Așa cum în
cercam să arăt, cele două 
mari evenimente ale a- 
nului : aniversarea unui 
secol de la dobîndirea de 
către poporul român, prin 
luptă, a independentei na
ționale și comemorarea 
răscoalelor țărănești din 
1907 reprezintă „teme" co
mune pentru numeroase 
compoziții expuse, unele de 
ample dimensiuni. Cele ■ 
mai multe se disting prin 
înțelegerea și tratarea plas
tică a temei dintr-o per
spectivă modernă. E difi
cil de invocat exemple, în
trucât se poate crea impre
sia unui comentariu prefe
rențial, dezavantajîndu-se 
lucrările necitate. Numai cu 
titlu exemplificativ, men- 
ționind că ele se impun a- 
lături de multe alte lucrări 
neamintite, am putea reți
ne cîteva „poziții" : Ion 
Pacea : „E prologul răscoa
lei 1907"; Marius Cilievici: 
„Din primăvară pînă în 
toamnă". Ion Sălișteanu: 
„Bateria română 1877“ ; Mi
hai Rusu : „Șarja roșiori
lor", Constantin Albani: 
„Omagiu apărătorilor inde
pendenței" ; Constantin Pi- 
liuță : „Trecerea trupelor 
române peste Dunăre". 
Traian Brădean : „Patria

Sala Muzeului de Artă 
al Republicii

PICTURA

EUGEN POPA: Grîu și petrol

mințite! Nu trebuie trecute 
cu vederea însă și o sea
mă de concesii care se mai 
fac totuși simbolisticii fa
cile (steagurile înfipte țea
păn populează ades nu
meroase suprafețe com
puse din călăreți lansați 
fără vlagă în bătălii care 
s-ar fi voit fără îndoială 
spectaculoase) și mai ales 
anecdoticii de extracție li- 
vrescă. In cîteva cazuri 
îndrăzneala creatoare este 
confundată cu licența ne
potrivită de gust îndoielnic.

înscrierea unei expoziții 
de pictură in cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României" comportă, după 
cum e și firesc, posibilități 
diferite de înțelegere. De la 
flori și pînă la evocarea 
eroismului sau măreției 
muncii oamenilor angajați 
în giganticul efort de fău
rire a noii societăți — totul 
poate deveni cintare Româ
niei. Alexandru Ciucurencu 
expune o natură statică in
titulată „Flori" în care poe
zia, gratia și vigoarea con
curează la degajarea unui 
sentiment de autentică pu
ritate și căldură omeneas
că, pe linia celor mai fru
moase . creații ale sale. 
Gheorghe Șaru expune o 
compoziție de dimensiuni 
mai mici intitulată chiar : 
„Cîntare României" (per
sonaje feminine alcătuind 
un cor), Mihai Bandac — 
două peisaje foarte expre
sive, de un lirism rafinat,

Ion Gheorghiu e prezent cu 
două variante ale „grădinii 
suspendate". Ion Bitan cu 
un peisaj, Mihai Horea cu 
o compoziție pe tema soli
darității umane intitulată 
„5 martie 1977". Eugen 
Popa expune „Griu și pe
trol" și „Spre siloz", Grigore 
Vasile : „Bărăgan" și „Co
pii", Viorel Mărginean : 
compoziție cu sonde, Pavel 
Codiță : portretul unei ac
trițe, Lazăr Iacob : peisaje 
de iarnă, I. Popescu Ne- 
greni : „Stîlpi de hotar", 
un tablou impresionant 
ș.a.m.d., fiecare lucrare se 
constituie intr-un adevărat 
omagiu adus României, 
tară de cîntec și tară de 
dor.

Și pentru lucrările neaxa
te în mod strict pe tema
tica marilor evenimente a- 
niversate ori comemorate, 
înțelegînd „Cîntarea Romă-, 
niei" ca elogiu al țării de 
astăzi, se cete semnalată pe 
alocuri o anumită tendință 
spre tratarea mai mult li
terară decît plastică a mo
tivului sau temei abordate. 
Pe lingă problema simbo
listicii inexpresive, co
mune, la care se recurge 
uneori atunci cînd se abor
dează tematica de inspirație 
istorică, mai intervine și a- 
ceea a utilizării aluziei va2i 
și ambigui la ceva care 
poate să fie orice. Doar 
titlul, formulat întrucîtva 
poetic, reușește să mai sal
veze cîte ceva : două semi
cercuri opuse înscrise pe o 
suprafață avînd distribuite, 
în cantități aproximativ e- 
gale, cele trei culori funda
mentale se intitulează „Cîn
tare României".

în ansamblul ei, prin 
majoritatea lucrărilor de 
valoare ce o constituie, 
expoziția de pictură de la 
Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România, 
organizată în cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României" reprezintă o 
manifestare elocventă pen
tru diversitatea de talente 
de care dispune plastica 
actuală, de la maeștri, la 
cei mai tineri, talente care 
aduc prin intermediul cu
lorii un omagiu vibrant 
realității de azi a patriei, 
oamenilor care o făuresc, 
poporului căruia îi aparțin.

Gheorghe ACHITE! ZAMFIRESCU BEDIVAN MALA : în zi de sărbătoare
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Prietena noastrâ
CARTEA

In sensul ei strict,; npțiunea de mun- educației și conduitei moral-cetăte- 
nești a membrilor societății, impetu
oasei înaintări a poporului nostru in 
construirea -societății -soeialiste mul
tilateral dezvoltate. în sprijinul celor 
care studiază în diferite forme ale 
învătămintului politico-ideologic, de
cada a prilejuit alcătuirea de reco
mandări tematice și de fonduri de 
materiale documentare.

Cea de-a doua decadă, cuprinsă 
între 11—20 aprilie, a avut ca tema
tică literatura tehnico-științifică. Di
fuzarea cărții de știință și tehnică, în 
special în rindurile muncitorilor și 
cadrelor, de tehnicieni și ingineri din 
întreprinderi, are o semnificație apar
te în condițiile actualului cincinal 
1976/1980 — cincinalul deplinei afir
mări a revoluției științifico-tehnlce 
în tara noastră. Bibliotecile sindica
telor. în colaborare cu bibliotecile și 

cabinetele tehnice 
și cu sprijinul co
misiilor ingineri
lor și tehnicieni
lor. au depus în 
această perioadă 
o neobosită acti
vitate de valori
ficare a întregu
lui fond de cărți 
de tehnică și ști- . 
intă de care dis- 
manifestări pen- 

și

că cu cartea se referă la acțiunea de 
difuzare a cărții, de-lărgire ’â'ăriâi de 
răspindire a cuvîntului scris, scopul 
urmărit fiind îmbogățirea neîncetată 
a nivelului general de cunoaștere 
prin mijlocirea lecturii, a studiului. 
Ea cuprinde o întreagă rețea de bi
blioteci și bibliotecari, de librării și 
librari, de standuri de desfacere a 
produsului tipografiei în plin trotuar, 
de difuzori voluntari, de. cercuri de 
lectură. înglobează conferințele asu
pra noutăților de librărie, ca si cro
nica literară ori recenzia asupra lu
crării științifice. întîlnirile autorilor 
cu cititorii și dezbaterile ocazionate 
de asemenea întîlniri.

Vorbind despre munca cu cartea, 
gindul te poartă către acel amplu 
□roces de culturalizare a maselor 
declanșat încă in primii ani ai con
struirii socialismului în tara noastră, 
5i amplificat cu 
fiecare nouă -eta
pă cucerită in 
nersul înainte al 
iocietătii. te poar- 
;ă gîndul către 
perioada alfabe- 
âzării. către cele 
île generalizării 
nvătămîntului de 
>pt. apoi de zece 
mi. către tot mai 
arga cuprindere 
profesionale. în facultăți a tinerilor. 
Dar în final te poartă gîndul la acel 
'apt. devenit de masă, al auto-culti- 
zării omului, la acea necesitate, de
venită lucru firesc pentru milioane 
ie oameni, a adăpării sufletului și 
:ugetării la izvorul mereu proaspăt 
d poeziei, al prozei, al scrierii po- 
itice. de artă, celei științifice. Cartea 
iste, astăzi, nu numai un auxiliar, 
iar și un prieten nedespărțit al otnu- 
ui de toate vîrstele, de toate cate- 
joriile sociale si de toate profesiile.

Luna cărții la sate, manifestare 
ijunsă anul acesta la cea de-a 27-a 
iditie. a adăugat an de 
•emarcabile la capitolul 
urnea satelor, fie aceștia 
peratori, mecanizatori, 
lin zonele de deal si de 
lre din învătămint. 
pazinele forestiere.

O Lună a cărții se desfășoară in 
prezent în întreprinderi și instituții, 
za parte componentă a amplelor ma- 
îifestări prilejuite de Festivalul na- 
ional „Cîntarea României". Organi
zată de Uniunea Generală a Sindi
catelor. în colaborare cu Centrala 
editorială din cadrul Consiliului Cul- 
lurii și Educației Socialiste și Uniu- 
lea scriitorilor. Luna cărții în între
prinderi și instituții și-a făcut debu- 
ul prin decada literaturii social- 
politice. zece zile consacrate popu- 
arizării și difuzării literaturii abor- 
lînd probleme din domeniul socia- 
ului și politicului — cuvîntările se
cretarului general al partidului, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
DeaușescU. documente de partid și 
ie stat, legi ale țării, cărți si studii 
consacrate politicii noastre externe,

Luna cărții 
în întreprinderi 

și instituții
în licee. în școli

an sporuri 
cititori din 
țărani coo- 
agricultori 

munte, ca- 
muncitori din

puh. au organizat 
tru cadrele tehnico-inginerești 
masa largă a muncitorilor în vederea 
îmbogățirii cunoștințelor profesionale 
de specialitate, mergîndu-se pînă la 
nivelul secțiilor și sectoarelor de 
muncă.

Uniunea scriitorilor, patronmd 
decada ultimă, cea a literaturii 
beletristice, participă efectiv la 
marcarea centenarului independen
ței de stat a României. Asociațiile 
scriitorilor din București. Brașov, 
Cluj-Napoca. Iași. Timișoara si Tîrgu 
Mureș și-au repartizat membrii lor 
în județe din zonele respective pen
tru îndrumarea cercurilor și cenaclu
rilor literare și organizarea de întîl- 
niri ale autorilor cu cititorii, pentru 
dezbaterea unor aspecte de viată și 
muncă desprinse din lucrări valoroa
se ale tezaurului literaturii beletris
tice clasice și contemporane aparți- 
nînd creației românești și universale. 
Mînuitorii condeiului au astfel 
prilejul de a releva preocupările lor 
în direcția realizării de scrieri oglin
dind problematica vastă a construc
ției socialismului în patria noastră, 
lucrări apte să contribuie la edu
carea maselor în spiritul patriotis
mului. al umanismului revoluționar,\ 
al dragostei fată de trecutul glorios 
de luptă al poporului nostru, de ma
rile transformări revoluționare care 
au loc in societatea noastră sub con
ducerea partidului.

Cartea social-politică. 
tifică și tehnică, cartea 

prin luna ce le-a 
în întreprinderi și instituții, 

noi deschise către public.

Activitatea cultural-artis- 
tică de masă a devenit o 
dimensiune de largi propor
ții și profunde semnificații 
a societății noastre socia
liste. In tumultuoasa operă, 
de făurire a societății so
cialiste, de declanșare a 
energiilor si forțelor crea
toare ale maselor, cultura 
și arta ivin să întregească, 
să atribuie noi valori pro
fundului proces de umani
zare și de autore aii zare a 
omului nou. In epoca so
cialistă. pentru prima dată 
în istoria poporului român, 
arta și cultura s-au legat cu 
adevărat de masele largi. 
Ca stăpîn al vieții sale li
bere. poporul a devenit 
principalul creator de artă 
și principalul ei benefi
ciar. Sub îndrumarea di
rectă a conducerii de par
tid și de stat, izvoare și 
resurse artistice tradițio
nale. frumuseți și valori 
spirituale autentice au fost 
revitalizate și transformate 
în bunuri generale. Cerce
tările folclorice. încurajarea 
și crearea unor condiții fa
vorabile pentru manifesta
rea plenară a artei și crea
ției populare se înscriu ca 
realizări evidente ale miș
cării artistice de masă — 
parte integrantă a revoluți
ei noastre culturale.

