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a inaugurat ieri magazinul „Premial" din Capitală
Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a inaugurat magazinul de pre
zentare și desfacere a cărnii și pre
paratelor din carne „Premial", din 
Piața Amzei, aparținînd rețelei de 
magazine specializate a Departa
mentului Industriei alimentare.

împreună cu secretarul general al 
partidului au venit tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mănes- 
cu, Paul Niculescu, Constantin Dăs- 
călescu.

La sosire. în Piața Amzei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 

țvarășii Ion Dincă. Janos Fazekas, 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului. Petre Blajovici, mi
nistru secretar de stat, șeful Depar
tamentului industriei alimentare, ca
dre de conducere din ministere eco
nomice producătoare de bunuri de 
consum, reprezentanți ai organelor 
de partid ale municipiului si secto
rului 1 al Capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de numeroși bucureșteni, 
care au exprimat profundele senti
mente de dragoste, stimă și recunoș
tință pe care locuitorii Capitalei. în
tregul nostru popor le nutresc fată 
de secretarul general al partidului, 
pentru grija deosebită pe care o 
acordă permanent ridicării neconte
nite a nivelului de trai al întregii 
națiuni. îmbunătățirii continue a 
aprovizionării populației.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sint in- 
minate frumoase buchete de flori.

Avind loc la numai o săptămînă de 
la inaugurarea modernului magazin 
„Bucur-Obor". intrarea in circuitul 
comercial al Capitalei a unui nou 
magazin destinat prezentării și des
facerii unor produse alimentare de 
strictă necesitate reflectă pregnant 
modul în care sint transpuse in viată 
programele și sarcinile stabilite de 
conducerea partidului și statului pri
vind sporirea fondului de produse și 
mărfuri pentru consumul populației, 
crearea de noi unități comerciale, 
modernizarea întregului proces de 
servire a cumpărătorilor.

Totodată, darea in folosință a ma- 
gaaimsiin „Premial*-din Piața-Ameei,

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
PRIN AFIRMAREA CAPACITĂȚII DE CREAȚIE A OAMENILOR MUNCII

Noi produse cu performanțe tehnice 
și calitative superioare

Fie că au lansat chemări la întrecere, fie că au răspuns acestora, practic, toate întreprinderile Industriale 
și-au stabilit, in acest al doilea an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, angajamente mobiliza
toare privind înnoirea, modernizarea și ridicarea calității produselor, suplimentarea livrărilor de mărfuri 
destinate beneficiarilor interni și partenerilor externi. Sint angajamente prin înfăptuirea cărora se asigură 
sporirea mai rapidă a eficienței economice și avuției naționale, participarea crescîndă și avantajoasă a Româ
niei la schimbul international de valori materiale.

Acum, în preajma zilei de 1 Mai. știrile sosite in redacție din diferite colturi ale tării confirmă realis
mul angajamentelor asumate în întrecere, evidențiază că sarcinile trasate de conducerea partidului in a- 
ceste domenii se înfăptuiesc cu succes. Să dăm cuvintul faptelor.

Hotărite să în.timpine ziua de 1 Mal 
cu succese prestigioase în producție, 
în perioada care a trecut din acest an 
colectivele de muncă din industria 
municipiului TÎRGOVIȘTE au intro
dus în fabricația de serie peste 200 
noi produse, executate pe baza unor 
proiecte și tehnologii ce materializea
ză gîndirea tehnică proprie. La între
prinderea de strunguri ,,Saro“. de pil
dă, nomenclatorul de fabricație a fost 
îmbogățit cu tipuri de strunguri auto
mate și semiautomate destinate pre
lucrării pieselor de mare gabarit — 
produse care au o mare precizie în 
exploatare, realizează avansuri rapide 
și cuplaje electromagnetice. în același 
timp, siderurgiștii combinatului tîrgo- 
viștean au asimilat mărci de oțeluri 
speciale, tipodimensiuni de laminate 
și profile cu largă utilizare in nume
roase ramuri economice. Aproape ju

cea mai mare unitate comercială de 
acest gen destinată desfacerii de 
produse alimentare, dar și testării 
preferințelor cumpărătorilor în ve
derea orientării producției, se înscrie 
în programul complex de dezvoltare 
a celor 16 subramuri ale industriei 
alimentare, program care are drept 
scop să asigure continua îmbunătă
țire a aprovizionării populației cu 
bunuri alimentare, diversificate și de 
calitate superioară»-...... —— .

mătate din numărul mărcilor de otel 
reprezintă premiere ale metalurgiei 
românești.

Cu bune rezultate se acționează 
pentru înnoirea și diversificarea pro
ducției și în INDUSTRIA CHIMICA. 
Astfel, în întreprinderile chimice au 
fost asimilate și reproiectate, de la în
ceputul anului, 80 de produse, din 
care 13 în avans față de termenele 
prevăzute. Asimilarea noilor produse, 
pe seama cărora s-a realizat, numai 
în primul trimestru, o producție în 
valoare de peste 2 miliarde lei, asi
gură reducerea importurilor de mate
riale similare, valorificarea superioară 
a materiilor prime autohtone și crea
rea unor noi posibilități de export.

De la Timișoara ni se transmite că 
în perioada care a trecut din cincina
lul revoluției tehnico-științifice, în 
industria județului TIMIȘ au fost a- 
similate și modernizate; după proiecte

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat sint invitați să viziteze modernul 
magazin realizat pe o suprafață de 
aproape 800 metri pătrați, care des
face preparate din carne de toate 
tipurile, intr-un număr de peste 200 
de sortimente, multe constituind pre
miere in materie.

Organizată pe cinci sectoare — 
carne, preparate din carne, conserve 
din carne, preparate culinare si pro

și tehnologii elaborate de specialiști 
din producție și cercetare, peste 3 000 
de produse. La întreprinderea „Elec- 
trotimiș", de pildă, a fost pusă la 
punct producția de mașini-unelte de 
prelucrat prin electroeroziune, agre
gate cu performanțe tehnice ridicate, 
executate împreună cu cercetători de 
la Institutul de sudură și încercări de 
materiale Timișoara, iar la întreprin
derea „Electromotor", o nouă serie de 
motoare cu randament mărit și greu
tate redusă. în seria produselor noi 
sau reproiectate se înscrie și o gamă 
întreagă de mașini de ridicat și trans
port uzinal, executate la întreprinde
rea mecaniză Timișoara.

Din alte știri spicuim :
• în primele patru luni, colectivul 

întreprinderii de aluminiu de Ia 
Slatina a realizat numai produse 
de calitatea I. Nu întîmplător și sar

duse dietetice din carne și din lapte 
— unitatea pune la dispoziția consu
matorilor zilnic circa 16 000 kg de 
asemenea produse.

Trecînd prin raioanele de desfa
cere, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că magazinul tine o le
gătură directă și permanentă cu uni
tățile furnizoare din Capitală și din 
alte orașe ale tării, fiind aprovizio
nat operativ cu toate sortimentele 
care intră în profilul său. Expunind 
în premieră numesoase produse, noul
magazin orientează în același timp 
consumul populației spre o serie de 
produse care asigură o alimentație 
modernă și râțională.

Pe parcursul vizitei sînt remarcate 
formele moderne de prezentare și 
desfacere a preparatelor din carne, 
precum și dotările frigorifice care a- 
sigură păstrarea calității produselor.

Tovarășul Nicolae . Ceaușescu a 
apreciat această nouă realizare, care 
îmbogățește rețeaua comercială a Ca
pitalei, eforturile ce se depun în di
recția înfăptuirii programelor de îm
bunătățire a aprovizionării populației, 
în special ale industriei noastre ali
mentare. capabilă, într-o măsură din 
ce în ce mai mare, să satisfacă cerin
țele mereu crescinde ale populației, 
exigentele și preferințele consumato
rilor.

Secretarul general al partidului a 
cerut factorilor; de răspundere să asi
gure în permanentă o aprovizionare 
corespunzătoare a magazinului, să 
răspundă solicitărilor publicului 
consumator de a avea la dispoziție 
produse de calitate superioară și în
tr-o gamă cit mai variată.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este din nou ovaționat de 
numeroși cetățeni ai Capitalei pre- 
zenți în Piața Amzei, care și-au ex
primat. încă o dată, recunoștința fată 
de partid și secretarul său general 
pentru grija și atenția pe care le a- 
cordă creșterii bunăstării populației, 
ridicării continue a nivelului de viață 
material și spiritual al întregului nos
tru popor.

cinile de plan la export au fost sub
stantial depășite.

• La întreprinderea bucureșteanâ 
„Autobuzul" a fost încheiată acțiunea 
de dieselizare a autobuzelor. Conco
mitent. eforturile colectivului sînt con
centrate spre asimilarea unor noi 
produse cu un grad sporit de confort 
si funcționalitate. Printre realizări se 
remarcă autocarul RDT-111.

• Preocuparea specialiștilor Combi
natului de articole tehnice din cau
ciuc de Ia Pitești pentru continua di
versificare a gamei sortimentale s-a 
materializat, în acest an. în realiza
rea a peste 40 de produse noi cu 
performanțe calitative superioare.

• La întreprinderea de confecții 
„Steaua roșie" din Sibiu au fost 
create in acest an 153 modele noi 
de costume bărbătești, pardesie. pen
tru femei și bărbați, impermeabile 
și bluzoane din tercot.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, vineri, 
29 aprilie, pe dr. Rafael Caldera, 
senator, fost președinte al Republicii 
Venezuela, cu soția, doamna Alicia 
Pietri de Caldera, care, la invitația 
Consiliului Național al F.U.S., fac o 
vizită in țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a mulțumit, în numele 
său și al soției, pentru căldura și 
prietenia cu care au fost întîmpinați 
în tara noastră, pentru plăcutul pri
lej ce le-a fost oferit de a cunoaște 
realizările României în dezvoltarea 
economică, socială, în ridicarea ni
velului de trai. în același timp, oas
petele a dat o înaltă apreciere poli

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe trimisul special al grupului de presă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe ziaristul japonez Ma-

ZIUA TINERETULUI- 
manifestare a devotamentului 

tinerei generații față de partid, patrie și popor
La 2 Mai. tînăra generație a patriei, 

tinerii muncitori, țărani, elevi și 
studenti. intelectuali și militari, ti
nerii români, maghiari, germani și de 
alte naționalități. împreună cu în
tregul nostru popor, sărbătoresc, ca 
și în alti ani. ZIUA TINERETULUI. 
Un prilej deosebit de puternică ma
nifestare a profundei recunoștințe a 
tineretului fată de partid, față de 
conducerea sa și. în primul rînd, fată 
de secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un prilej deose
bit pentru tineretul patriei de a-și 
exprima hotărârea sa nestrămutată, 
de a-și dedica toate puterile luptei 
pentru înflorirea _______________
României socia
liste. pentru apă
rarea indepen
dentei și suvera
nității naționa
le. pentru trium
ful socialismului 
și comunismului. 
Ziua de 2 Mai 
este, totodată, și 
o sărbătoare con
sacrată celebrării tinereții, sublinie
rii locului și rolului pe care 
partidul, orînduirea noastră socialistă 
le atribuie tineretului in ansamblul 
dezvoltării politice, social-economice 
și culturale a României, rol definit 
cu claritate în Programul P.C.R., 
care consideră tinăra generație a țării 
ca o puternică forță socială, viitorul 
insuși al națiunii noastre socialiste.

In semn de înaltă recunoștință, ti
neretul patriei conferă semnificații 
deosebite amplelor manifestări pri
lejuite in acest an de Ziua tineretu
lui. sărbătorind-o in întreaga tară în 
primul rînd prin muncă, prin noi 
realizări in producție, prin noi înfăp
tuiri pe tărimul muncii patriotice, pe 
șantierele naționale și locale ale ti
neretului, la obiective de investiții, 
in acțiunea de lichidare a urmărilor 
seismului de la 4 martie a c., precum 
și prin ample acțiuni politice, cultu- 
ral-artistice și sportive, integrate 
Festivalului național al muncii și 
creației „Cîntarea României".

în acest an, Ziua tineretului con
stituie prilejul aniversării a două 
momente de seamă ale istoriei mișcă
rii comuniste și democratice de ti
neret din patria noastră : făurirea, 
în 1922, a organizației revoluționare 
a tineretului. Uniunea Tineretului 
Comunist, și crearea în 1957 a Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 

ticii externe promovate de România, 
de președintele tării, în sprijinul 
luptei popoarelor pentru o viață mai 
bună, pace și progres social, pentru 
întronarea în relațiile dintre state a 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța.

Președintele Nicolae Ceausescu, 
salutînd cordial pe oaspeți, a subli
niat că vizita lor în România con
stituie o expresie elocventă a bune
lor relații statornicite între țările și 
popoarele noastre.

în cursul întrevederii s-a evocat 
cu deosebită plăcere vizita efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu în Vene
zuela, apreciindu-se că aceasta a dat 
un nou impuls relațiilor de colabo
rare și cooperare . dintre cele două 
tari. S-a manifestat, totodată, con
vingerea că aceste raporturi se vor 
dezvolta continuu, in interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale, făuririi noii ordini politice și 

Mainichi“ din Japonia
sashi Egawa, de la grupul de presă 
„Malnichi".

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi

din România. Semnificația majoră a 
acestor aniversări o constituie conti
nuitatea tradiției uteciste, în spiritul 
căreia partidul nostru a educat per
manent generațiile de tineri, tradi
ție a luptei pline de abnegație pen
tru cauza poporului, a eliberării so
ciale și naționale, pentru socialism și 
comunism, pentru înflorirea patriei și 
fericirea celor ce muncesc. Această 
tradiție eroică, care și-a dovedit îm
plinirea vie. mobilizatoare în atîtea 
momente de răscruce ale dezvoltării 
națiunii noastre. înainte si după 
23 August 1944, înflăcărează și azi 
la muncă și luptă tînăra generație a 
patriei.

55 de ani de la făurirea Uniunii Tineretului Comunist 

și 20 de ani de la crearea Uniunii Asociațiilor 

Studenților Comuniști din România

Ion Traian ȘTEFĂNESCU 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 

ministru
pentru problemele tineretului

Așa cum se știe. în urmă cu 55 de 
ani. în zilele de 19—20 martie 1922, 
avea loc Conferința generală a tine
retului socialist, care, reunind pen
tru prima dată în istoria mișcării re
voluționare de tineret reprezentanți 
ai organizațiilor din toate provinciile 
României, a pus bazele organizației 
revoluționare, comuniste unice de 
tineret din patria noastră. După cum 
arăta secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „For
marea Uniunii Tineretului Comunist, 
Ia un an după crearea Partidului Co
munist Român, a constituit un mo
ment crucial în istoria mișcării revo
luționare de tineret din România. 
Desfășurîndu-și activitatea în condi
ții grele de ilegalitate, infruntind te
roarea. închisorile si citeodată chiar 
moartea, tinerii comuniști au ținut 
întotdeauna sus steagul luptei revo
luționare împotriva regimului bur- 
ghezo-mosieresc. pentru eliberarea 
socială si națională a României".

în condițiile exploatării si asupririi 
burghezo-moșierești și. mai apoi, ale 
dictaturii militare, fasciste. în pofida 

economice mondiale, stabilirii unor 
relații între state bazate pe egalitate 
și echitate.

Au fost discutate unele probleme 
ale vieții internaționale și, îndeosebi, 
ale luptei popoarelor pentru lichida
rea subdezvoltării, valorificarea, în 
interesul propriu, a bogățiilor națio
nale de care dispun, stabilirea unor 
raporturi mai juste între preturile 
materiilor prime și ale produselor 
finite, care să asigure o dezvoltare 
mai rapidă a țărilor rămase ia 
urmă.

★

După întrevedere, care a decurâ 
lntr-o atmosferă cordială, priete
nească, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au re
ținut la dejun pe dr. Rafael Caldera, 
împreună Cu soția, doamna Alicia 
Pietri de Caldera.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu. Ștefan Andrei, precum și 
Mircea Malița, membru al C.C. al 
P.C.R.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o am
biantă cordială.

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat ziaristului japo
nez un interviu.

unor imense greutăți — uteciștii, edu
cați si conduși de partidul comunist, 
și-au dovedit spiritul revoluționar, 
adîncul patriotism. înaltele idealuri și 
convingeri comuniste, simțămintele 
de angajare militantă, de abnegație, 
fată de interesele clasei muncitoare, 
ale poporului, participînd cu toate 
puterile lor la marile bătălii re
voluționare. în anii creșterii pe
ricolului fascist, Uniunea Tine
retului Comunist, ridicînd pe o 
treaptă superioară experiența acu
mulată in timpul luptelor din 
ianuarie-februarie 1933. a desfășurat, 
sub conducerea ' partidului comunist, 
o vastă activitate pentru demascarea 

fascismului, pen
tru mobilizarea 
maselor tinerei 
generații, pe bază 
de front unic, la 
lupta generală a 
clasei muncitoa
re.. a tuturor for
țelor democrati
ce și progresiste,1 
Promovînd în rîn- 
durile tineretului 

justețea luptei pentru dreptate socia
lă și libertate națională, uteciștii au 
militat cu consecventă pentru colabo
rarea cu celelalte organizații de tine
ret. inclusiv cu cele studențești — în
tre care un rol important a avut Fron
tul Studențesc Democratic — pentru a 
aduce o contribuție cit mai activă la 
lupta împotriva Gărzii de Fier și a 
altor grupări fasciste. împotriva or
ganizațiilor burghezo-reacționare d« 
tineret.