Un moment de semnifi
cație istorică a însemnat 
mișcarea de mari proporții 
ce se desfășoară în cadrul 
întrecerilor Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
— inițiat de secretarul gene
ral al partidului, nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Desfășurate 
sub semnul marilor aniver
sări — 100 de ani de la 
cucerirea independentei, 70 
de ani de la marea răscoală 
țărănească din 1907 — ma
nifestările ce au loc în ca
drul festivalului evocă cu 
multă putere de convingere

trecutul eroic al poporului 
nostru, lupta lui continuă 
împotriva asupririi și a ne
dreptăților sociale. O bogată 
și vastă lecție de istorie se 
desfășoară pe scenele țării, 
sub variate forme artistice, 
învățindu-ne să prețuim și 
mai mult prezentul, să ne 
unim și mai mult forțele 
pentru a învinge greutățile.

cipanti își desfășoară acti
vitatea în limba maghiară 
sau română și maghiară. In 
cele aproape 100 formații 
de teatru cu peste 1800 
participanti. 84 formații co
rale cu 6100 membri, 182 
echipe de dansuri populare 
cu 3 300 participanti. 16 ce
nacluri literare cu aproape 
500 participanti și aproxî-

< -.. .. si

ÎNFRĂȚIȚI
ÎN MUNCĂ 
SI PE SCENĂ a

pentru a merge victorios 
înainte, spre comunism.

Deși nu datele cantitative 
sânt cele mai semnificative, 
totuși menționarea cîtorva 
cifre — referitoare la ju
dețul Cluj — este în mă
sură să ilustreze amploarea 
acestui festival al muncii 
și creației avîntate pentru 
înflorirea patriei socialiste, 
caracterul său larg, de 
masă, precum și faptul că 
alături de artiștii amatori 
români sînt prezente pe 
scenă șî formațiile artistice 
maghiare, în toate localită
țile unde trăiește populație 
maghiară. Astfel. în faza 
de masă a festivalului, in 
județul Cluj au fost antre
nate peste 3 660 formații, 
cu aproximativ 96 000 de 
membri, din care 980 for
mații cu peste 25 800 parti

mativ tot atiția în cele 24 
cercuri literare — ca să nu 
ne referim decît la cîteva 
din genurile artistice pre- 

’zente la festival — artiștii 
amatori de naționalitate 
maghiară și-au manifestat 
talentul, au făcut cunoscut 
publicului larg specificul 
artei lor populare.

Dacă participi la unul din 
acele spectacole, unde în 
cadrul aceluiași program se 
prezintă artiști amatori 
români și maghiari, con- 
stați cu îndreptățită mân
drie și satisfacție, ce pro
funde transformări s-au 
petrecut în mentalitatea și 
atitudinea oamenilor mun
cii. a publicului spectator, 
de la mic la mare, indife
rent de naționalitate. Sen
sibilitatea față de frumos, 
atenția și înțelegerea cu

care sânt urmărite elemen
tele specifice de artă și cul
tură autentice, aplauzele cu 
care sînt răsplătite talen
tul. originalitatea interpre
tativă sînt semnele de ne
tăgăduit ale stimei și res
pectului reciproc, sincer, 
fără prejudecăți și îngus
timi de natură egoistă sau 
âpjzfjlare. Faza pe țarQ a 
competiției formațiilor stu- 
deiițdștî de folclor, că s-a 
desfășurat recent în muni
cipiul Cluj-Napoca, este și 
ea grăitoare în acest sens. 
Prezentarea de către stu- 
denți, cu multă competentă, 
dăruire și simt artistic, a 
creațiilor folclorice din di
feritele regiuni ale tării — 
aparținând românilor, dar și 
maghiarilor, germanilor, 
sîrbilor și altor naționali
tăți — a demonstrat un 
fapt deosebit de semnifica
tiv : dincolo de varietatea 
și specificul lor. de bogăția 
portului, de armonia și ex
presivitatea mișcărilor se 
întrezărește cu claritate 
conținutul comun al mesa
jului artistic, expresie grăi
toare a trecutului de luptă 
comună, a prezentului de 
muncă infrătită. harnică 
pentru edificarea socialistă 
a patriei comune — Re
publica Socialistă România.

Asemenea manifestări 
aduc un prețios serviciu la 
cimentarea. în continuare, 
a unității poporului nostru, 
la întărirea frăției dintre 
poporul român și naționali
tățile conlocuitoare. Festi
valul prilejuiește multe 
momente de autentice trăiri 
artistice, dar și de educație 
patriotică în spiritul uma
nismului socialist, al uni
tății și frăției între toți 
cetățenii patriei.

Prof. unlv. dr. 
Andrei DANCSULY
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PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Curcanii" de Grigore 

Ventura. Adaptare pentru televi
ziune de Virgil Brădățeanu șl Anca 
Ovanez-Doroșenco. In distribuție : 
Dina Cocea, Valeria Seciu, Carmen 
Galin,, Traian Sțănescu, Dan Nuțu, 
Vasile Nlțulescu, Sebastian Papâ- 
lani, Mlhai Mereuță, Jean Lorin 
Florescu, Ileana Popovici, Adrian 
Pintea. Dinu Manolache

11.20 Întrebări șl răspunsuri. (Emisiune 
în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor șl cursanților din invăță- 
mîntul politico-ideologic de partid.)

11.45 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.25 Din țările socialiste
16,35 Telecronica pentru pionieri
17,00 Fotbal : România — R.D.G.

(Transmisiune directă de la Sta
dionul „Steaua")

ÎS,55 Forum cetățenesc
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 în inlîmpinarea marilor sărbători, 

împliniri socialiste
20,00 Cîntarea României — festivalul 

creației și hărniciei. (Faza jude
țeană)

20.30 Itinerarul Independenței : „Din 
plinul inimii". (Documentar)

20.45 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori" : Simone Signoret șl Lau
rence Harvey. „Drumul spre inalta 
societate" — producție a studiouri
lor cinematografice engleze, după 
romanul lui John Brayne. In alte 
roluri : Heather Seart, Donald 
Houston, John Westerbrook. Re
gia : Jack Clayton

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL II
19.50 Agenda culturală a Capitalei
20.20 Arhitectura românească
20.50 Centenarul Independenței
21,05 „Capriciu spaniol" — fantezie co

regrafică pe muzică de Rimski- 
Korsakov. Interpretează ansam
blul de balet al Operei Române 
din București.

21.25 Telex
21.30 Orizont tehnico-ștlințlflc
22,00 Pagini de umor : Noi aventuri In 

epoca de piatră

(Urmare din pag. I)
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au. 
erată 
porți

cartea știin- 
de literatură 
fost consa-

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

DIVERS
„Lanterna 
magică"

Este numele echipajului . 
nieresc de la Școala generală 
din Halmeu (Satu Mare), căruia 
i s-a decernat marele și mult 
rîvnitul trofeu „Cutezătorii" 
pentru cea mai temerară și rod
nică expediție efectuată în ma
sivul Șurean, din Munții Sebe
șului. Echipajul a studiat 
peștera multietajată Ponovici- 
Cioclovina, cu o lungime de 
aproape 8 kilometri. Fapta care 
i-a dus pe pionierii din Halmeu 
la înălțimea trofeului cucerit a 
fost... coborîrea in cel mai 
adine... etaj al peșterii: 27 metri. 
O parte din traseu a fost 
străbătut în coate și în genunchi, 
prin locuri extrem de înguste. 
La reușita expediției au contri
buit și uneltele pe care pionierii 
singuri și le-au confecționat, 
sub îndrumarea profesorului 
Mircea Spășie.

Și-a găsit 
nepoata

„Ajungînd la virsta de 76 de 
ani și fiind suferind — ne scrie 
pensionarul bucureștean Nicolae 
Cercelaru — m-am gindit să 
mai încerc o dată să-mi găsesc 
nepoata. N-o mai văzusem de 
zece ani, fiind despărțită de fa
milie in împrejurări vitrege. 
M-am adresat miliției, cu rugă
mintea să-mi dea o mină de 
ajutor. Mare mi-a fost bucuria 
cînd am primit veste bună de 
la Comandantul miliției orașului 
Caracal. Pe nepoata mea o 
cheamă acum Elena Jianu. 
Amindoi am dori să aducem și 
prin ziar lucrătorilor de miliție 
aceeași caldă mulțumire".

Indolentă
9

cu urmări

pio-

tragice
Un grav accident de circulație 

s-a produs în Piața Gării de 
Nord din Timișoara. După ora 
prînzului, printre autovehiculele 
care circulau spre și dinspre 
gara timișoreană, se afla și ca
mionul 21—CS—1 808, de la 
autobaza Bocșa Română. La vo
lan — șoferul Marin Dima. De
odată, remorca autocamionului 
— cuplată în mod necorespun- 
zător — s-a desprins. A pă
răsit partea carosabilă a dru
mului, a urcat pe trotuar și s-a 
năpustit spre pietonii care au 
fugit, îngroziți de spaimă, care 
încotro.. Dar nu toti au apucat 
să se salveze. Două femei au 
decedat pe loc, iar un bărbat a 
fost grav accidentat.

Cine strigă 
mai tare...
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• ALBA. în orașul Sebeș a 
fost inaugurat un festival cul
tural-artistic care, sub genericul 
„De la vatră de istorie, la poar
tă de lumină", programează în 
această săptămînă o serie de 
manifestări consacrate centena
rului independenței : simpo
zioane și expuneri, dezbateri și 
mese rotunde, expoziții. Pro
gramul primelor zile a cuprins 
simpozionul „Cucerirea inde
pendentei de stat — moment 
crucial al istoriei patriei" și ex
punerea „Realizări și perspec
tive din economia orașului 
Sebeș". (Ștefan Dinică). • VlL- 
CEA. „Vatră de lumină" și „Ce

tatea luminilor" sînt titlurile a 
două culegeri de cîntece pa
triotice și poezii revoluționare, 
editate sub îngrijirea Centrului 
județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă. A fost, de ase
menea, tipărită broșura „In 
sprijinul propagandiștilor", în 
care sînt prezentate aspecte și 
rezultate obținute de mai multe 
consilii orășenești și comunale 
în activitatea politico-ideologică 
și cultural-educativă. (Ion Stan- 
ciu). • CLUJ. Filiala din Cluj- 
Napoca a Academiei, Academia 
de științe sociale și politice și 
Universitatea „Babeș-Bolyai" au

înainte, cerința acestei țări, 
idealul ei constructiv e să 
elaborăm o sinteză cit mai 
expresivă intre formele su
perioare ale modernității și 
între datul dintotdeauna al 
acestui pămînt, modulul 
autohton, forma tradiționa
lă : sinteză perfectă posi
bilă și care trebuie să inau
gureze un alt fel de a con
strui.

Si acesta nu e un dezide
rat teoretic, ci un program, 
cu toate garanțiile de rea
lizare.

Acest lucru îmi stimește 
entuziasmul. Asta nu mai 
e o reparație, e un act de 
ctitorie, de dorință de crea
ție, de fuziune a elemen
telor creatoare cu necesi
tatea. stilul și mai ales fru
mosul.

Frumosul a fost întotdea

una o legitimitate. In or
dine istorică el este o do
vadă din cele mai peremp
torii și cînd altele pier el 
atestă condiția superioară 
a unei civilizații. Bogăția

tre. și cu deosebire a Ca
pitalei.

Invidiez pe arhitecți. Au 
acum în față un program 
nemăsurat de ambițios, un 
cimp uriaș de creație du

fletului descătușate, a deve
nit un ideal concret, tangi
bil. imediat, ce ar fi înflă
cărat pe Bietul Ioanide că- 
linescian. făcindu-1 fericit.

Sigur că postulatele limi

Gîndind noua perspectivă
singură nu atrage atenția, 
nu dă o amprentă istorică, 
frumusețea da. De altfel, de 
pe acuma, și chiar mai di
nainte. noi care nu sîntem 
o tară mare, nici una foar
te bogată, nici una foarte 
puternică, ne mindrim că 
sîntem o tară frumoasă. 
Această frumusețe trebuie 
să treacă tot mai mult in 
arhitectura orașelor noas

rabilă. E. fără nici o îndo
ială, vremea lor. Nu mi-a- 
mintesc ca vreo breaslă 
artistică să fi avut vreoda
tă. la noi. un moment atit 
de pregnant, pe cit au avut 
arhitecții noștri, cărora li 
s-au dat pe mină orașe, 
stațiuni, litoral și li se dă 
astăzi și centrul viitor al 
tării. A gindi acum în 
mare, cu toate puterile su

tative ale arhitecturii înce- 
pind cu economia si func
ționalitatea și pînă la re
zistența superioară la seism 
nu sînt de neglijat, ele mai 
temperează volutele visu
lui. Dar tinute bine în 
chingi, avute cu grijă in ve
dere. elaborate cu răbdare, 
ele pot stimula cel mai în
drăzneț avînt al formelor, 
cele mai grațioase volume.

Pentru noi. cei care nu 
sintem arhitecti decit prin 
extindere metaforică, idea
lul acesta are de asemenea 
partea lui de seducție și de 
incitare, fiindcă ne dă o 
altă proporție a lucrării 
prin cultură, și accentul 
pus pe grandios, pe nou și 
pe traditional cheamă spre 
el si producțiunile noastre.