O prețioasă contribuție a adus-o ti
neretul revoluționar la organizarea 
marilor manifestații ale maselor 
populare de la 1 Mai 1939, manifes
tații în pregătirea și desfășurarea 
cărora un rol de seamă a avut to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ele au 
constituit „un moment culminant al 
valului luptei populare conduse de 
partid in această perioadă împotriva 
politicii de fascizare a tării si pentru 
apărarea independentei naționale".

O nouă etapă a intensificării luptei 
mișcării revoluționare și democratice 
de tineret împotriva fascismului si 
războiului a fost marcată de reorgani
zarea. la sfirsitul anului 1939, a Uniu
nii Tineretului Comunist. în frunte* 
căreia s-a aflat tovarășul Nicola* 
Ceausescu. în perioada grea a dicta-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Comuniștii sint primii care popularizează
si primii care dau viată ideilor

Chiar a doua zi dimineața, după 
încheierea lucrărilor 
rum al țărănimii, 
partid din comuna 
Potlogi s-a întîlnit 
tivă de lucru. Tovarășul 
Neagu. secretarul comitetului co
munal de partid, a precizat, mai 
întîi. scopul acțiunii : „Pe de o parte, 
delegații noștri care au participat la 
oongres să ne informeze ne scurt 
despre ce experiențe deosebite in 
agricultură au aflat acolo si cum pot 
fi ele preluate la noi ; pe de altă 
parte, comuniștii din activul de 
partid, specialiștii și brigadierii ore- 
zenti aici să spună exact ce trebuie 
și ce putem face pentru a traduce 
in practică fiecare sarcină cuprinsă 
în Expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiecare obiectiv 
din Hotărîrea și Chemarea congresu
lui".

Și astfel, delegații potlogenilor la 
congres le-au relatat tovarășilor lor 
impresii multe și de neuitat, dar mai 
cu seamă experiențele si învățămin
tele notate în carnetele lor de' în
semnări. Constantin Ene — președin
tele C.A.P. Potlogi — după ce a 
prezentat citeva din metodele de lu
crare a pământului despre care a 
auzit vorbindu-se pe larg la congres, 
a încheiat spunind că „mai mult 
decât pînă acum trebuie să ținem 
seama că o producție foarte bună 
este condiționată de trei factori prin
cipali : calitatea seminței, densitatea 
culturii, calitatea lucrărilor". Gheor- 
ghe Radulescu, Erou al Muncii So
cialiste — președintele C.A.P. Pitaru
— și-a mărturisit admirația pentru 
rezultatele reușite la Salonta și la 
Salcia, constatînd autocritic că „noi 
încă nu ne gospodărim bine ; aceas
ta e principala concluzie cu care 
m-am întors de la congres si pe care 
am și comunicat-o consiliului de con
ducere azi dimineață pentru a lua 
grabnic măsuri corespunzătoare". La 
rândul lor. inginerii Mariana Cirlici 
și Tudor Constantin au arătat, de 
asemenea, învățămintele reținute din 
dezbaterile congresului.

Pentru că si ceilalți comuniști erau 
informați cu problemele dezbătute la 
congres — ascultaseră Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu fie la 
tranzistoarele pe care le-au luat pe 
cîmp, fie la difuzoarele instalate la 
grădini, urmăriseră seara emisiunile 
televizate și citiseră presa — cîtiva 
dintre ei au făcut atunci, pe loc. mai 
multe propuneri : inginerul Ion Să- 
vulescu — pentru mai buna folosire a 
fondului funciar și redarea în folosință 
a unor terenuri blocate nejustificat de 
„Avicola" și de întreprinderea de 
foraj Titu ; cooperatoarea Aurelia 
Țibnan — pentru generalizarea acor
dului global si trecerea la mai multe 
cicluri de cultivare în legumicultură : 
brigadierul Gheorghe Ionită — pen
tru popularizarea noului sistem de 
pensii în agricultură care. în colec
tivul său, și-a și dovedit efectul sti
mulator în muncă ; inginerul Stelian 
Pircălabu — pentru folosirea mai efi
cientă a mașinilor agricole ; Mihai 
Neacșu, secretarul comitetului comu
nal al U.T.C. — pentru calificarea 
mai multor tineri în meserii agricole.

în continuare eum; veți acționa ? — 
l-am întrebat pe secretarul comitetu
lui comunal de partid;

— în primă urgentă, programul de 
dezvoltare a agriculturii adoptat de 
conferința comitetului comunal de 
partid din luna februarie va fi îm
bunătățit în lumina sarcinilor stabi
lite de congres. Propunerile de mă
suri reieșite din întîlnirea cu activul
— ca și altele care vor apărea pe 
parcurs — îl vor completa substan
tial. Apoi, cele 14 organizații de 
bază vor întreprinde Imediat unele 
acțiuni politico-educative care să cu

marelui fo- 
activul de 

dîmboviteană 
tntr-o opera- 

Ștefan

prindă nu numai membrii de partid, 
ci și pe ceilalți oameni ai muncii si 
cetățeni din localitățile Potlogi. 
Pitaru, Vlăsceni, Românești si Podul 
Cristinii — care alcătuiesc împreună 
comuna noastră. Astfel, prin punctele 
de propagandă vizuală vom popu
lariza în continuare Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. con
ținutul Hotărârii si Chemării con
gresului, De asemenea. în fiecare 
brigadă comuniștii vor organiza cu 
toti lucrătorii dezbaterea documente

lor congresului si stabilirea sarcinilor 
concrete ce revin colectivelor res
pective ; pe baza acestor dezbateri 
care se vor desfășura fără a retina 
oamenii de la muncă — seara, sau 
dacă va fi cazul chiar acolo, ne cîmp 
— cele trei C.A.P.-uri, S.M.A.-uri. 
ferma I.A.S.. asociația legumicolă, 
consiliul intercooperatist, sub îndru
marea comitetului de partid, vor 
întocmi programe concrete ce revin 
unității, cu răspunderi si termene de 
îndeplinire. întrucât finalizarea aces
tor programe va constitui preocu
parea noastră de căpetenie, ne propu
nem să analizăm periodic în adună
rile generale de partid modul în 
care măsurile pe care ele le cuprind sa 
îndeplinesc. în sfîrșit. încenind încă

Harghita un județ in plină înflorire
economica și socială
la Bucu- 
nu mai 
șapte-opt 
la mine 
înfățișau 

întreprinderile 
ani.

— Zilele trecute — ne spune tova
rășul Emeric Pataki, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular_ ju
dețean, am avut o discuție, 
rești, cu un cunoscut care 
văzuse Harghita de vreo 
ani. Din întîmplare, aveam 
un set de fotografii care 
diferite aspecte din 
intrate în funcțiune în ultimii 
precum și citeva imagini din noile 
cartiere de locuințe din orașele ju
dețului. Pot să vă spun că interlocu
torul s-a lăsat cu greu convins că 
toate acestea au putut să apară in 
Harghita, intr-un timp atît de scurt. 
Apoi, mi-a făcut o vizită aici, la 
Miercurea Ciuc.

— L-ați dus să viziteze una din 
noile întreprinderi 1

— Nu una, ci mai multe, pentru că 
acum avem, intr-adevăr, cu ce ne 
mîndri. Numai în ultimii zece ani 
în județul nostru au intrat în func
țiune peste 70 de mari întreprinderi, 
urmare firească a politicii Partidului 
Comunist Român de repartizare ju
dicioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al tării. în același 
timp, consecvent politicii sale de 
promovare a egalității depline pen
tru toți cetățenii patriei, indiferent 
de naționalitate, partidul nostru a 
asigurat acestei egalități o puternică 
bază materială. Mai intîi l-am duș 
pe oaspetele meu aici, la Miercurea 
Ciuc, unde a vizitat întreprinderea 
de tractoare, întreprinderea de piese 
de schimb pentru industria fores
tieră, fabricile de confecții, de trico
taje, de filare a linii pieptănate și 
de prelucrare a lemnului... Apoi, la 
Odorheiu Secuiesc, a văzut între
prinderea de utilaje pentru industria 
alimentară, la Gheorghieni — între
prinderea mecanică și cea de prelu- 

de-acum. încetățenim In fiecare uni
tate economică regula de a analiza 
In fiecare seară activitatea din ziua 
respectivă, stabilindu-se concret cum 
să se muncească mai bine, mai orga
nizat, mai disciplinat In ziua urmă
toare.

Și pentru că valoarea intențiilor șl 
declarațiilor se apreciază numai In 
măsura acoperirii lor în fapte — 
menționăm și citeva din acțiunile care 
au și prins viață : s-a efectuat o 
largă consultare, in urma căreia s-a 
hotărit ca toată lumea din comună, 
inclusiv primarul, angaiatii de la 
consiliul popular și cei de la celelalte 
instituții locale, să lucreze în acord 
global ; organizațiile de bază au și 
trecut la prelucrarea noului sistem de 
acordare a pensiei ; au început lucră
rile pentru mărirea rețelei de iriga
ții, precum și pentru a fi redate agri
culturii unele porțiuni ocupate de 
sonde, gropi si ochiuri de ană ; s-au 
luat măsuri pentru a fi fertilizate cu 
îngrășăminte organice (mai la înde- 
mină decît cele chimice) 200 de ha la 
C.A.P. Potlogi și 300 ha la C.A.P. Pi- 
taru ; a fost reorganizat cercul de 
învățare a conducerii tractorului pen
tru elevi.

Toate aceste acțiuni, ca si altele 
care apar zilnic în procesul de muncă 
impus da campania agricolă de pri
măvară se desfășoară în paralel cu 
activitățile organizatorice si politico- 
educative despre care am amintit — 
sau. mai bine zis. ca o consecință fi
rească și necesară a acestora.

G. M1TROI

lair la Toplita — 
si întreprinderea 
s-a mai minunat 

a 
vechile

anului 
numai

crare a lemnului, 
fabrica de mobilă 
de tricotaje. Mult 
de impetuoasa dezvoltare — care 
făcut de nerecunoscut 
centre muncitorești de la Vlăhita si 
Bălan. A văzut, cum s-ar zice, „p« 
viu" ce înseamnă un județ în plină 
expansiune industrială și urbanistică. 
Țin să subliniez faptul că ritmul d» 
creștere al producției industriale, în 
ultimii ani, în județul Harghita a 
fost superior ritmului mediu pe tară, 
și că întreaga producție a 
1938 se realizează astăzi în 
patru zile și jumătate 1

— Cum se reflectă în viața har- 
ghitenilor această dezvoltare econo
mică fără precedent a județului ?

— în primul rînd, prin crearea d« 
noi și noi locuri de muncă pentru 
mii și mii de oameni. Au apărut nu
meroase meserii care, pînă acum 
citiva ani, erau complet necunoscute 
la noi : constructor de mașini, trico- 
tor, țesător, preparator minereu, tâm
plar de mobilă sculptată, frezor, ra- 
botor, montor utilaje forestiere, 
montor tractoare pe șenile, matriter 
și multe altele. Crește an de an pon
derea personalului calificat in numă
rul total al angajaților, fapt cara 
determină, în mod firesc, sporirea 
retribuției medii, care în ultimii zece 
ani in județul nostru aproape că s-a 
dublat. Pe lîngă veniturile obținute 
din retribuția directă, oamenii mun
cii din județul nostru, români, ma
ghiari și secui, beneficiază în mod 
egal de importante alocații din fon
durile social-culturale de la bugetul 
statului. S-a extins rețeaua de școli, 
s-a îmbunătățit substanțial existență 
socială. Industrializarea în ritm sus
ținut a Harghitei, ca de altfel și a 
altor județe în trecut rămase în

C.E.T. București-vest 
din nou in funcțiune
Ieri, la Centrala electrică de termo- 

ficare București-vest, după o muncă 
plină de abnegație desfășurată zi și 
noapte de la începutul lunii trecute, 
la aproape două săptămîni de la ra
cordarea la sistemul energetic națio
nal a turbinei nr. 2, a fost repusă în 
funcțiune și turbina nr. 1 de 125 MW, 
grav avariată de cutremurul de la 
4 martie. In felul acesta, datorită 
eforturilor perseverente ale colecti
vului centralei, conlucrării sale per
fecte cu muncitorii și specialiștii din 
celelalte unități ale întreprinderilor 
„Electrocentral e“, „Energoreparații", 
,,Energomontaj“. precum și din alte 
întreprinderi industriale bucureștene, 
sarcina trasată de secretarul general 
al partidului pentru repunerea în 
funcțiune a acestui important obiectiv 
energetic a fost îndeplinită cu două 
zile mai devreme, centrala electrică 
București-vest fiind racordată acum 
la sistemul energetic național cu în
treaga ei capacitate. (Dumitru Tir- 
cob).

I

Cu două luni
înainte de termen

județean Neamț al P.C.R. 
punerea în funcțiune, cu 
înainte de termen, a la
ur. 2 de 6 toii de la In-

în.tr-o telegramă adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Comitetul 
raportează 
două luni 
minorului 
trwrinderea de țevi din Roman.

Devansarea punerii în funcțiune a 
acestui obiectiv va permite acestei 
unități să producă pînă la sfîrșitul 
anului, peste prevederile de plan, 
10 000 tone țevi de otel de 6 toii fără 
sudură.

fără 
acest 
peste 
grad 
școli

urmă, a avut efecte pozitive și asu
pra procesului de urbanizare. Numai 
în ultimii zece ani, numărul locuin
țelor construite în orașele județului 
nostru a sporit cu 18 000, în anii ur
mători vor deveni orașe alte două 
localități, care au de pe acum asigu
rate o serie de dotări social-edilitare 
necesare. Dar nu numai populația 
orașelor, ci toți cei peste 325 000 de 
cetățeni ai județului beneficiază de 
o creștere a calității vieții, de îmbu
nătățirea aprovizionării, a prestărilor 
de servicii. în același scop, în lu
mina hotărârilor Congresului al 
XI-lea al partidului, acordăm o mare 
atenție activității de sistematizare și 
de dezvoltare armonioasă a tuturor 
așezărilor, pentru a asigura condiții 
superioare de viață și civilizație tu
turor cetățenilor din județ, 
deosebire de naționalitate. în 
cincinal trebuie să construim 
15 000 de apartamente, cu un 
ridicat de confort. Elevilor din
li se vor pune la dispoziție 350 noi 
săli de clasă, peste 900 locuri în ate
lierele școlare, 18 săli de gimnastică, 
precum și peste 2 000 locuri în in
ternate. Vom construi un nou spital 
cu policlinică în Odorheiu Secuiesc 
și un spital la Gheorghieni. De ase
menea, se vor înălța noi edificii de 
sănătate în stațiunile balneo-climate- 
rice Borsec, Praid, Lacul Roșu, Tuș- 
nad. însuflețiți de minunatele per
spective, cetățenii județului răspund 
în aceste zile cu pasiune și dăruire 
la toate acțiunile inițiate de primării 
și deputați pentru mai buna gospo
dărire și înfrumusețare a tuturor lo
calităților județului.

Convorbire consemnata de 
I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii"

TOTUL PENTRU OM,
PENTRU BUNĂSTAREA LUI
în întreprinderi metalurgice și constructoare de mașini

Noi edificii sociale pentru muncitori
• In acest an, peste 30 000 de locuri In căminele pentru 
nefamiliști • Capacitatea cantinelor-restaurant crește cu 
peste 27 000 de iocuri • Noi creșe și grădinițe pentru copiii 

angajaților

Si în acest an, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viată ale 
muncitorilor din întreprinderile me
talurgice și constructoare de mașini 
se investesc sume importante din 
fondurile statului. Aflăm de la Uniu
nea sindicatelor din industria meta
lurgică și construcțiile de mașini că 
în 1977, în afară de locuințele ce s« 
construiesc in fiecare județ din bu
getul statului, urmează să se ridice, 
din fondurile celor două ministere 
de resort. încă aproape 3 000 de apar
tamente. Capacitatea de cazare a că
minelor de tineret va spori. în 1977. 
cu peste 30 000 de locuri, prin con
struirea de noi cămine. în aproape 
toate județele tării. Șase dintre aces
tea aveau termen de dare în folosință 
in primul trimestru. Constructorii 
și-au respectat angajamentul, ba au 
mai predat încă două cămine înain
te de termen, astfel că numeroși ti
neri muncitori de la „Unio“ Satu 
Mare, secția din Cărei. întreprinde
rile de autocamioane și tractoare din 
Brașov. întreprinderea mecanică na
vală Constanța. întreprinderea de 
strunguri Arad, întreprinderea de 
contactoare Buzău și „Electromotor" 
Timișoara s-au mutat în cămine noi. 
moderne, confortabile, înzestrate cu 
tot ce este necesar proaspeților loca
tari.

în acest an se vor pune la dispoziția 
muncitorilor din aceste două ramuri 
ale economiei 20 de cantine, cu o ca
pacitate totală de 27 200 locuri. Una 
dintre acestea, cu 1 000 de locuri, a și 
fost dată în folosință la întreprin
derea de autocamioane din Brașov. 
Se mai află, în diferite stadii de exe
cuție, cantine la Fabrica de motoara 
din București (2 000 de locuri), între
prinderea de garnituri de frina sl 
etanșare din Rm. Sărat (15b0 de 
locuri). „Hidromecanica" Brașov (2 000 
de locuri), secția din Lipova a între
prinderii de strunguri Arad. ..Elec
trocontact" Botoșani. întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău, întreprin
derea de fier Vlăhita etc.