Gustul monumentalului 
se deprinde. El vine de la 
omul cel mai apt să-1 
propulseze în mase, de la 
acel care și în acest mo
ment greu s-a arătat netul
burat în aprecierea per
spectivei. De la el il pre
luăm cu recunoștință, stră- 
duindu-ne să ne învredni
cim de o creștere și mai 
intensă a elanului nostru 
creator, ajutînd înnoirea 
Capitalei tării cu podoa
bele artistice de care sin
tem capabili.
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organizat o sesiune științifică 
dedicată centenarului indepen
dentei de stat a României. Per
sonalități de frunte ale științei 
și culturii clujene au prezentat 
comunicări privind însemnăta
tea independenței de stat a 
României. Tot aici, la Biblioteca 
centrală universitară a avut loc 
și vernisajul expoziției „Cente
narul independenței de stat a 
României", organizată de Biblio
teca centrală universitară, Ar
hivele statului și Muzeul de 
istorie al Transilvaniei. Sînt ex
puse documente, stampe, publi
cații, obiecte de epocă, arme, 
săbii, decorații etc. (Alexandru

Mureșan). • MEHEDINȚI. „100 
de ani de la cucerirea indepen
denței de stat a României" — 
a fost tema unei sesiuni de co
municări și referate desfășurată

la Drobeta-Turnu Severin. La 
Casa municipală de cultură din 
Drobeta-Turnu Severin, Casa de 
cultură din Strehaia și căminele 
culturale din Cireșu, Stîngă- 
ceaua, Izverna și Burila Mare 
au avut loc simpozioane pe te
mele : „Independenta națională

— opera maselor populare", 
„Lupta poporului român pentru 
unitate statală și independentă 
națională", „Cucerirea indepen
dentei naționale — rod al luptei 
întregului popor, moment isto
ric în evoluția României mo
derne". (Virgiliu Tătaru). • AR
GEȘ. Casa de cultură din 
Cîmpulung a găzduit spectaco
lul „Liberi, independenți, su
verani" susținut de formațiile 
artistice ale Liceului pedagogic 
din localitate. în sala „Arta" 
din Cîmpulung a fost vernisată 
o expoziție cu lucrări aparți- 
nînd membrilor cenaclului „I. D. 
Negulici". „Independența Româ
niei reflectată în artă" este

titlul expunerii ținute la Casa 
corpului didactic din Pitești. 
(Gh. Cîrstea). • COVASNA. La 
Casa de cultură a sindicatelor 
din orașul Sf. Gheorghe a avut 
loc spectacolul reprezentativ al 
formațiilor și interpreților indi
viduali laureați ai fazei județe
ne a Festivalului national'„Cin- 
tarea României", tn sala de ex
poziții a Casei de cultură a sin
dicatelor a avut loc vernisajul 
expoziției județene a fotografi
lor amatori, iar în sala de ex
poziții a Muzeului județean s-a 
deschis expoziția județeană a 
creatorilor amatori în domeniul 
artei populare. (Tomori Geza). 
• BRAȘOV. în cadrul „Zilelor

universității cultural-științifice", 
la Casa municipală de cultură 
Brașov au avut loc două simpo
zioane — „Centenarul inde
pendenței de stat a României" 
și „70 de ani de la marile 
răscoale țărănești de la 1907“ — 
însoțite de filme și spectacole 
artistice legate de evenimentele 
respective. La Muzeul din 
Făgăraș a fost deschisă expozi
ția „Permanenta legăturilor 
Făgărașului cu Țara Româneas
că". Un alt simpozion, pe tema : 
„Sextil Pușcariu — 100 de ani 
de la naștere" a fost organizat 
la Muzeul Bran. (Nicolae 
Mocanu).
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De la un timp încoace, la di
verse organisme ale județului 
Mehedinți se primeau tot felul 
de sesizări, cu unul si același 
conținut : din pădurea comunei 
Balta, diverși cetățeni (se înși
rau nume concrete) sustrag mari 
cantități de lemn de construc
ție. In urma sesizărilor respecti
ve, s-au efectuat mai multe cer
cetări la fata locului, dar făpta
șul n-a fost găsit. Cum însă toa
te sesizările erau semnate de 
una și aceeași persoană — Ion 
Lăzărescu, din aceeași comună — 
unul din anchetatori a avut 
ideea să facă un control și la 
locuința celui care cerea cu atîta 
înfocare ca hoții să fie prinși si 
pedepsiți. Și. surpriză : în curtea 
lui Lăzărescu s-au găsit. în- 
tr-adevăr, ceea ce el însuși se
siza : lemne sustrase din pădu
rea comunei. Si el care credea 
că „cine strigă mai tare are 
crezare"...

îndreptați-1 
spre casă!

De peste trei ani de zile. Cor
nel Iordaclie din Bacău, strada 
Energiei nr. 13, a uitat, pur și 
simplu, că este tatăl a doi copii. 
Intr-o zi, el și-a luat valiza 
și s-a oploșit pe undeva prin 
județul Constanța. De atunci 
și pină acum a uitat nu 
mai de copii, ci și de 
tința judecătorească prin _ _
este obligat să plătească pensia 
alimentară cuvenită pentru în
treținerea lor. Copiii au fost lă- 
sați în seama unei bătrine. 
Acum, Vasilică si Mariana au 
ajuns la virsta grădiniței și au 
și ei nevoie, ca toți copiii, de 
căldura si grija părintească. In 
numele lui Vasilică și al Maria
nei adresăm cititorilor noștri, 
care știu unde se află tatăl lor, 
cuvenitul apel spre a-i îndrepta 
gindul și pașii spre casă.

Cu propria 
sapă

Șeful carierei de calcar de 
întreprinderea de construcții 
montaje metalurgice 
maistrul Nicolae Nițulescu, a 
coborît într-unul din așa-nu- 
mitele silozuri să-l curețe. In
tr-un siloz alăturat executa ace
eași operație muncitorul Dioni- 
sie Dalea. Cînd a terminat lu
crul, maistrul a aruncat sapa in 
silozul de alături, fracturindu-i 
mina lui Dionisie. Firesc și le
gal era ca șeful carierei să in
formeze imediat compartimentul 
de protecția muncii, dar el i-a 
propus lui Dionisie un compro
mis: „S-o lăsăm baltă. Tu ai să 
treci să lucrezi ca paznic de 
noapte, iar eu am să te pontez 
în continuare, cu retribuția de 
muncitor". Zis și făcut. Pină 
deunăzi, cînd șeful carierei a 
fost întrebat de... sănătatea lui 
Dionisie.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'"

nu- 
sen- 
care

la 
Și 

Reșița,
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare

Convorbiri economice româno-polone

în alocuțiunea rostită în cadrul so
lemnității de prezentare a scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul BARRIE 
GRAHAM DEXTER, referindu-se la 
relațiile româno-australiene. a spus : 
..Cooperarea bilaterală dintre țările 
noastre a devenit mai intensă în 
anii din urmă. Pe bazele ferme ale 
independentei, suveranității, neames
tecului Si avantajului mutual, coope
rarea economică se dezvoltă în mod 
promițător si. după opinia noastră, 
dispune de un mare potențial. Pro
movarea pe mai departe a acesteia 
va fi una din sarcinile de bază ale 
misiunii mele. în mod similar, con
siderăm că realizările pe tărim cul
tural ale popoarelor noastre oferă 
perspective excelente pentru coope
rarea în acest domeniu".

Ambasadorul a relevat apoi impor
tanta contactelor româno-australiene 
in întărirea relațiilor dintre cele 
două țări, arătînd. în acest sens, că 
..vizitele la nivel înalt în ambele di
recții vor fi. în mod special, utile 
in facilitarea schimburilor de vederi 
asupra chestiunilor de interes comun 
si în stabilirea unor arii mai largi de 
cooperare. Domnule președinte — a 
spus vorbitorul — guvernul austra
lian anticipează cu autentic interes 
vizita dumneavoastră în țara noas
tră. re va fi un eveniment de im
portantă majoră în relațiile bilate
rale".

în continuare, ambasadorul austra
lian a spus : „Țările noastre abor
dează într-un spirit pozitiv si activ 
cooperarea internațională. Australia 
are un înalt respect pentru rolul con
structiv și independent al României 
în problemele internaționale — Ia 
Organizația Națiunilor Unite, precum 
Si in alte organisme. în general, a- 
bordăm în mod similar multe pro
bleme internaționale importante, cum 
ar fi menținerea păcii, dezarmarea și 
realizarea unei mai mari înțelegeri 
între țările dezvoltate si cele în curs 

de dezvoltare. Atît România, cit și 
Australia sînt exponenți entuziaști ai 
cooperării regionale în părțile lor 
respective de lume".

„Cele două țări ale noastre — a 
arătat apoi ambasadorul — sînt pre
ocupate să-și dezvolte rapid econo
miile lor. în interesul popoarelor 
noastre. Australia este conștientă de 
marele și dinamicul progres făcut de 
România după cel de-al doilea război 
mondial. Noi admirăm. în mod spe
cial. curajul și hotărirea manifestate 
de dumneavoastră ca președinte, de 
guvernul și poporul român în fata 
recentului cutremur tragic sl am fost 
deosebit de impresionați de progre
sul realizat deja în direcția depășirii 
efectelor lui".

în încheiere, ambasadorul a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
salutări și cele mai calde urări din 
partea guvernatorului general, a pri
mului ministru și a guvernului Aus
traliei.

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

„Sintem bucuroși — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
constatăm că relațiile dintre țările 
noastre au cunoscut în ultimii ani o 
dezvoltare tot mai puternică. Au avut 
loc vizite și contacte care au contri
buit la mai buna cunoaștere reciprocă, 
la creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale, au creat premise 
pentru cooperarea economică dintre 
cele două țări. Apreciem că poten
țialul economic al țărilor noastre 
creează posibilități pentru dezvolta
rea și mai largă a relațiilor româno- 
australiene. Sintem convinși că vizita 
pe care urmează să o efectuez în 
tara dumneavoastră, contactele si con
vorbirile pe care le voi avea cu acest 
prilej vor contribui la intensificarea 
și extinderea conlucrării româno-aus
traliene".

Referindu-se, în continuare, la poli

tica externă promovată de tara noas
tră. președintele Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„România dezvoltă o largă colabo
rare cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, punînd 
la baza tuturor relațiilor sale prin
cipiile deplinei' egalități în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne si avantajului re
ciproc. ale renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

Acționăm ferm pentru înfăptuirea 
securității și colaborării în Europa și 
în întreaga lume. Milităm pentru de
mocratizarea reală a raporturilor 
dintre toate statele, pentru partici
parea activă a tuturor popoarelor la 
solutionarea marilor probleme de 
care depind pacea și viitorul omeni
rii. Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru dezarmare. în primul rînd 
pentru cea nucleară, lichidarea sub
dezvoltării. instaurarea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale".

Mulțumind. în încheierea alocuțiu
nii. pentru salutările și urările adre
sate. președintele Republicii Socialis
te România a rugat pe ambasador 
să transmită guvernatorului general, 
primului ministru, guvernului aus
tralian cele mai calde urări de pros
peritate și fericire. Totodată, pre
ședintele României a mulțumit pen
tru aprecierea făcută la adresa po
porului român, pentru simpatia șl 
solidaritatea manifestate de guver
nul si poporul australian în urma 
cutremurului care a lovit tara noas
tră si a urat ambasadorului succes 
deplin în îndeplinirea misiunii sale. 
asigurîndu-1 de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Barrie 
Graham Dexter.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Marți dimineață a sosit în Capi
tală o delegație condusă de tovară
șul Tadeusz Pyka, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polo
ne. Din delegație fac parte Adam 
Kowalik, ministrul comerțului inte
rior, alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Otopenî, 
oaspeții au fost întîmpinați de to
varășul Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, de alte persoane 
oficiale.

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne și cooperării Edem Kodjo. cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii 
Togo. ★

La invitația Ministerului Apărării 
Naționale al Republicii Socialiste 
România, șeful Statului Major al tru
pelor de uscat din armata italiană, 
generalul de corp de armată Andrea 
Cucino, a făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

Oaspetele italian a fost primit de 
generalul-colonel Ion Coman, mi
nistrul apărării naționale. A partici
pat generalul-colonel Sterian Țircă, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale. A fost de fată colonelul Pierro 
Rensi, atașatul militar al Italiei la 
București.

De asemenea, el a avut convorbiri 
la Comandamentul infanteriei și 
tancurilor, a vizitat unități și insti
tuții militare de învățămînt, precum 
și obiective culturale, turistice și so
ciale din București, Pitești, Sibiu și 
Brașov.

Generalul Andrea Cucino a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor patriei și la Cimitirul militar 
italian din Capitală.