Avind în vedere faptul că în între
prinderile constructoare de mașini șl 
metalurgice muncesc și femei, pre

Noul magazin universal din comuna Radomireștl, județul Olt
Foto : S. Cristian

cum și perspectiva angajării și califi
cării a tot mai multe femei. în
tre obiectivele sociale, planificate 
pentru anul acesta, figurează si 14 
creșe și grădinițe de copil, cu o ca
pacitate totală de peste 2 300 de 
locuri. Vor beneficia de aceste insti
tuții pentru cei mici angajatele Com
binatului siderurgic Reșița, întreprin
derii de rulmenți din Alexandria, în
treprinderii de țevi Roman și altele.

— Ne preocupăm stăruitor de în
făptuirea tuturor acestor obiective —

Sporește tontinuu 
puterea de cumpărare a țărănimii

• De 10 ori mai multe mărfuri decît acum un sfert de veac
• In iiecare comună — în medie — cîte 19 magazine • Pînă 
în 1980 suprafața comercială Ia sate va spori cu încă o jumă

tate de milion de metri pătrațl
Ca urmare ■ sporirii veniturilor 

populației din mediul rural și a dez
voltării industriei producătoare de 
bunuri de consum, rețeaua de maga
zine a cooperației de consum pune 
an de an la dispoziția sătenilor can
tități tot mai mari de produse. în 
acest an. valoarea mărfurilor va fi 
de circa 42 miliarde lei, de două ori 
mai mare decît în 1968 șl de aproape 
10 ori mai mare decît în urmă cu 
25 de ani. Se vor desface. între al
tele. peste 300 000 televizoare și apa
rate de radio. 90 000 frigidere, peste 
50 000 mașini de spălat, mobilă în va
loare de circa 1,8 miliarde lei ș.a. 
Bilanțul primului trimestru al anului 
a înregistrat sporuri, fată de aceeași 
perioadă din 1976, la toate catego
riile de produse : alimentare, bunuri 
de folosință îndelungată, confecții, 
tricotaje, încălțăminte, produse de uz 
casnic și gospodăresc, Sint create 
toate condițiile pentru ca. în conti
nuare. să se livreze integral maga
zinelor cantitățile de marfă contrac
tate cu întreprinderile producătoare.

— Pentru îmbunătățirea în perma- 

ns apunea tovarășul Viorel Ștefănes- 
cu, președintele Uniunii sindicatelor 
din metalurgie și construcțiile de ma
șini. Volumul obiectivelor sociale, 
prevăzute pentru 1977, este mult mal 
mare decît în 1976. în acest scop, ur
mărim îndeaproape mersul lucrărilor 
pe șantiere. Fiecare din cei 112 mem
bri ai comitetului — muncitori, teh
nicieni și ingineri din diferite între
prinderi din tară, — are sarcina să 
răspundă de realizarea ritmică, con
form graficelor, a unul număr de o- 
biective sociale. în același scop, ana
lizăm periodic situația si luăm mă
surile ce se impun pentru ca planul 
să fie îndeplinit integral.

Rodi ca ȘERBAN

nentă a aprovizionării populației din 
mediul rural — ne apune tovarășul 
A- Stănescu, director adjunct în Cei 
trocoop — se urmărește ca. odată < 
sporirea fondului de marfă, să se ex
tindă în mod corespunzător și re
țeaua de magazine. în prezent, su
prafața comercială a cooperației de 
consum este de 2,8 milioane mp, re
venind, în medie, 14 unități de des
facere la o comună, fată de numai 
10 unități în anul 1965. Grija ce se 
acordă satisfacerii corespunzătoare a 
cerințelor de consum ale populației 
sătești este ilustrată și de faptul că 
aproape jumătate din numărul actual 
al unităților comerciale ale coopera
ției îl reprezintă construcțiile noi, 
realizate în ultimii 25 de ani.

Aflăm că și acest an va fi bogat 
In construcții comerciale rurale și se 
vor extinde formele avansate de vân
zare : autoservirea și expunerea li
beră a mărfurilor.

— întreg volumul de investiții din 
acest an se încadrează in programul 
general de dezvoltare a rețelei de 
magazine pentru perioada actualului 
cincinal — ne-a precizat în încheiere 
interlocutorul — urmînd ca pînă in 
1980 suprafața comercială rurală să 
sporească fată de 1975 cu încă aproa
pe o jumătate de milion de metri pă
trat!. în cadrul acestui program se 
urmărește, cu prioritate, dezvoltarea 
comerțului în acele județe unde nu
mărul actual al magazinelor sătești 
este insuficient (prin construirea de 
complexe comerciale independente și 
magazine la parterul noilor blocuri, 
iar pe de altă parte, sporirea contri
buției construcțiilor comerciale la 
procesul de urbanizare a satelor). în 
acest scop se vor construi, de regulă, 
magazine în complexe cu unu si două 
etaje, iar în acele comune care ur
mează să devină orășele agroindus
triale. se vor realiza, cu prioritate, 
magazine universale.

Noile măsuri anunțate la recentul 
Congres al țărănimii privind spori
rea veniturilor lucrătorilor din agri
cultură vor crea desigur condiții 
pentru sporirea în continuare a pu
terii de cumpărare a sătenilor, pen
tru satisfacerea la un nivel superior 
a cerințelor de consum ale acestora.

Mihai IONESCU
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tarii miiitaro-fasciiste. a războiului 
dezlănțuit de Hitler împotriva Uniu
nii Sovietice si a celorlalte tari ale 
coaliției antihitleriste — și în. care, 
contrar voinței poporului român, a fost 
tîrită și România — partea cea mal 
înaintată a tinerei generații, uteciștii. 
au fost prezenti în acțiunile forțelor 
patriotice, democratice, conduse de 
partidul comunist. Urmând chemarea 
partidului comunist, având în frunte 
pe uteciști. numeroși tineri muncitori, 
țărani, studenti și elevi, civili si mi
litari. au participat la curajoase ac
țiuni de sabotai îndreptate împotriva 
mașinii de război fasciste, au luptat 
cu arma în mină în formațiunile de 
luptă patriotice și în unitățile militare 
pentru lichidarea rezistentei fasciste 
și dezarmarea trupelor hitleriste. pen
tru eliberarea teritoriului national de 
sub jugul fascist și apoi pentru În
frângerea Germaniei hitleriste.

★
Victoria Insurecției naționale ar

mate antifasciste si antilmoerialiste 
din August 1944 a marcat, după două 
decenii de luptă eroică ilegală a co
muniștilor. viratnici și tineri. începu
tul unei ere nod în istoria poporului 
nostru.

Organizațiile tineretului revoluțio
nar și democratic au cunoscut, in 
noile condiții, o dezvoltare rapidă. 
Actionînd sub conducerea partidului 
comunist, ele și-au adus contribuția 
la înfăptuirea transformărilor demo
cratice. la realizarea reformei agra
re. la reconstrucția economiei, parti
cipând cu entuziasm si abnegație la 
făurirea temeliilor pe care trebuia 
construită noua societate. Subliniind 
marea Însemnătate a realizării Fron
tului unic al tineretului muncitoresc, 
secretarul general al Uniunii Tinere
tului. Comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,’ aflat în primele rînduri 
ale luptei revoluționare din acei ani. 
arăta în articolul publicat în ziarul 
„Scinteia" din 22 septembrie 1944, că 
numai unit „tineretul român va putea 
să participe alături de clasa munci
toare și de poporul român la clădirea 
unei Românii libere, democratice și 
independente".

în lumina rezoluției Plenarei C.C. 
al P.C.R.. în martie 1949. a fost creată 
Uniunea Tineretului Muncitor — or
ganizație unică revoluționară de masă 
a tineretului de la orașe și sate, re
zervă a Partidului Comunist Român, 
ajutorul său în educarea comunistă a 
tineretului și participantă activă la 
opera de edificare a orînduirii so
cialiste. La congresul de unificare, 
organizația tineretului revoluționar 
se angaja să continue si să dezvolte 
tradițiile de luptă ale U.T.C.. orientare 
programatică reafirmată și consfin
țită si prin adoptarea în 1966 a denu
mirii de Uniunea Tineretului Comu
nist. Pe aceeași linie, a preocupării 
constante a partidului pentru îmbu
nătățirea conținutului muncii de edu

cație și a formelor de organizare a 
tinerei generații, in 1957 a fost creată 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

în întreaga perioadă de după 23 
August 1944, în cele peste trei dece
nii ale cuceririi și consolidării pu
terii populare, ale luptei si muncii 
eroice a întregului popor pentru edi
ficarea societății socialiste, precum si 
în prezent. în efortul creator condus 
de Partidul Comunist Român pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate — tînăra generație a 
patriei s-a dovedit, prin devotamen
tul si abnegația fată de cauza parti
dului. o continuatoare demnă a înde
lungatelor tradiții ale luptei pen
tru progres si independentă naționa
lă. Drumul de luptă al Uniunii Ti
neretului Comunist in cele peste cinci 
decenii reliefează adevărul că numai 
conducerea sa de către partidul co
munist — principiu fundamental al 
întregii sale activități — a asigurat și 
asigură afirmarea organizației revo
luționare de tineret ca un detașa
ment de luptă în slujba cauzei elibe
rării sociale și naționale, a făuririi 
noii societăți.