*
Marți a fost semnat la București 

Planul de colaborare tehnică intre 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare din tara noastră și Mi
nisterul Agriculturii și Pescuitului 
din Olanda, pe anii 1977—1978. Do
cumentul prevede studierea în co-
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Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R.P. Polone la 
București, membri ai ambasadei.★

în aceeași zi au început convorbi
rile dintre cele două delegații.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor comerciale dintre România și 
Polonia, extinderea colaborării și a 
schimburilor de bunuri de consum 
dintre ministerele de comerț interior 
din cele două țări. (Agerpres)

zilei
laborare a unor tehnologii de pro
ducție în domeniile cerealelor, plan
telor tehnice, creșterii animalelor, al 
hidroamelioratiilor. precum si schim
buri de documentații științifice și de 
material biologic. ★

Sub auspiciile Academiei de științe 
sociale și politice au început marți 
in Capitală lucrările sesiunii științi
fice de comunicări cu tema „Lupta 
poporului român pentru libertate Și 
independentă. 1877—1977". Dedicată 
apropiatei sărbătoriri a centenarului 
cuceririi Independenței de stat a 
României, această manifestare, orga
nizată și găzduită de Muzeul de is
torie. reunește timp de două zile nu
meroși istorici, cercetători, cadre di
dactice. muzeografi, ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă din Bucu
rești și din tară. Cuvintul de des
chidere a fost rostit de prof. univ. 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de știinte sociale 
și politice.

, *
Cvintetul „Barocco" din U.R.S.S. a 

prezentat marți seara un concert 
extraordinar la Ateneul Român. în 
continuarea turneului în tara noastră, 
cvintetul va mai susține un concert la 
Cluj-Napoca.

★
La Iași au început lucrările primu

lui simpozion national de tensiome- 
trie. manifestare organizată de Insti
tutul politehnic din localitate, in 
colaborare cu Institutul de cercetări 
și proiectări tehnologice în transpor
turi din București și Oficiul de stat 
pentru invenții și mărci.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII TOGO
Fxcelentei Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Republicii Togo
LOME

Sărbătoarea națională a Republicii Togo îmi deoseWta pWcere de
a vă adresa. în numele poporului roman, al Guvernului Republicii Socialiste 
România si al meu personal, cele mai călduroase felicitări și smceie 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului 

jmj Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dez- 
volta multilateral, spre 
naționale.

binele celor două popoare și înțelegerii inter - 

nicolae ceaușescu
Președintele

Socialiste RomâniaRepublicii

Pentru a înscrie 
Togo pe orbita dezvol
tării economice si a 
îmbunătăți condițiile 
de viată ale celor 2.2 
milioane de locuitori, 
guvernul de Ia Lom<5 
a lansat recent un am
plu program de dez
voltare. Principalele 
direcții ale acestuia 
sint : valorificarea ză
cămintelor de minerale 
descoperite în ultimii 
ani. făurirea unei in
dustrii naționale, di
versificarea si moder
nizarea agriculturii, 
precum si formarea de 
cadre naționale. După 
naționalizarea. în 1974, 
a fosfaților. balanța 
comercială togoleză, 
pînă atunci deficitară, 
a devenit excedentară, 
permitînd finanțarea 
acestor proiecte de 
dezvoltare.

în cadrul programu
lui lansat se are in 
vedere construirea, la 
Lome, a unui combinat 
siderurgic, care să fo
losească minereul da

fier descoperit în nor
dul tării. Totodată, se 
construiesc o rafină
rie de petrol, o fabrică 
de ciment, iar ne rîul 
Mono urmează să se 
ridice un mare baraj. 
De asemenea, se lu
crează la prelungirea 
căii ferate pînă în nor
dul țării.

în cadrul programu
lui de perspectivă, cel 
de-al treilea plan de 
dezvoltare, pe perioa
da 1976—1980. a înscris, 
ca unul din principa
lele obiective. întări
rea controlului de stat 
asupra resurselor na
ționale. precum si in 
sectoarele-cheie ale e- 
conomiei. Planul a- 
cordă. în același timp, 
o mare importantă 
dezvoltării agriculturii 
— ramură principală, 
în care sînt ocupați 85 
la sută din locuitori — 
avîndu-se în vedere să 
se asigure consumul 
intern și să se creeze 
disponibilități pentru 
export.

în spiritul politicii 
sale externe de pro
movare a legăturilor 
cu tinerele state care 
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. România socia
listă a stabilit și dez
voltă relații de priete
nie și colaborare cu 
Republica Togo, relații 
bazate pe stimă și 
respect reciproc. Cu 
prilejul primirii. în 
toamna trecută, de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a lui Atsu 
Koffi Amego. membru 
al Biroului Politic al 
Uniunii Populare To- 
goleze. președintele 
Curții Supreme a Re
publicii Togo, s-a ex
primat dorința ca re
lațiile româno-togoleze 
să se amplifice în con
tinuare pe multiple 
planuri. în interesul 
celor două țări si po
poare. al cauzei păcii 
și înțelegerii între na
țiuni.

A. B.

Depuneri la C.E.C. 
în conturi personale

Pentru titularii de conturi per
sonale, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni efectuează în mod 
gratuit diferite plăti periodice 
sau ocazionale : abonamentul de 
radio si televizor, de telefon, 
consumul de gaze, apă si lumină 
etc. din sumele pe care aceștia 
le au depuse în cont și pe baza 
dispoziției lor. în același timp, 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni acordă pentru sumele de
puse în conturi și o dobindă 
anuală. - •

Conturile personale se deschid 
oricăror persoane majore de su
cursalele si filialele C.E.C. în 
conturi se pot vira, total sau 
partial, retribuția, pensia sau 
alte drepturi bănești cuvenite 
titularilor. Din conturi se pot 
efectua plăti in numerar sau 
prin virament. Titularii de con
turi pot solicita eliberarea de 
carnete de cecuri în scopul 
procurării de mărfuri de Ia u- 
nitățile comerciale autorizate sau 
pentru achitarea unor sume di- 
feriților beneficiari.

Instrument de economisire efi
cient. răspunzînd unor cerințe 
legate de ridicarea nivelului de 
viată al populației, contul per
sonal cunoaște in prezent o tot 
mai largă solicitare din partea 
populației.

LISTA OFICIALA
• libretelor de economii pentru turism Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1977

Valoarea ciștigurilor
Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Ciștigul obținut (in lei)

parfială 1 totală

EXCURSII ORGANIZATE •

1. 438-103-1089 R. A. Egipt 16.550
2. 416-209-56 16.550
3. 460-1-1493 * 16.550 49.650
4. 431-1-85 R. P. Chineză •13.100
5. 441-1-281 13,100
6. 404-136-5 13.100
7. 463-202-128 13.100 52.400
8. 463-139-88 U.R.S.S. 8.350
9. 464-208-372 8.350

10. 410-120-164 8.350
11. 459-1-152 8.350
12. 460-1-152 8.350
13. 405-218-40 «, 8.350 50.100
14. 431-106-968 R. D. Germană 6.000
15. 436-1-1003 6.000
16. 459-1-4102 6.000
17. 466-1-1164 6.000
18. 416-282-32 6.000
19. 461-201-225 X 6.000 36.000

20. 403-628-33 Turul Poloniei 6.000
21. 461-205-1023 6.000
22. 434-103-1201 6.000
23. 442-1-116 6.000
24. 419-203-167 6.000
25. 409-1-425 6.000
26. 409-1-1176 - 6.000 42.000

EXCURSII INDIVIDUALE

27. 402-905-6 Excursie individuală 6.000
28. 409-1-801 6.000
29. 433-265-1 6.000
30. 424-601-54 6.000
31. 419-1-280 6.000
32. 450-211-183 6.000
33. 458-1-46 6.000
34. 452-1-687 6.000
35. 431-103-1054 6.000
36. 461-208-1566 6.000
37. 462-201-265 6.000
38. 464-1-229 6.000
39. 459-1-3500 6.000
40. 460-1-177 6.000
41. 1 460-206-477 „ 6.000 90.000

TOTAL 41 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI 320.150

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursii
lor individuale cîștigate doresc ex
cursii organizate, au obligația să se 
prezinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii fa sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

La dispoziția sătenilor
Cantități suplimentare 

de materiale de construcții
în cadrul acțiunilor generale de 

sprijinire a populației care a avut de 
suferit de pe urma seismului de la 
4 martie se înscriu și măsurile de 
suplimentare a cantităților de ma
teriale de construcții livrate în me
diul rural prin rețeaua de magazine 
a cooperației de consum. Astfel, prin 
devansarea graficelor de aproviziona- 

V t£„prin stabilirea de repartiții supli
mentare și redistribuirea fondului 
de marfă intre județe, se va asigura 
în acest prim semestru al anului în 
localitățile rurale afectate de seism 
un volum suplimentar de materiale 
de construcții, în valoare de peste 120 
milioane lei, concretizat în : 43 700 
tone ciment, 8 300 tone var, 4 700 tone 
ipsos. 2 milioane mp carton astfaltat, 
236 000 cahle, circa 10 000 mc ma
terial lemnos, 125 000 mp PAL, 1 700 
tone tablă. 1 000 tone oțel-beton. 250 
tone țevi de instalații ș.a. în plus, 
s-au livrat în magazinele de specia
litate importante cantități de usten
sile de construcții și reparații : mis
trii. spacluri, cancioace, ciocane, fe- 
răstraie ș.a.m.d.

— Imediat după repartizarea can
tităților suplimentare pe județe și lo
calități — ne spune Tiberiu Movilă,

formalităților în legătură cu efectua
rea excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cit și 
pentru cele individuale, câștigurile 
se plătesc in numerar. 

șef de serviciu în Centrocoop — re
prezentanții cooperației au fost dele
gați pe lingă întreprinderile furnizoa
re pentru impulsionarea ritmului li
vrărilor. în vederea completării ope
rative a fondului de marfă, se urmă
resc în permanentă — la nivelul fie
cărui județ — stocurile de materiale 
din depozite, modul de indsplinire 
a graficelor de.aprovizionare. Brigăzi 
de specialiști din Centrocoop âu Lf6$ț 
trimise în județe pentru a sprijini 
organizațiile comerciale locale în pro
cesul de desfacere. Ca urmare a mă
surilor luate, sintem in măsură să sa
tisfacem toate solicitările de mate
riale de construcție din satele și co
munele afectate de cutremur.

Aflăm în continuare de la repre
zentanții cooperației că s-a acționat 
energic și pentru îmbunătățirea 
funcționării rețelei de desfacere a 
materialelor de construcții : s-au or
ganizat peste 1 500 puncte de vînzare 
pe lingă magazinele existente ; depo
zitele de specialitate lucrează cu pro
gram prelungit, inclusiv duminica ; 
in sate s-au amenajat gropi de var 
etins și altele.

Concomitent cu măsurile întreprin
se în această perioadă pentru spriji
nirea sătenilor în acțiunea de refa
cere a locuințelor avariate, coopera
ția de consum desfășoară o amplă 
acțiune de îmbunătățire a aprovi
zionării populației cu materiale de 
construcții necesare realizării pro
gramului de dezvoltare a fondului 
locativ din acest cincinal. După cum 
se știe, în perioada 1976—1980 ur
mează să se construiască la sate cir
ca 300 000 de locuințe, iar în comu
nele care au avut mai mult de su
ferit de pe urma cutremurului planul 
a fost suplimentat prin hotărirea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din 14 martie a.c. cu încă 
10 000 locuințe. Pornind de la aceste 
prevederi, Centrocoop, împreună cu 
celelalte departamente de resort, a 
întocmit un studiu-program de per
spectivă care are în vedere sporirea 
cantităților de materiale de construc
ții ce vor fi puse la dispoziția săte
nilor, îmbunătățirea condițiilor de 
desfacere a acestora. între altele, se 
prevede triplarea — p>înă în 1980 — 
a numărului de depozite sătești, în 
paralel cu extinderea numărului de 
puncte de desfacere de pe lingă ma
gazinele metalo-chimice. Sint stabi
lite, totodată, măsuri organizatorice 
de perfecționare a activității unită
ților comerciale de profil, mai buna 
lor repartizare teritorială, corelarea 
structurii fondului de marfă cu ce
rințele populației.

Mihai IONESCU

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cișliguri 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1977

N
 um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
ciștigurilor
par
țială

to
tală

1 910-234-35 15 000 15 000

2 904-417-45 5 000
3 927-236-225 5 000
4 904-128-12 5 000
5 915-256-86 5 000
6 921-112-81 5 000
7 911-506-240 5 000
8 926-804-54 5 000
9 906-719-208 5 000

10 905-130-212 5 OOg 45 000

10 cîștiguri în valoare
totală de lei 60 000

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
ciștigurilor

par
țială

to
tală

1. 807-1-69 45 000 45 00C

2.
3.
4.
5.
6
7.

827-1-935 
834-103-1168
815- 1-1438
816- 1-1743 
861-205-779 
860-202-253

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000 90 000

7 cîștiguri în valoare 
totală de lei 135 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de Ia data trage
rii la sucursalele și filialele C.E.C. 
pentru a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcție.

întreceri de masă pentru tineret FOTBAL :
HARGHITA. Numeroși tineri si ti

nere din județul Harghita au parti
cipat duminică la competiții sportive 
de masă. La Miercurea Ciuc. pe un 
timp excelent, s-a desfășurat faza 
județeană a „Crosului Independen
tei". concurs ce a întrunit un număr 
de peste 500 de tineri. Cele mai bune 
rezultate au fost înregistrate de Maria 
Pop din Toplița. Istvan Antal din 
Miercurea Ciuc. Ileana Crusitu din 
Subcetate, Konrad Ambrus din 
Miercurea Ciuc. Valeria Vîlcan din 
Toplița și Dorin Trimbițas din Gă- 
lăuțaș. care au reușit să cucerească 
primele locuri la categoriile la care 
Tiu concurat.

într-o altă localitate a județului, 
la Izvoru Mureșului, a avut loc faza 
județeană a concursului „Drumeție si 
orientare turistică", care s-a bucurat 
de prezenta unui număr mare de ti
neri îndrăgostiți de drumeție și de 
frumusețile naturii. Dovadă, pe lingă 
cele 12 echipe înscrise in concurs, 
ciștigătoare ale etapelor zonale, s-au 
prezentat în afara concursului alte 
cinci echipe. Pe primele locuri s-au 
clasat echipa formată din Elisabeta 
Barti și Estera Tanko de la între
prinderea de tractoare pe senile din 
Miercurea Ciuc. și echipa Liceului in
dustrial din Vlăhita. reprezentată 
prin Șandor Berki și Laszlo Bakcsi. 
(I.D. Kiss).

ARAD. Simbătă și duminică în 
municipiul si județul Arad au fost 
organizate mai multe acțiuni sportive 
de masă, care s-au bucurat de o largă 
participare din partea tinerilor. Trei 
dintre acestea ni s-au părut deosebit 
de interesante. Astfel, duminică, pe 
faleza Mureșului din Arad, peste 
1 500 de tineri și tinere din întreprin
deri. instituții, scoli au fost prezenți 
la startul întrecerilor prilejuite de 
faza județeană a celei de-a X-a edi
ții a „Crosului tineretului". La etapa 
județeană, cei mai buni sportivi s-au 
dovedit a fi. în ordine, următorii : 
categoria 15—16 ani, fete : Romela 
Crisnic (Liceul real-umanist Lipova); 
băieți : Eugen Sanda (Liceul indus
trial nr. 1 Arad) ; categoria 17—19 
ani, fete : Viorica Olteanu (între
prinderea „Libertatea") ; băieți : 
Viorel Maris (Liceul industrial nr. 
1 Arad) ; categoria peste 19 ani, 
fete : Marinela Tator (Liceul peda
gogic Arad) și băieți : Cornel Boș- 
neag (comuna Păuliș).

Tot in cursul dimineții de duminică, 
în comuna Siria, peste 200 de con
curent! calificați la fazele pe centre 
și municipiu și-au dat întilnire pe 
traseul finalei județene pentru pio
nieri a „Crosului Independentei". 
Și-au înscris numele pe lista câștigă
torilor concurentii : Aurica Tofan 
(Școala generală nr. 1 Arad) : Florin 
Schida (Liceul din Sebiș), Dana 
Asavei (Școala generală nr. 10 Arad).

Cu o zi înainte, pe cărările pădurii 
Ceala din preajma Aradului, coman
damentul județean de pregătire a ti
nerilor pentru apărarea patriei a or

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoare 
la tragerea la sorți pentru trimes

trul I 1977

Plata ciștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite ciștigă- 
toare pot folosi câștigurile obținute 
pentru a contracta. în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile ai căror lu
crători sint, construirea de locuințe 
proprietate personală. 

ganizat. etapa județeană a complexu
lui aplicativ „Pentru apărarea pa
triei". Din cei 240 de participanti. pe 
primele locuri s-au clasat componen- 
tii formațiilor de la liceul „loan 
Slavici" (ciclul I fete). întreprinde
rea de vagoane — ucenici la locul de 
muncă (ciclul I băieți). întreprinderea 
textilă (ciclul II fete) și liceul „loan 
Slavici" (ciclul II. băieți). (Constan
tin Simion).

GORJ. Pe Aleea Narciselor din 
Tg. Jiu s-a desfășurat etapa județea
nă a „Crosului tineretului", reunind la 
start aproape 500 de tineri cîștigători 
ai fazelor de masă, la care au parti
cipat mai mult de 25 000 băieți și fete. 
Ciștigători ai competiției și campioni 
județeni au fost declarați la categoria 
15—16 ani Polina Băiașu, elevă a Li
ceului agricol din Tg. Jiu, și Sabin 
Gorun, de la liceul ,,Tudor Arghezi" 
Tg. Cărbunești ; 17—19 ani Nico-
leta Pufan, elevă a Liceului din Me
tru, și Cornel Gapșa, elev al Liceului 
din Novaci, iar la categoria de virstă 
peste 19 ani — Nineta Roșoga, Li
ceul industrial de construcții Tg. Jiu, 
și Avram dană. din Bustuchin.

Cu aceiași prilej. Comitetul jude
țean Gorj al U.T.C. i-a acordat aso
ciației sportive a liceului „Tudor Ar
ghezi" din Tg. Cărbunești o diplomă 
pentru cele mai bune rezultate obți
nute in cele zece ediții ce s-au scurs 
de la inițierea „Crosului tineretului".

BALCANIADA DE TIR
La Atena au început ieri cam

pionatele balcanice de tir. în proba 
feminină de pușcă standard 60 focuri 
(culcat) victoria a revenit selecțio
natei României cu 1 771 puncte. în 
clasamentul individual, pe primul loc 
s-a situat Anca Pelova (Bulgaria) — 
594 puncte, urmată de Niculina Iosif 
(România) — 591 puncte. Dumitra 
Matei a ocupat locul 3 cu 590 punc
te. în proba masculină de pușcă li
beră 60 focuri, concurentul român 
Marin Marian s-a clasat pe locul doi 
cu 594 puncte.

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a ameliorat 

In majoritatea regiunilor. Cerul a fost 
variabil, cu înnorări accentuate în estul 
țării. Au căzut ploi temporare în Do- 
brogea șl averse izolate tn centrul și 
sud-estul Transilvaniei. La munte, 
izolat, a nins. Vîntul a continuat să 
prezinte intensificări pînă la tare in 
Moldova. Bărăgan șt Dobrogea, precum 
și în vestul și nordul Olteniei. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
Intre 6 grade la Cîmpulung-Moldove- 
nesc șl Rădăuți șl 16 grade la Bucu
rești, Băllești șl Apa Neagră. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, dar

BACĂU ; Noi
Create în incinta sau în imediata 

vecinătate a marilor întreprinderi 
industriale, casele și microcasele 
de comenzi din Bacău au ajuns să 
desfacă zilnic un volum de mărfuri 
aproape tot atit de mare ca și prin
cipalele magazine de specialitate 
din oraș. Numai cele 10 microcase 
de comenzi care aparțin de I.C.S. 
Alimentara au vindut în ultimul 
an mărfuri în valoare de peste 40 
milioane lei. adică tot atît cit a vîn- 
dut și „Luceafărul", cel mai mare 
magazin din Bacău. Fiind bine a- 
provizionate. direct din depozite și 
din unitățile producătoare cu tot 
felul de mărfuri, preparate si semi- 
oreparate. casele si microcasele de 
comenzi din Bacău asigură servirea 
muncitorilor atit în timpul orelor 
de lucru, cit și pentru acasă.

După cum aprecia primarul mu
nicipiului Bacău, tovarășul Ion 
Ichim. această formă modernă și 
rapidă de comerț este de fapt ro
dul unor sondaje repetate făcute 
de către deputati si conducerile în
treprinderilor comerciale in rîndu- 
rile cumpărătorilor. Ideea de la 
care s-a pornit a fost aceea a rea
lizării unei aprovizionări a munci
torilor si. îndeosebi, a femeilor care 
lucrează în întreprinderi. Conduce
rile unităților industriale au pus la 
dispoziție spatiile corespunzătoare, 
pe care întreprinderile comerciale

Azi, in meci amical, România — R. D. Germană
Pe stadionul „Steaua" din Capitală 

se va disputa astăzi întilnirea inter
națională amicală de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale României 
și R. D. Germane. Partida va începe 
la ora 17 și va fi condusă de arbi
trul spaniol Sanchez Ibanez.

Din lotul țării noastre pentru a- 
cest joc fac parte, printre alții. Cris
tian. Cheran. Sătmăreanu II, Vigu, 
Dumitru, Bălăci. Mehedintu. Bolbni, 
Troi, Dudu Georgescu si Lucescu.★

Marți, la Craiova, în prezenta a 
peste 10 000 de spectatori, s-a dispu

În cîteva rînduri
în sala Floreasca din Capitală a 

continuat marți competiția interna
țională masculină de volei „Turneul 
armatelor prietene". Steaua Bucu
rești a învins cu 3—2 (15—12. 15—7, 
13—15, 7—15, 15—12) pe Dukla Tren- 
cin (Cehoslovacia). în partida urmă
toare s-au întîlnit echipa T-S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia și selec
ționata Armatei sovietice. Voleiba
liștii sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 3—0 (15—13, 15—9, 
15—1).

★
La sfîrșitul acestei săptămîni se va 

desfășura pe terenul „Progresul" din 
Capitală meciul dintre echipele 
României și Belgiei, contînd pentru 
turul trei al competiției internațio
nale de tenis „Cupa Davis" (zona 
europeană). .

în zilele de vineri si duminică, la 
ora 14, se vor disputa partidele de 
simplu, iar sîmbătă. la ora 15. este 
programată partida de dublu.

★
în penultima zi a competiției in

ternaționale masculine de baschet 
„Marele Premiu" al orașului Sofia, 

răcoroasă. Vlntul a suflat potrivit, cu 
intensificări temporare la amiază pînă 
la viteze de 40—50 km pe oră. Tempe
ratura maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28,
23 șl 30 aprilie, tn țară : Vremea va 
continua să se încălzească, mai ales 
tn regiunile din sudul țării. Cerul va 
fl variabil, cu înnorări mai persistente 
în Banat, Crișana, Transilvania, Mara
mureș și nordul Moldovei, unde local 
va ploua. In rest, ploi izolate. Vint po
trivit, cu intensificări. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse, ziua, între 14 și
24 de grade, local mai ridicate în sud, 
iar minimele, noaptea, între 2 șl 12 gra
de, Izolat mal coborîte tn primele nopți. 
In București : Vremea se va încălzi 
ușor, ceruj va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amtaza. Vint 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

microcase de comenzi
le-au mobilat si înzestrat cu utilaje 
și agregate frigorifice. Cadre bine 
pregătite lucrează cu multă con
știinciozitate și solicitudine fată de 
cumpărători. Am intrat într-o di
mineață în magazinul din incinta 
întreprinderii de confecții, unitate 
în care lucrează un mare număr de 
femei. Și aici programul este adap
tat în funcție de cerințele cumpă
rătorilor. Asemenea unui magazin 
veritabil, microcasa de comenzi de 
aici dispune de raioane de pîine, 
carne, produse lactate, dulciuri, bă
cănie generală. Pentru aproviziona
rea la domiciliu, gospodinele lasă 
la intrarea în schimb o notită cu 
mărfurile de care au nevoie, iar la 
terminarea programului de muncă 
și le iau gata preambalate. Totul 
durează doar cîteva minute.

— Ideea despre înființarea aces
tei microcase de comenzi a fost 
excelentă — ne spune tovarășa 
Margareta Nită. secretara comitetu
lui de partid din întreprindere. Da
torită acesteia, timpul necesar efec
tuării cumpărăturilor s-a redus 
simțitor pentru muncitoarele noas
tre. Și trebuie spus că pentru a- 
ceasta magazinul nu percepe nici 
un fel de taxă în plus.