Rememorarea trecutului glorios al 
organizației revoluționare de tineret 
scoate în evidentă. în mod pregnant, 
rolul deosebit pe care l-a avut secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în mo
mentele cele mai însemnate ale acti
vității Uniunii Tineretului Comunist. 
De la afirmarea sa ea tinăr comunist 
în perioada luptelor grele împotriva 
regimului burghezo-moșieresc și a 
fascismului, de la rolul de frunte în
credințat de partid în reorganizarea 
și conducerea U.T.C. în anii din 
preajma celui de-al doilea război 
mondial si pină la activitatea pe care 
a desfășurat-o cu aceeași tenacitate, 
cu același spirit revoluționar, ca se
cretar general al U.T.C. în primii ani 
ai revoluției și construcției socialiste, 
de la îndrumarea, din înalte res
ponsabilități de partid, a orga
nizației revoluționare de tine
ret, la preocuparea sistematică
de astăzi pentru bunul mers al între
gii activități a tinerel generații — 
viata secretarului general al partidu
lui nostru se contopește cu însăși 
istoria Uniunii Tineretului Comunist. 
Iată de ce aniversarea în acest an. 
în cadrul Zilei tineretului, a 55 de ani 
de la crearea U.T.C. și a 20 de ani de 
la făurirea U.A.S.C.R. constituie un 
nou prilej de a da glas dragostei, 
stimei și devotamentului tinerei ge
nerații fată de conducătorul partidu
lui și statului nostru, fată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, strălucit 
exemplu comunist ce inspiră viata 
fiecărui tinăr din patria noastră.

Aniversăm Ziua tineretului în con
dițiile unei epoci mărețe — epoca 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării Româ
niei spre comunism. Semnifica
ția profundă a actualelor ani

versări este dată de contextul 
social-istoric specific în care sărbă
torim aceste momente memorabile 
din istoria eroică a tinerei generații 
revoluționare din patria noastră si, 
în primul rînd. de însemnătatea docu
mentelor programatice adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
Prevederile însufletitoare ale Pro
gramului P.C.R., ale planurilor de 
dezvoltare economică și social-cultu- 
rală în actualul cincinal și în per
spectivă, ale programului ideologic 
de formare a omului nou, comunist, 
se înscriu ca principalele linii de 
forță ale aspirațiilor, idealurilor și 
întregului comportament in mun
că si viată ale tinerei generații. 
Noul statut de care se bucură 
în societate, condițiile tot mai bune 
de formare și de afirmare în muncă 
și în întreaga viață socială, in pro
cesul adîncirii si perfecționării con-

ZIUA TINERETULUI
tinue a democrației noastre socialista, 
posibilitatea de a-și consacra energia, 
dinamismul, cunoștințele și talentul 
cauzei luminoase a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului nos
tru, înfloririi țării, constituie te
meiul puternicei angajări a întregu
lui tineret al patriei în înfăptuirea 
politicii partidului.

Contextul de neobosit efort crea
tor al întregului popor în care se for
mează, activitatea perseverentă de 
educare în spiritul noii atitudini fată 
de muncă, axul fundamental al între
gii activități de formare comunistă a 
tinerei generații, au înrădăcinat în 
conștiința tineretului patriei noastre 
ideea că socialismul este o societate 
a muncii în care valoarea omului 
este dată în primul rînd de contri
buția sa la progresul general al tă
rii. Tineretul. în primul rînd tinere
tul muncitoresc, participă cu întreaga 
sa ființă, cu cunoștințele, talentul, 
energia și spiritul său novator la 
marea epopee a îndeplinirii Progra
mului partidului, a prevederilor ac
tualului plan cincinal. Arde cu putere 
flacăra întrecerii uteciste. „Tineretul 
— factor activ în realizarea cincina
lului revoluției tehnico-știintifice", 
parte integrantă a întrecerii socia
liste a tuturor oamenilor muncii.

în perioada care a trecut de la 
congresul organizației noastre revo
luționare din noiembrie 1975. tinere
tul din industrie a obținut o serie de 
rezultate pozitive, contribuind activ 
la realizarea indicatorilor de produc
ție. la construirea si punerea în func
țiune a noi obiective economice, a 
luat numeroase initiative, care și-au 

vădit eficienta în sprijinul realizării 
și depășirii sarcinilor de plan. Se 
bucură de prețuire și munca încu
nunată de rezultate pe care o desfă
șoară tinerii din construcții, trans
porturi și servicii.

Tinînd seama de complexitatea sar
cinilor dezvoltării economice, organi
zațiile U.T.C. din industrie se preo
cupă tot mai stăruitor de perfectio
narea calificării tineretului, călăuzin- 
du-se de indicațiile secretarului ge
neral al partidului privind necesita
tea ca. îndeosebi tinerii să-și dez
volte nivelul pregătirii profesionale 
si de cultură generală, pentru a se 
putea autodepăși, pentru a-și spori 
capacitatea de muncă, de creație, 
astfel încît să aducă o contribuție din 
ce în ce mai prețioasă la eforturile 
întregului popor. ' Un loc deose
bit ocupă, în această direcție, acțiu
nile multiple desfășurate de organi- 

zatiile U.T.C. în cadrul mișcării 
„Știintă-Tehnică-Productie".

Recentul Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi a scos 
în evidență contribuția pe care urma
șii celor care in urmă cu șapte de
cenii au căzut iuptind pentru o viată 
mai bună, o aduc dezvoltării și mo
dernizării agriculturii, ridicării nive
lului de civilizație al satului. Che
marea înflăcărată adresată cu acest 
prilej tineretului de la sate de către 
secretarul general al partidului va 
mobiliza puternic Uniunea Tineretu
lui Comunist în înfăptuirea deplină 
a politicii agrare a partidului nostru, 
a programului său de ridicare și în
florire continuă a localităților rurale.

Se afirmă creator, în diverse do
menii, tinerii intelectuali, caracteri
zați printr-o temeinică pregătire, 
printr-o fizionomie moral-politică a- 
vansată.

în ansamblul eforturilor creatoare 
ale tineretului patriei, un loc deose
bit îi ocupă străduințele elevilor și 
studenților, care, în condițiile conti
nuei dezvoltări și modernizări a 
școlii de toate gradele, obțin rezul
tate pozitive in pregătirea teoretică 
si practică, pentru muncă și viată.

în prezent, cînd aniversăm împli
nirea a două decenii de la crearea 
organizației studențești, înseși rezul
tatele pe care U.A.S.C.R. le-a dobân
dit, sub conducerea partidului, în 
direcția educării tineretului univer
sitar in spirit comunist, revoluționar, 
a unirii strânse a invățămîntuiui cu 
cercetarea și producția vădesc, și 
in acest domeniu, justețea politicii 

partidului nostru cu privire la tine
ret. Organizarea specifică a diferite
lor activități in cadrul asociațiilor 
studenților comuniști, dar și consi
derarea lor ca parte integrantă a or
ganizației unice revoluționare a ti
neretului. și-au dovedit pe deplin 
viabilitatea, confirmîndu-se. în prac
tică. valoarea orientărilor stabilita 
de partid. Continuind și dez- 
voltînd tradițiile mișcării revoluțio
nare și democratice studențești din 
patria noastră, studenții României 
socialiste reprezintă un detașament 
activ, care dovedește prin muncă, 
prin răspunderea în pregătirea pi’o- 
fesională și politică, prin comporta
rea sa. unitatea deplină cu tineretul 
muncitoresc, cu ceilalți tineri și cu 
întregul popor, un fierbinte patrio
tism. adeziune totală la politica 
P.C.R.