Asemenea aprecieri am auzit și 
la întreprinderea de postav „Prole
tarul". la combinatul de prelucrare 
a lemnului. întreprinderea de pie

tat meciul International de fotbal 
dintre echipele de tineret ale Româ
niei și R. D. Germane. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

. ★
Marți, în localitatea Bautzen, s-au 

lntilnit într-un meci amical selecțio
natele secunde de fotbal ale R.D. 
Germane și României. Jocul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (0—0). Muițescu a înscris în mi
nutul 57 punctul fotbaliștilor români.

selecționata orașului București a în
trecut cu scorul de 92—78 (40—38) o 
selecționată a orașului Moscova. In 
celelalte trei partide : Sofia (A) — 
Budapesta 84—77 (49—47) ; Varșovia 
— Havana 112—93 (61—50) ; Paris — 
Sofia (B) 95—93 (43—41).★

Turneul international de polo pa 
apă de la Varșovia' s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei Poloniei, ur
mată de formația Legia Varșovia, 
Anglia și o selecționată a R. F. Ger
mania. în ultima zi a competiției : 
Polonia — Anglia 4—4 (1—1, 0—0, 
2—2. 1—1) ; Legia — R. F. Germania 
8—7 (3—2. 1—2. 2—1. 2—2).★

Campionatul mondial de hochei pe 
gheată (grupa A) a continuat la 
Viena cu disputarea altor două par
tide. încheiate cu următoarele rezul
tate : Suedia — R. F. Germania 7—1 
(2—0, 3—0, 2—1) l U.R.S.S. — Româ
nia 18—1 (4—0, 8—0. 6—1). Golul
formației române a fost marcat de 
Varga.

Aseară la Viena, în cadrul campio
natului mondial de hochei pe gheață 
(grupa A), selecționata Finlandei a 
obținut victoria cu scorul de 3—2 
(1—1, 1—0, 1—1) în meciul cu repre
zentativa S.U.A. ★

în cadrul unei ședințe a Biroului 
Federației de box, aseară a fost sta
bilit lotul pugilistilor care-și vor în
cepe pregătirile în vederea campio
natelor europene de la Halle (28 
mai — 5 iunie). Din lot fac parte Al. 
Turei (semimuscă). Ibrahim Faredin, 
Nită Robu (muscă). Dinu Teodor, 
Nicu Popa (cocoș). Tudor Titi. Gh. 
Otelea (pană). Simion Cuțov (semi- 
ușoară) ; I. Budușan. Calistrat Cutov 
(ușoară). V. Cicu (semimijlocie), 
V. Didea (mijlocie-mică). C. Chiracu 
(mijlocie), I. Gyorfi (semigrea) și 
Mircea Dan Simon (grea). Antrenorii 
echipei sînt Ion Popa. Constantin 
Dumitrescu si Constantin. Nour.

lărie și încălțăminte „Partizanul", 
combinatul de celuloză și hîrtie 
„Lctea". Datorită avantajelor pe 
care le prezintă, această nouă for
mă de comerț a luat o mare ex
tindere în ultima vreme. La ora 
actuală. în orașul Bacău funcțio
nează peste 20 microcase de co
menzi ale I.C.S. Alimentara și ale 
întreprinderii comerciale de stat 
pentru alimentația publică. In mul
te dintre acestea, ne Ungă aprovi
zionarea pentru acasă, se practică 
și consumul pe loc. în pauza pen
tru masă, muncitorii de la între
prinderea metalurgică, precum și 
cei de Ia întreprinderea de pielărie 
și încătăminte „Partizanul" sau de 
la întreprinderea de bere si spirt 
au posibilitatea să servească în a- 
ceste magazine produse de patise
rie. preparate din carne si lactate. 
Pentru a răspunde în permanență 
solicitărilor cumpărătorilor, multe 
dintre casele de comenzi lucrează 
în două schimburi.

La direcția comercială județeană 
am aflat că se află in studiu înfiin
țarea unor unități similare și în ce
lelalte orașe ale județului. îndeo
sebi în centrele muncitorești Bu- 
huși. Moinești. Comănești si muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteli"
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Manifestări consacrate 
aniversării centenarului

Independenței de
MOSCOVA. — Ambasadorul Româ

niei in Uniunea Sovietică. Gheorghe 
Badrus. a organizat la sediul amba
sadei o conferință de presă consa
crată centenarului Independentei de 
stat a tării noastre. Au participat 
redactori-șefi și redactori ai presei 
centrale și republicane, radioului și 
televiziunii sovietice. Au luat parte, 
de asemenea, reprezentanți ai Minis
terului Apărării al U.R.S.S., func
ționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., reprezentanți ai Asociației 
de prietenie sovieto-română.

BERLIN — La Ambasada română 
din Berlin a fost organizată o con
ferință de presă. Au luat parte re
dactori ai presei centrale și radio- 
televiziunii, atașați de presă ai unor

VIZITA PREMIERULUI
Președintele Franței, Valery Gis- 

card d’Estaing. a oferit, la Palatul 
Elysee, un dejun în onoarea primului 
ministru al guvernului R. S. Viet
nam, Fam Van Dong, aflat într-o 
vizită oficială în Franța. în toastul 
său. președintele Franței a elogiat 
lupta poporului vietnamez pentru 
independența țării. „Considerăm, a 
spus el, că Vietnamul trebuie să-și 
ocupe, cit mai curind posibil, locul 
ce i se cuvine la O.N.U. Marea muncă 
a reconstrucției și dezvoltării econo
mice pe care Vietnamul a început-o 
oferă celor două țări posibilitatea de 
a deschide un capitol nou în istoria 
relațiilor lor. Franța, leu mijloacele 
de care dispune, este gata să sprijine

BBBBBBBBBBBBB
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: în prezența președintelui
---------------- --------------------------------------------------------------------------U.C.I., Iosip Broz Tito, Ia Liubliana

Delegația Ministerului Să
nătății din România, condU5ă 
de Alexandru Calomfirescu, prim- 
adjunct al ministrului, care a între
prins o vizită în R. P. Chineză, cu 
prilejul semnării planului de apli
care a acordului de colaborare in 
domeniul sănătății publice dintre 
România și China pe perioada 1977— 
1980, a fost primită, la 26 aprilie, de 
Tan Cen-lin, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze. A fost prezent am
basadorul României la Pekin, Ni
colae Gavrilescu.

Tlrțjul internațional '

de la Tokio

Pavilionul României 
vizitat de prințul 

moștenitor al Japoniei
TOKIO. — Prințul moștenitor 

al Japoniei, Akihito. a vizitat, 
la 26 aprilie, pavilionul Româ
niei la Tirgul international de 
la Tokio. El a fost intimpinat 
de ambasadorul țării noastre, 
Nicolae Finanțu.

Exprimînd aprecierea față 
de varietatea și calitatea pro
duselor expuse, prințul moște
nitor a adresat cele mai bune 
urări de succes poporului ro
mân în eforturile sale pentru 
înlăturarea urmărilor distrugă
torului cutremur de la 4 martie.

MĂSURI EFECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA 
PROCESULUI DE ÎNFĂPTUIRE A SECURITĂȚII EUROPENE 

Opinii ale unor personalități ale vieții politice, aprecieri ale presei internaționale
Pe măsură ce se apropie reuniunea de Ia Belgrad a re

prezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate 
și eooperare in Europa, devin tot mai numeroase luările de poziție 
ale unor guverne, partide, personalități politice, publicații de cele mai 
diverse orientări și concepții, cu privire la obiectivele acestui forum 
european.

Este cunoscut că România, celelalte țări socialiste europene 
au acționat in permanență pentru materializarea prevederilor "Actului 
final de la Helsinki, pentru continuarea eforturilor de realizare a 
securității europene. Pornind de la faptul că semnarea Actului final 
nu constituie un punct terminus, ci doar un inceput, ceea ce impune 
in continuare acțiuni ample, convergente ale tuturor statelor, Con
sfătuirea Comitetului Politic Executiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia a propus, in Declarația de la București, 
adoptată la sfîrșitul anului trecut, un șir de măsuri de certă însemnă
tate. a căror înfăptuire ar deschide noi perspective procesului de edi
ficare a securității pe continent. In același timp, partidele 
comuniste si muncitorești din Europa. între care și Partidul Comunist 
Român, s-au situat permanent in primele rinduri ale luptei pentru 
înfăptuirea securității și dezvoltarea cooperării europene. Conferința 
de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești din Europa a adre
sat un mobilizator apel la acțiuni unitare ale tuturor forțelor pro
gresiste europene pentru realizarea acestui deziderat.

Semnificativ este faptul că și reprezentanți ai altor state, ai di
verselor partide politice și organizații se pronunță pentru desfășu
rarea unor ample eforturi constructive, astfel incit viitoarea 
reuniune de Ia Belgrad să se înscrie ca un important eve
niment în viata continentului european. Din multitudinea opiniilor 
exprimate se desprinde ca o idee centrală necesitatea concertării 
eforturilor pentru ca reuniunea, făcind o trecere in revistă a re
zultatelor înregistrate după semnarea Actului final de la Helsinki, 
să examineze măsurile ce se impun pentru înfăptuirea integrală a 
prevederilor și angajamentelor Înscrise in acest document.

în acest cadru, o opinie larg împăr
tășită este aceea că viitoarea reuniu
ne de la Belgrad trebuie să constituie 
un for constructiv, care să contribuie 
la dezvoltarea proceselor de reali
zare a securității europene. în 
aprecierea rezultatelor de pînă acum, 
cit mai ales a măsurilor vii
toare. trebuie pornit de la faptul 
că prevederile Actului final de 
la Helsinki constituie un tot 
unitar, așa cum de altfel se stipu
lează în mod expres in acest docu
ment. Relevind necesitatea de a se 
acționa pentru a face ca procesul 
destinderii să devină ireversibil, mi
nistrul afacerilor externe al Finlan
dei, KEIJO KORHONEN, sublinia re
cent : „Actul final de la Helsinki 
trebuie să fie aplicat in totalitatea lui 
și nu numai un capitol sau altul ; 
el trebuie privit ca o entitate, fără a 
se izola anumite aspecte specifice".

Aprecieri asemenea celei de mai sus 
au în vedere tendințele ce se manifes
tă în unele cercuri occidentale în sen
sul abordării in mod unilateral a unor

stat a României
misiuni diplomatice, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

BRASILIA. — Ambasada țării 
noastre la Brasilia a donat Univer
sității federale din statul Parana, din 
partea Bibliotecii Centrale de Stat, 
opere ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, diverse volume privind 
istoria poporului român, lucrări știin
țifice, opere ale scriitorilor români 
contemporani, albume.

SAN MARINO — La Palatul con
greselor a avut loc o festivitate la 
care au fost prezenti căpitanii re
genți ai Republicii San Marino, Al
berto Lonfernini și Antonio Volpi- 
nari. secretarii generali ai partidu
lui comunist, partidului socialist, 
partidului democrat-creștin.

VIETNAMEZ LA PARIS
acest efort“, a spus președintele 
Franței.

în. toastul de răspuns. Fam Van 
Dong a mulțumit guvernului francez 
pentru asistenta economică acordată 
Vietnamului. „Sîntem chemați să 
concepem și să definim relațiile 
noastre într-o perspectivă cuprinză
toare și pe termen lung, în concor
dantă cu evoluția lumii contempo
rane, cu mijloacele de care dispunem, 
in conformitate cu interesele reci
proce — a spus premierul vietna
mez. Consider că relațiile de priete
nie și cooperare dintre cele două gu
verne și popoare ale noastre vor 
continua să se dezvolte favorabil", a 
declarat Fam Van Dong.

Primul ministru al Indiei, 
Morarji Desai, a avut marți la Delhi 
o întrevedere cu A. Gromiko. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S. Au 
fost discutate probleme ale colabo
rării sovieto-indiene. precum și as
pecte ale actualității internaționale. A 
fost exprimată dorința comună de a 
se continua dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, pe baza tratatului de pace, 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări.

Sesiunea Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Co
reene» Prezenta președintelui 
R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen. secre
tarul general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, la Phenian s-au 
deschis, marți, lucrările celei de-a 
7-a sesiuni a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene. Ordinea de 
zi include: rezultatele îndeplinirii bu
getului de stat pe anul 1976. bugetul 
de stat pe anul 1977.

Apel la interzicerea tuturor organizațiilor neonaziste
VIENA. — în capitala Austriei s-a 

desfășurat Conferința internațională 
consacrată luptei împotriva neonazis- 
mului. la care au luat parte repre
zentanți ai mișcărilor antifasciste de 
rezistentă din Belgia. Olanda. Italia, 
Luxemburg. Norvegia. Franța. R.F.G., 
Elveția. Iugoslavia și țara-gazdă.

în hotărîrile adoptate la conferin
ță se relevă necesitatea lărgirii 
colaborării pe bază națională și in

OBIECTIVUL CENTRAL AL REUNIUNII DE LA BELGRAD

prevederi din Actul final, ceea ce 
este in vădită contradicție cu concep
ția largă care a călăuzit redactarea 
documentelor de la Helsinki. Aceste 
cercuri încearcă să minimalizeze sau 
să eludeze obiectivele majore stabili
te de comun acord, organizind cam
panii publicitare în jurul unor cazuri 
particulare dintr-o țară sau alta, ali- 
mentind in acest fel o atmosferă 
de neîncredere și suspiciune. Fi
rește. asemenea acțiuni nu corespund 
spiritului și literei Actului final de 
la Helsinki, nu contribuie la promo
varea destinderii și înțelegerii dintre 
state, ci, dimpotrivă, creează stări de 
animozitate și încordare, fiind în con
tradicție cu interesele și aspirațiile 
de securitate și colaborare ale po
poarelor europene.

Tocmai de aceea astfel de manifes
tări sint dezavuate de diferite gu
verne și partide, de personalități mar
cante ale vieții politice. Prezentînd 
poziția Franței în această pri
vință. agenția FRANCE PRESSE 
sublinia: „Guvernul francez in

Președintele Republicii Costa Rica 
a primit pe șeful delegației române

SAN JOSE 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica. Da
niel Oduber Quiros. a primit pe șeful 
delegației române la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte economice 
româno-costaricane. Alexandru Măr- 
gâritescu. prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Cu acest 
prilej, oaspetele a transmis din par
tea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, urări de sănătate si fericire 
personală președintelui Republicii 
Costa Rica. precum și de prosperitate 
și pace poporului costarican prieten.

„Destinderea trebuie să cuprindă 
toate regiunile lumii66

Comunicat la încheierea convorbirilor între I. B. Tito și 
Agostinho Neto

BELGRAD. — Iugoslavia și An
gola consideră că procesul destinderii 
internaționale trebuie să fie extins 
către toate regiunile lumii și să cu
prindă toate problemele internațio
nale majore, inclusiv problemele dez
voltării. Acest proces cere, în mod 
indispensabil, participarea egală a 
tuturor țârilor lumii, deoarece nu
mai pe această cale pot fi asigurate 
o dezvoltare pozitivă, o pace stabilă, 
Independența națională și cooperarea 
egală în lume, se arată în comuni
catul dat publicității la încheierea 
convorbirilor oficiale dintre președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 

a avut loc ședința festivă a C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Slovenia, 
consacrată împlinirii a 40 de ani 
de la Congresul de constituire a 
P.C. din Slovenia. Despre importan
ta acestui congres a vorbit pre
ședintele C.C. al U.C. din Slovenia, 
Frânte Popit.

Acord sovieto—american. 
La Moscova s-a anunțat oficial reali
zarea unui acord cu privire la re
luarea, la 11 mai la Geneva, a nego
cierilor dintre delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. privind limitarea înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.).

Cel de-al XVIII-lea Con
gres al P.C. Finlandez va 
avea loc la Helsinki, între 1—3 iunie 
1978 — s-a anunțat la plenara Comi
tetului Central al partidului. Baza 
discuțiilor pentru pregătirea congre
sului o va constitui documentul „Ca
lea democratică de ieșire din criză", 
aprobat în noiembrie trecut de C.C. 
al P.C. Finlandez.

ternațională intre organizațiile luptă
torilor aparținind mișcării de rezis
tentă. a creării unui Centru inter
national de documentare, studii știin
țifice și cercetări pentru strîngerea 
de materiale demascatoare cu privi
re la neonazism, a includerii în pro
gramele școlare a unor teme care 
demască neofascismul. precum și a 
folosirii legislației din diferite tari în 
vederea interzicerii tuturor organiza
țiilor neofasciste.

tenționează să respecte cu stric
tețe politica sa de destindere și 
neamestec in afacerile interne ale 
altor tari. El nu-și propune să re
vină asupra acordurilor de la Hel
sinki. care formează un tot si ale că
ror diferite capitole nu pot fi abor
date izolat". Faptul de a fi subscris la 
principiile, proclamate in Actul final, 
obligatorii pentru toate țările semna
tare — precizează agenția — exclude 
„sprijinirea unor indivizi sau gru
puri" din alte țâri, împotriva ordinii 
de stat constituite.

Este de la sine înțeles că atari ten
dințe și practici anacronice, de ames
tec in treburile interne ale altor state.

• Actul final de la Helsinki - tot unitar și 
indivizibil. • Consensul asupra principiilor 
noi de relații exclude orice amestec în 
treburile interne ale altor state • Destinderea, 
singura alternativă constructivă • Viitoarea 
reuniune general-europeană: nu scenă de 
confruntări, ci for de concertare a eforturilor 

tuturor statelor participante

încercări din exterior de a dicta altor 
țări în probleme care țin de decizia 
suverană a popoarelor respective 
contravin principiilor înscrise in Actul 
final de la Helsinki. Iată ce scrie în 
această privință cunoscutul publi
cist francez Jean Schwebel. Intr-un 
comentariu publicat de „LE MONDE": 
„Se știe că acordurile de la Helsinki 
nu și-au propus și nici nu-și puteau 
propune ca tel modificarea concepții
lor ideologice ale țărilor participante 
și cu atit mai puțin de a schimba re
gimul politic din unele sau altele din
tre aceste țări". Dimpotrivă, partici- 
panții la conferință „și-au propus ca 
unic tel ca. pornind de la realitățile 
istorice, ideologice și politice euro
pene, să se pună de acord asupra 
unui șir de măsuri susceptibile să 
contribuie la întărirea, vas cu pas. a 
destinderii in Europa, destindere fată 
de care nu există alternativă". Con-

Mulțumind pentru urările adresate, 
președintele Daniel Oduber Quiros a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său priete
nesc, urări de sănătate și deplin suc
ces în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere ce le are în fruntea țării, 
iar poporului român prieten — urări 
de prosperitate si fericire.

A urmat o convorbire cu privire la 
posibilitățile de dezvoltare a relații
lor comerciale si de cooperare eco
nomică între cele două țări, la care 
a participat ambasadorul României 
in Costa Rica. Constantin Stănescu.

Tito. președinte al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, și președintele 
R.P. Angola. Agostinho Neto. pre
ședinte al Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei.

Exprimînd hotărîrea celor două 
țări de a contribui la lupta unită a 
mișcării nealiniate, Iugoslavia și An
gola condamnă încercările forțelor 
rasiste, colonialiste și imperialiste de 
a zădărnici realizarea independenței 
și libertății popoarelor Zimbabwe, 
Namibiei și Africii de Sud și elimi
narea regimurilor rasiste din Africa 
de Sud.

Festivalul 
periodicului 

„Oposicion"
CIUDAD DE MEXICO (Ager

pres). — in capitala Mexicului 
a avut loc primul' Festival al' 
periodicului „Oposicion", organ 
al Partidului Comunist Mexi
can, la care au luat parte peste 
50 000 de delegați, precum și 
invitați reprezentând partide fră
țești și organe de presă ale 
partidelor comuniste din Europa, 
Asia și America Latină. Cu acest 
prilej, au avut loc manifestări 
culturale, simpozioane, alte ac
țiuni reflectind aspecte din 
activitatea P.C. Mexican. Despre 
semnificația festivalului a vorbit 
Valentin Campa, membru al 
Prezidiului și al Comisiei Exe
cutive ale C.C. al P.C. Mexican, 
care a arătat că manifestarea 
constituie un pas important in 
cadrul pregătirilor ce se fac 
pentru organizarea, in luna mai, 
a celui de al XVIII-lea Congres 
național al partidului.

Ziarul „Scinteia" a prezentat 
o expoziție ilustrind momente 
semnificative din lupta Partidu
lui Comunist Român și din opera 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
România, precum și un stand de 
produse specifice românești, care 
s-au bucurat de succes. Din par
tea „Scinteii" au participat 
Nicolae Corbu, redactor-șef ad
junct, și Neculai Mancaș.

semnăm în aceeași ordine de idei 
opinia șefului Departamentului poli
tic federal al Elveției, PIERRE 
GRABER : „Actul final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa a avut o influență favorabilă 
asupra climatului politic" și de aceea 
se impune „continuarea dialogului, 
in numele progresului și securității".

Avind în vedere acest deziderat 
major, o serie de personalități poli
tice vest-europene subliniază necesi
tatea ca pregătirile pentru viitoarea 
reuniune de la Belgrad să fie puse 
sub semnul unei abordări con
structive a problemelor ce-i stau 
în față, ca aceasta să nu se constituie 

într-un for în care să se lanseze acu
zații reciproce, ceea ce ar dăuna grav 
spiritului ce trebuie să călăuzească 
această reuniune, însuși conceptului 
de cooperare europeană. „Acuzațiile 
și contraacuzațiile — au subliniat, 
potrivit revistei Iugoslave „NIN", 
participants la recenta întilnire de 
la Belgrad a celor nouă țări neutre 
și nealiniate din Europa — nu ar 
contribui cu nimic. ci. dimpo
trivă, ar dăuna eforturilor pen
tru stabilirea direcțiilor si im
primarea unor noi impulsuri pe'n- 
tru întărirea securității Și cooperării 
europene". Este o opinie împărtășită 
și de alte state : „Marea Britanie 
— arăta ministrul de externe DAVID 
OWEN — va adopta la acest forum 
o atitudine constructivă, ea nedorind 
ca viitoarele convorbiri să degenereze 
in polemici sterile". Pornind de la 
unii pași pozitivi înregistrați în a-

Sarcini actuale ale comuniștilor polonezi
expuse de primul secretar al C.C. al P.M.U.P., 

Edward Gierek »
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — într-o 

cuvîntare rostită la consfătuirea de 
la Varșovia a secretarilor organiza
țiilor locale ale P.M.U.P., E. Gierek, 
prim-secretar al C.C. al partidului, 
s-a referit la situația economică din 
Polonia, subliniind sarcinile princi
pale ale organelor locale de partid 
în domeniul creșterii calității pro
ducției, concentrării fondurilor in 
construcții și dezvoltării zootehniei.

Situația social-politică din țara 
noastră — a spus vorbitorul — evo
luează. în general. în mod favorabil. 
Dar. în același timp, se observă în 
continuare fenomene îngrijorătoare 
împotriva cărora trebuie să ripostăm 
cu hotărîre. Unul din elementele si
tuației social-politice actuale este 
activizarea forțelor străine Poloniei 
și socialismului. Este un fenomen 
mai larg, internațional. El are pro
funde rădăcini de clasă, fiind legat 
de confruntarea dintre socialism și 
capitalism, din întreaga viată socială 
contemporană, in domeniile politic, 
economic și ideologic. Sistemul, capi
talist suferă în această confruntare 
grele înfringeri. Atacurile centrelor

MARGINALII

Dosarul „Concorde" 
din nou în actualitate

Supersonicul „Concorde" se află 
In așteptarea deciziei, autorităților 
de resort newyorkeze. care trebuie 
să se pronunțe definitiv dacă apara
tul franco-britanic îndeplinește sau 
nu condițiile pentru a putea folosi 
aeroportul „Kennedy", respectiv, 
dacă poate respecta la decolare nor
ma admisă de zgomot, de maximum 
112 decibeli. în timp ce „Port 
authority" a anunțat luni că nu se 
va pronunța, în nici un caz, mai 
devreme de luna iunie, un tribu
nal federal din New York va exa
mina joi în ce măsură este legal 
să se interzică supersonicului ate
rizarea pe aeroportul „Kennedy". 
Experții francezi și britanici susțin 
că supersonicul este capabil să se 
încadreze în norma stabilită care, 
de fapt, este adesea depășită de 
avioanele obișnuite (subsonice). 
Fiecare din zborurile supersonice
lor „Concorde" — admise în baza 
unei autorizații provizorii — este 
controlat in S.U.A. cu o aparatură 
specială pentru înregistrarea zgo
motului, ca și a intensității poluării. 
„Aceste teste, scrie „Christian 
Science Monitor", sînt cele mai se
vere din istoria aviaticii".

Intrate în dotarea societăților de 
transporturi aeriene „Air France" și 
„British Airways", aparatele (care 
traversează Atlanticul în mai puțin 
de 4 ore. adică circa jumătate din 
timpul necesar avioanelor subsoni
ce) sînt incă departe de a fi deve
nit rentabile, necesitînd. în conti
nuare. mari subvenții din partea 
autorităților franceze și engleze. în 
cazul companiei „Air France", apa
ratele „Concorde" de care dispune 
ar trebui să efectueze aproximativ 
25 000 ore de zbor anual pentru 
a fi rentabile (în prezent ele 
realizează doar 2 200 de ore). Toc
mai de aceea, în cazul cînd au
toritățile de resort americane vor 
fi de acord, societatea intențio

ceastă direcție — arăta la rindul 
său ministrul de externe al Norve
giei, K. FRYDENLUND — „intilni- 
rea de la Belgrad trebuie să repre
zinte un test util al procesului de 
destindere. Ea nu trebuie in nici un 
caz să devină o scenă de învinuiri 
reciproce. Dacă vrem să dezvoltăm 
în continuare procesul destinderii, 
trebuie să manifestăm reținere și 
bunăvoința de a realiza noi ințele- 
geri. Întâlnirea de la Belgrad trebuie 
să asigure continuarea procesului de 
negocieri multilaterale".