în bilanțul înfăptuirilor tinerei ge

nerații pe frontul muncii constructi
ve a poporului, un loc însemnat îl 
ocupă realizările obținute pe tărâmul 
muncii patriotice, care, reluînd și dez
voltând epopeea brigăzilor uteciste 
din. anii de început ai revoluției și 
construcției socialiste, a Însuflețit și 
inspirat la fapte de eroism zeci și 
sute de mii de tineri care au partici
pat și participă la multiple acțiuni 
de muncă patriotică. Angajarea Uni
unii Tineretului Comunist la con
struirea marelui obiectiv al actualu
lui cincinal.. Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, constituie o probă a spiritu
lui de angajare comunistă, revolu
ționară a tinerei generații în lupta 
pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Se poate spune cu deplin temei că 
activitatea practică, de zi cu zi, spi
ritul revoluționar, entuziast și com
bativ, pus in slujba afirmării noului, 
a înfăptuirii țelurilor cutezătoare ala 
Programului partidului, vădesc însu
șirea tot mai puternică de către ti
neri a ideilor comuniste, transforma
rea lor în puternice convingeri. în a- 
titudini înaintate, cunoașterea. înțele
gerea și adeziunea la sensurile pro
funde ale politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român. Viața 
a demonstrat astfel că. urmare a 
preocupării permanente a partidului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru orientarea' și con
ducerea întregii munci de educație 
comunistă a tinerei generații, se a- 
firmă un tineret caracterizat de 
spirit militant, de trăsături moral- 
politice înaintate, de un nou stil de 
viată, de un nou mod de a-și înțe

lege răspunderile in societatea noas
tră socialistă.

O confirmare elocventă a conștiin
ței socialiste a tineretului, a contopi
rii sale cu năzuințele și străduințele 
întregului popor, a virtuților sale 
umaniste, au constituit-o zilele 
de adevărată epopee ale luptei 
pline de abnegație împotriva urmă
rilor cutremurului. Așa cum s-a 
arătat în Expunerea secretarului 
general al partidului la ședința co
mună a C.C. al P.C.R., Marii Adu
nări Naționale și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale ; „O înaltă prețuire meri
tă tineretul patriei noastre, care, 
dovedindu-și și în aceste împrejurări 
înaltele calități politice și etice cul
tivate de partid, de organizația sa 
revoluționară, s-a avintat cu vitejie 
și eroism, uneori din proprie iniția
tivă, in marea încleștare pentru sal
varea oamenilor și a avutului ob
ștesc, pentru înlăturarea efectelor 
dezastrului, dovedind că el este gata 
și este in stare să asigure mersul 
ferm înainte al patriei și sâ-și înde
plinească îndatoririle în orice împre
jurări".

Fără Îndoială că aceste înalte apre
cieri constituie un puternic factor 
mobilizator pentru tînăra generație. 
Evidențiind realizările obținute în 
diferite domenii ale muncii noastre, 
este firesc ca, în spiritul de auto
exigență in care ne educă în perma
nentă partidul, să subliniem necesi
tatea de a acționa cu fermitate pen
tru înlăturarea unor neajunsuri, pen
tru a pune mai bine în valoare ine
puizabilele energii și inițiative tine
rești. pentru a adecva toate activi
tățile organizațiilor noastre la pro
blemele majore ale educării tinere
tului. ale formării conștiinței socia
liste si mobilizării sale la grandioasa 
operă social-politică ce se desfășoară 
In patria noastră.

Aniversarea creării U.T.C. cu peste 
cinci decenii in urmă și a Înteme
ierii, în condițiile societății socialis
te, a organizației comuniste a stu
denților, in aceste zile în care între
gul popor evocă însemnătatea excep
țională a cuceririi Independenței da 
stat pentru destinul națiunii noastre, 
oferă posibilitatea de a sublinia 
identificarea deplină și participarea 
activă, în diferitele etape și împre
jurări istorice, a tinerei generații, a 
organizațiilor sale revoluționare și 
democratice la lupta poporului pen
tru libertate națională și socială, 
pentru apărarea ființei naționale, 
pentru progresul și prosperitatea pa
triei. Trup din trupul poporului, ti
nerii țării, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, uniți 
prin nobilele idealuri ale făuririi so
cialismului și comunismului, ale în
floririi patriei, dovedesc prin muncă 
și întreaga lor comportare, prin ade
ziunea lor de neclintit față de poli
tica partidului și statului, că sint 
moștenitori si continuatori demni ai 
unor nobile si revoluționare tradiții 

de luptă și viată, că sint pentru tot
deauna fiii credincioși ai României 
socialiste.

Constituie un adevăr istoric că din 
primele momente ale existentei sale, 
încă de la crearea sa. partidul s-a 
preocupat în mod consecvent de for
marea tineretului în spiritul patrio
tismului socialist și al solidarității in
ternaționaliste, al unității de acțiune a 
forțelor revoluționare, progresiste si 
democratice ale tinerel generații din 
întreaga lume, orientare care consti
tuie și astăzi o preocupare de bază 
a întregii munci politico-educative 
în rândul tinerei generații. Si în vii
tor. tineretul României socialiste, 
U.T.C. și U.A.S.C.R., promovând cu 
consecventă principiile și obiectivele 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, vor contribui în mod 
activ la Întărirea continuă a unității 
tortelor progresiste și democratice 
ale tinerei generații de pretutindeni 
în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului si neocolonialismului, 
pentru asigurarea drepturilor speci
fice tineretului și a prezentei sale în 
soluționarea marilor probleme care 
confruntă lumea contemporană, pen
tru o nouă ordine economică si po
litică internațională, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

La ziua sa. tineretul României so
cialiste resimte o profundă mândrie 
patriotică fată de inițiativele țării 
noastre la O.N.U. și în alte organis
me internaționale vizând tînăra ge
nerație. tntr-adevăr, în lumea actua
lă. confruntată cu probleme extrem 
de complexe. între care la ordinea 
zilei se află si problematica tinere
tului. România socialistă se mani
festă activ ca promotoare pe plan 
international a numeroase inițiative 
privind, in esență, educarea tinerei 
generații in spiritul Ideilor păcii, ale 
colaborării si înțelegerii Intre po
poare. Prin această constantă preo
cupare pentru tineri, purtători umani 
ai viitorului. România, președintele 
său. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vădesc elocvent, și în acest plan 
specific, o înaltă responsabilitate 
pentru perspectivele lumii contem
porane.

Dintr-o anumită perspectivă, coinci
dența succesiunii apropiate a Zilei 
muncii, a Zilei tineretului și a Zilei 
independentei evocă trăsăturile ca
racteristice locului si rolului tinere
tului în societatea românească da 
ieri, de azi și de miine. în fata po
porului. a partidului, in fata secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — minunat exemplu d» 
dăruire patriotică, revoluționară, co
munistă — tineretul patriei se anga
jează să fie un demn continuator al 
operei înaintașilor, o generație ate 
cărei fapte să fie Ia înălțimea mă
reței epoci a socialismului si comu
nismului. o generație ce si-a făcut 
din slujirea .idealurilor de progres, 
bunăstare si fericire ale națiunii 
noastre, a victoriei socialismului fi 
păcii în lume, cauza sa supremă.
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locomotivă fusese 
trasă pe linia de cale 
ferată din dreptul 

gării fluviale. Era o loco
motivă cu aburi, clasică, pe 
care alde cască-gură pu
teau citi (dacă se uitau pe 
etichetă) : „Construită la 
Șantierul Franco-Română 
Brăila". Anii erau ’30, iar 
duna era... „Luna Brăilei" 
(un fel de expoziție de pro
duse agricole si industriale 
agrementată cu chermeze 
Si inițiată de sfatul negus
torilor în colaborare cu 
proprietarii de întreprin
deri). în aer pluteau efluvii 
trăsnitoare de alge si peste 
prăjit, de mititei și ciorbă 
de burtă, de chebab și al
cool. și bragă dreasă cu 
borșuri înnebunite la soare. 
Pe lavele din jur — les
pezi folosite drept pavele 
și aduse ca lest de vapoa
rele care veneau să încar
ce cereale — era loc be
rechet pentru... aruncat 
ace.

— Uite, psihimu. ce sint 
In stare...

Brăila ighemoniconului 
se-nghesuia să vadă «mi
nunea ălora de la... francu’» 
(Ironie „subțire" la adresa 
ciocănarilor din Brăilita 
care ciștigau praful de pe 
tobă în vreme ce „La noi, 
la Brăila / Ușor se cîștigâ 
lira...").

— Drept e că locomotiva 
era chiar o minune, dacă 
te gîndești la dotarea de 
atunci a atelierelor. Prin
dea o iuțeală de 100 km/h. 
însă, de regulă, noi repa
ram locomotive, nu con
struiam. Oricum, renumele 
cazangiilor, lăcătușilor și 
strungarilor de la „Franțo" 
trecuse bine dincolo de 
granița județului...