O opinie similară a exprimat re
cent ministrul de externe al 
Spaniei. MARCELINO OREJA: „Spa
nia — declara el — consideră că 
reuniunea de la Belgrad poate con
stitui un prilej deosebit nu numai 
pentru a se face bilanțul a ceea ce 
s-a realizat in cei doi ani in aplica
rea Actului de la Helsinki, ci și pen
tru a se da un nou și puternic im
puls materializării prevederilor aces
tui document". La rindul său, pre
ședintele Partidului social-democrat 
din R.F.G., WILLY BRANDT, opina 
că viitoarea reuniune general-euro
peană „nu trebuie să fie organizată 
sub forma unui tribunal, ci trebuie să 
facă un bilanț" a ceea ce s-a făcut 
pină în prezent și „să elaboreze noi 
inițiative in domeniul securității, al 
colaborării economice, tehnice, cultu
rale și umanitare. Politica de destin
dere nu a fost și nu poate fi con
cepută ca o politică de respingere a 
comunismului". Aducind critici ace
lora care încearcă să se amestece în 
treburile interne ale altor state sub 
pretextul „apărării drepturilor omu
lui", W. Brandt a subliniat că 
„P.S.D. nu se va ralia niciodată 
cercurilor de dreapta, care cer adop
tarea unei politici de presiuni și șan
taj economic față de statele socia
liste".

In ce privește problematica con
cretă ce urmează a fi dezbătută la 
viitoarea «uniune, o serie de luări de 
poziție pun in evidentă necesitatea 
urgentă a adoptării unor mă
suri hotărîte de dezangajare șl 
dezarmare, știut fiind că destin
derea politică poate dobindi o 
bază trainică numai dacă este com
pletată prin destindere militară. 
„Destinderea pe plan politic, oricit 
de importantă ar fi ea — sublinia 

burgheze împotriva statelor socia
liste urmăresc să distragă atenția 
propriei opinii publice de la proble
mele interne ale lumii capitaliste. în 
polemica cu afirmațiile diversiunii 
ideologice burgheze toate argumen
tele se află de partea noastră.

Relevînd că sistemul socialist cre
ează posibilități largi pentru activi
tatea politică a membrilor de partid 
și a maselor largi de nemembri de 
partid și arătînd că o formă impor
tantă de adîncire a democrației so
cialiste este consultarea înainte de 
adoptarea celor mai importante pla
nuri și hotărîri, E. Gierek a subli
niat : Priceperea de a lua în consi
derare părerea maselor reprezintă 
condiția necesară a unei activități 
juste, care corespunde statutului și 
politicii partidului. Pentru aceasta 
este nevoie de modestie și de res
pect față de alții. Trebuie să fim 
permanent preocupați de respectarea 
întocmai a principiilor centralismului 
democratic și ale democrației interne 
de partid, să avem aceleași exigente 
fată de toți membrii de partid, indi
ferent de funcțiile ocupate.

nează să efectueze, începînd de 
la sfîrșitul acestui an, două zbo
ruri pe zi spre New York, rută 
care oferă cele mai mari șanse din 
punct de vedere comercial. După 
cum opinează „Le Monde", „pentru 
«Concorde» decizia Americii este o 
chestiune de viață și de moarte". 
Pdntru a sublinia importanta acor
dată acestei probleme, premierul 
britanic Callaghan a folosit un a- 
parat „Concorde" în timpul depla
sării sale recente în S.U.A., unde a 
avut convorbiri la nivel înalt, iar 
președintele Giscard d’Estaing a dat 
de înțeles că, în cazul cînd se va 
respinge autorizația pentru „Con
corde". relațiile franco-americane 
vor fi serios afectate.

Dar se pare că în această dispută 
aprinsă nu intră în joc numai as
pecte pur tehnice. Același ziar re
levă că, în prezent, S.U.A. contro
lează 95 la sută din piața capitalistă 
aeronautică, firmele americane ne- 
fiind dispuse să renunțe la această 
poziție. Este adevărat, inițial, ca 
urmare a unei hotărîri guvernamen
tale de sistare a oricăror subvenții, 
firmele americane au renunțat la 
construirea de aparate supersonice, 
lăsind, astfel, cimp liber firme
lor franco-britanice. în prezent, 
cunoscutele societăți americane 
„Douglas", „Boeing" și „Lockheed" 
nu mai fac nici un secret din fap
tul că au în seifurile lor planurile 
unul supersonic propriu, fiind gata 
de a trece la faza de realizare. Dacă 
„Concorde" va obține cîștig de cau
ză, atunci aceste proiecte sînt peri
clitate, și tocmai aceasta, șerie „Le 
Monde", explică opoziția înverșu
nată în ce privește acordarea drep
tului de folosire a aeroportului 
newyorkez de către supersonicul 
franco-britanic.

P. STANCESCU

președintele Finlandei, URHO KEK
KONEN — nu este suficientă. Este 
necesar ca ea să fie completată cu 
destinderea in domeniul militar". In 
același sens. GHEORGHIOS MA- 
VROS, președintele Partidului Uniu
nea Centrului Democratic din Grecia, 
declara intr-un interviu acordat zia
rului polonez „Polityka" : „Trebuie 
să căutăm cu toții modalități și mij
loace de îndeplinire a hotăririlor de 
la Helsinki, întrucit ele reprezintă 
singura șansă de supraviețuire a 
omenirii. Trebuie să oprim cursa în
armărilor, aceasta fiind in interesul 
vital al întregii lumi".

Tot atit de important este să se 
cadă de acord asupra unor măsuri 
practice. concrete de stimulare
a acțiunilor de colaborare in- 
tereuropeană pe cele mai di
verse planuri prevăzute în do
cumentele finale ale Conferin
ței general-europene. „Actul final, a- 
răta în această privință ministrul de 
externe vest-german, HANS-DIE- 
TRICH GENSCHER, reprezintă un 
program de perspectivă care poate fi 
pe deplin înfăptuit. El oferă un 
cimp larg pentru propuneri care Se 
pot concretiza și care pot duce mai 
departe cooperarea, îndeosebi pe plan 
economic, științific și tehnic, al me
diului înconjurător, în domeniul 
umanitar și in alte domenii. Nici un 
stat participant nu poate ignora fap
tul că voința de destindere este mă
surată tocmai prin ceea ce face el 
pentru aplicarea Actului final".

Toate acestea sînt opinii realiste și 
constructive, care concordă cu viziu
nea țării noastre asupra rolului ce 
revine apropiatei reuniuni de la 
Belgrad in concertarea eforturilor 
tuturor statelor, ale tuturor forțelor 
progresiste europene pentru transpu
nerea integrală in viață a principiilor 
și prevederilor Actului final de la 
Helsinki. In această direcție acționea
ză cu consecventă România socialis
tă, avind convingerea că, propunîn- 
du-și un asemenea scop, întilnirea de 
la Belgrad va putea marca o contri
buție deosebit de importantă la sti
mularea procesului de edificare a 
unei securități trainice pe continent, 
corespunzător intereselor și năzuin
țelor fierbinți ale popoarelor euro
pene.

Dumitru ȚINU

DE PRETUTINDENI
• LASERE ÎN AGRI

CULTURĂ. Specialiști de la 
catedra de biofizică a Univer
sității de stat „Kirov" din 
R.S.S. Kazahă au trimis pe o- 
goare primele lasere agricole 
mobile. Este vorba de genera
tori cuantici montați pe moto
rete speciale, destinați pelucră- 
rii semințelor de cereale și le
gume. In urma unor experiențe 
de mai mulți ani, s-a constatat 
că raza laser poate. constitui 
un stimulator al creșterii pen
tru diferite plante. Acțiunea, de 
scurtă durată, a razei laser asi
gură o germinare mai bună, fa- 
vorizînd dezvoltarea plantelor.

• RESURSELE ENER
GETICE MONDIALE. Re
sursele de carburanți cunoscute 
în lume sînt, în general, sufi
ciente pentru acoperirea nevoi
lor mondiale în orice caz pină 
la sfîrșitul secolului și, proba
bil, o parte a secolului următor
— conchide un raport al Se
cretariatului general al O.N.U., 
care va fi examinat la Geneva 
în cadrul sesiunii din luna mai 
a Comitetului resurselor natu
rale. Raportul precizează că 
studiul s-a făcut pe baza rezer
velor de petrol și gaze naturale 
și carburanți cunoscute în 1970 
și nu ține seama de posibilită
țile descoperirii de noi surse 
energetice, posibilități care 
evidențiat în mod deosebi?' m 
deceniul în curs. Documentul 
subliniază că petrolul va conti
nua să joace un rol de seamă 
ca sursă de energie pînă la fi
nele actualului secol ; în același 
timp sînt necesare eforturi 
pentru punerea în valoare și a 
altor surse energetice.

• EVITAREA ACCI
DENTELOR AVIATICE. 
In librăriile din Paris a apărut 
versiunea franceză a cărții „Ca 
destinație — dezastrul". Autorii, 
trei ziariști englezi, expun re
zultatele anchetei pe care au e- 
fectuat-o cu privire la acciden
tul care a avut loc la 3 martie 
1974, cind un aparat D.C. 10 s-a 
prăbușit în apropiere de Paris, 
provocînd moartea a 346 de per
soane. Pornind de la constata
rea că majoritatea accidente
lor aeriene se datorează faptu
lui că „cineva, la un moment 
dat, nu a executat verificările 
pe cane avea datoria să le facă, 
nu a respectat instrucțiunile și 
regulamentele in vigoare", lu
crarea apreciază că multe ca
tastrofe puteau fi evitate prin- 
tr-o vigilență sporită. în pre
zent — se subliniază î,n carte
— tehnologiile aeronauticii au 
ajuns la o astfel de perfecțiune 
incit se construiesc aparate in 
stare să ofere deplina securitate 
a călătoriilor. Este mimai nece
sar un control riguros asupra 
respectării normelor de securita
te a zborului — control care lasă 
uneori de dorit, după cum s-a 
văzut atit în cazul accidentului 
de la Paris, cit și în cazul re
centei catastrofe de la Tenerife
— cel mai mare accident din 
istoria aviației.

• CALE FERATĂ
MAGNETICA. in prefectura 
Miyazaki, din Japonia, se lu
crează la un prototip experi
mental de cale ferată magneti
că. Vara aceasta, după înche
ierea lucrărilor la un tronson 
de 1,3 kilometri, va avea loc 
prima cursă, experimentală, pe 
noua magistrală. Pentru în
ceput, garnitura de tren nu va 
depăși viteza de 200 km pe oră. 
Ulterior, odată cu intrarea in 
exploatare a intregii linii fera
te, experimentale, lungă de 
7 km, viteza de deplasare va 
atinge 400 km, iar în 1979 —
500 km. Pe baza unui alt pro
iect de cale ferată magnetică, 
cursele de probă vor începe 
anul viitor, iar în 1979 se va 
trece la construirea primelor 
trasee pentru pasageri. Căile 
ferate magnetice vor lega cen
trul capitalei nipone cu aero
porturile Haneda și Narita și 
centrul orașului Sapporo cu 
aeroporturile Chitose și Toma- 
komai.

• MIRAJUL TEZAU
RULUI DE PE „TITA
NIC". Deși scufundat in 1912, 
în împrejurări dramatice, trans
atlanticul „Titanic" păstrează, 
se pare, peste decenii, o anu
mită „atracție". Trei cetățeni 
din Berlinul occidental și-au a- 
nunțat intenția de a inl'iința o 
„societate" pentru recuperarea 
valorilor, depozitate in seiful 
navei, in ipoteza că se vor găsi 
suficienți amatori care să in
vestească, drept cotă de parti
cipare inițială, cel puțin 10 000 
de mărci vest-germane. Acțio
narilor li se promite o rentabi
litate de 500 la sută. Promisiu
nile se bazează pe evaluări, po
trivit cărora numai din recupe
rarea diamantelor rămase in 
„camera blindată" a epavei s-ar 
putea obține 500 de milioane de 
mărci sau 1 miliard de franci 
francezi. Dar, deocamdată, spe
cialiștii manifestă mult scepti
cism, incit e puțin probabil că 
vor fi adunate fondurile astfel 
ca operația să înceapă in pri
măvara anului viitor, cum pre
văd prospectele care se vor cit 
mai seducătoare.

• LA VINĂTOARE 
DE... ȘERPI. Pentru a șap
tea oară consecutiv, Charles 
Conner cucerește premiul tradi
ționalei vînători de șerpi cu 
clopoței, care se desfășoară in 
fiecare an la Okeene, în Okla
homa (S.U.A.). In virstă de 84 
de ani, vajnicul vinător a cap
turat 102 reptile. După compe
tiție, organizatorii pun în vîn- 
zare carnea de șarpe. Friptă, ea 
ar avea gustul cărnii de pui, 
spun unii, iar alții o aseamănă 
cu cea de ton. Anul acesta s-a 
vindut o cantitate de 256 kg 
carne.
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