Cele de mai sus le-am 
reconstituit anul trecut, la 
7 iulie. într-o discuție cu 
pensionarul Anghel Gher- 
gus (in joia aceea între
prinderea de utilai greu 
„Progresul" Brăila a fost 
decorată cu „Steaua Repu
blicii Socialiste România" 
clasa I — împlinise ju
mătate de veac de exis
tentă — iar nea Gherguș 
era curios să vadă cum 
mai arată atelierele în care 
muncise timp de 45 de 
ani). A fost unica expozi
ție la care a participat 
uzina înainte de august 
1944. De altfel, ce să mai fi 
expus ? Șomerii își expu
neau la poartă fetele stră
vezii. trupurile vlăguite de 
subnutriție și galentii cu 
talpă de lemn. Periodicele

locale „Ancheta" si „Cu
rierul" anunțau cu litere 
de-o șchioapă : „în jurul 
accidentului de la Șan
tierul Franco-Română" ; 
„Groaznicul accident de la 
Franco..." etc., etc. Socie
tatea „expunea" si ea : 
„La S.F.R., cu începere de 
la 17 noiembrie a.c. se va 
lucra 12 ore din 24, inclu
siv duminicile si sărbăto
rile legale" (Semna ing. 
Stamatescu. directorul). A- 
ceasta a fost perioada „ex
pozițiilor" capitaliste.

acă pînă în 1914 ai 
fi spus cuiva, in 
Brăilita. că el sau

copiii săi vor lucra intr-o 
întreprindere a cărei fai
mă va face înconjurul pla
netei numită Pămînt, Nos
tradamus să fi fost și tot nu 
te-ar fi crezut. Comuniștii 
erau însă de altă părere. 
Tara avea nevoie mai mult 
ca oricind de mașini și uti
laje grele pentru construc
ții. de macarale, rulouri 
compresoare și excavatoa
re. „Ati uitat locomotiva ? 
Sinteți oameni pricepuți, 
talentati. Dotarea ? Se va 
schimba, nici o grijă...". Și, 
intr-adevăr, se schimba : 
la turnătoria de otel se in
stalase noul Siemens de 
12 tone, se ridicau hale noi 
pentru turnătoriile de fon
tă și neferoase, pentru for
jă și sculărie. Piinea era 
încă departe de a deveni 
albă. Se muncea însă din 
răsputeri, ca niciodată. Pe 
poarta uzinei numită „Pro- 
gresul"- — nume. renume 
și aspirație dintotdeauna a 
clasei muncitoare — înce
puseră să iasă primele ru
louri compresoare. conca- 
soare. valturi de laminoa
re. buldozere, screpere. Cu
rajul și cutezanța, specia
lizarea permanentă, valori
ficarea inteligentei tehnice, 
ochii încercănați cu nopțile 
de veghe. începuseră să 
dea roadele scontate. Așa 
a sosit si ziua aceea...

Citez : „în ziua de 25 
aprilie, mașina gat.?, fru
mos vopsită, a fost scoasă 
în curte pentru probă. în 
timpul celor cîtorva curse, 
zeci de ochi o cercetau și 
o admirau ca pe un obiect 
de mare preț. Mai ales 
bucuria tinerilor lăcătuși 
Moldoveanu Mitică. Pamfil 
Constantin. Apostol D., 
Preda Dumitru și a celor
lalți din echipa care o 
montase nu cunoștea mar
gini. Erau mîndri că au 
putut contribui și ei la

construirea acestui prototip 
de mașină care alături de 
multe altele vor face viata 
mai frumoasă, mai ferici
tă..." (ziarul „Viata nouă" 
nr. 2315, din 30 aprilie 
1952).

— Așa-i ziceam noi ex-

uite s-au schimbat de 
atunci, dar toate s-au 
încadrat ne linia as

cendentă a progresului. Și 
nu numai pentru cei de la 
„Progresul". întregul deta
șament al constructorilor 
de mașini. întreaga noastră

„fisiune" — dirijată si con
trolată de-a lungul cinci
nalelor de către partidul 
comuniștilor — a împînzit 
tara cu însemnele indus
trializării. în citi ani am fi 
construit Oneștiul fără ex
cavatoare ? Dar Motrul ?

Indiferent unde trăiți 1p 
România anului ’77 : priviți 
pe fereastră, ori rememo
rați. drumul dumneavoastră 
de acasă și pînă la locul 
de muncă. Este imposibil 
să nu observați un șantier 
de construcții. după cum

New-Delhi șl Teheran. Sint 
excavatoare dintre ceie 
care au luat premiul I și 
medalia de aur la Kolin 
(Cehoslovacia), „mențiunea 
de onoare" — unică pe tîrg 
— la Izmir (Turcia), iar in 
Olanda, cu . prilejul unor

cavatorului : mașina, ne 
plăcea să-l numim așa. Nu 
semăna cu nimic din ceea 
ce făcusem pînă atunci. Și 
era primul. Era premisa 
puterii si încrederii noas
tre. In ziua aceea n-am lu
crat neam. Tropăiam cu 
galentii după ea (da. eu 
incă mai purtam galenti cu 
talpă de lemn, dar știam 
c-o să fie bine : și este, 
uitati-vă la poartă, toti 
care intră sînt „la crava
tă". că nu mai știi dacă-i 
muncitor ori inginer). Au 
oprit-o în fată la mecanica 
grea și acolo a rămas pînă 
a doua zi : s-o vadă toate 
schimburile. în seara a- 
ceea. Niculina. soția, m-a 
așteptat cam mult. Maistrul 
Ferlan Iosif, șeful nostru, 
a făcut ce nu făcuse în 
viața lui : ne-a luat pe 
toti, toată echipa, și am 
băut 11 litri de vin... pe 
datorie.

Omul care mi-a relatat 
cele de mai sus nu-i altul 
decit unul dintre tinerii 
lăcătuși citati în reportajul 
de acum 25 de ani : Con
stantin Pamfil. Numai că. 
acum, tovarășul Pamfil și-a 
rotunjit vîrsta la cifra unei 
jumătăți de secol...

„PROGRESUL11 
numele si renumele 

unul detașament 
al clasei muncitoare

clasă muncitoare s-a în
scris ireversibil pe curbele 
permanent ascendente ale 
civilizației socialiste. între 
timp. Brăila a devenit o 
Mecca românească a exca
vatoarelor. asa cum au fost 
cindva Hunedoara pentru 
otel. Ploieștiul pentru pe
trol. Brașovul pentru trac
toare. Aradul pentru va
goane și strunguri. Reșița 
Si Bucureștiul pentru loco
motive. Craiova pentru 
mașini electrice. Acestea 
au fost „nucleele" a căror

Dar Victoria î (Și am nu
mit doar orașele emina
mente noi. orășele anilor 
de început). Ca să nu a- 
mintesc decit în treacăt 
despre zecile de mii de 
apartamente ridicate peste 
tot in tară, despre rețeaua 
sistemelor de irigații, des
pre îndiguiri si desecări, 
despre exploatările ..La zi" 
din bazinul Rovinarilor, 
ori de pe înălțimile Căli- 
manilor. despre . Argeș, 
Porțile de Fier, Lotru, Tar- 
nita si Mărișelu...

la fel de Imposibil este să 
nu observați măcar un ex
cavator. Priviți inscripția 
de pe brațul port-cupă : 
„I.U.G. Brăila". Nu. nu 
sînt excavatoare oarecare, 
ci dintre acelea care au fă
cut să fie numite „vedeta", 
ori „numărul 1". sau „fe
nomenul" esplanadelor ex- 
pozitionale de la Tripoli șl 
Milano, Poznan si Buda
pesta, Dar-es-Salaam și 
Sidney. Miinchen si Salo
nic. Kiev, Brno. Santiago 
de Chile. Lagos si Bagdad,

demonstrații, despre exca
vatorul S 601 s-a scris că 
este „un utilai de mare re
zistentă și manevrabilitate 
uimitoare". Acum, in ’77, 
excavatoarele brăilene sint 
așteptate în Suedia si Ma
dagascar. în Spania și 
Ecuador...

/ntru destul de des la
I.U.G. „Progresul".
Trec, mai ales, pe la 

Fabrica de excavatoare și 
mă minunez de ceea ce 
văd ieșind din miinile a- 
cestor oameni. (Se fabrică 
acum 8 tipuri de excava
toare în 16 variante con
structive, plus o întreagă 
familie de încărcătoare hi
draulice). Mă opresc si dis
cut cu tînărul inginer-șef 
al secției. Costică Coarcă 
(32 de ani), cu maiștrii Ion 
Manea si Ion Oancea. cu 
șeful secției, inginerul So- 
fronie Rusu. cu tinerii Mir
cea Hie. Nicolae Moldovea
nu. Miron Bănică. Valentin 
Albeanu (toti sînt si „sera- 
liști" la Institutul de sub- 
îngineri), cu...

Discut cu multi, foarte 
multi oameni. Și este' im
posibil să ies din fabrică 
fără noutăți. Transcriu cî- 
teva ' (în ordinea notelor 
din carnetul de reporter) :

„în 1976. în întreprindere, 
433 de angajați au fost de
clarați fruntași în întrece
rea socialistă". „La exca
vatoare s-a lansat inițiati
va «Colectiv al afirmării 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice». împreu
nă cu Institutul de cerce
tări si proiectări pentru 
utilaje de construcții de 
pe lingă întreprindere și-au 
propus ca in 1978 să pro
ducă excavatoare hidrauli
ce. renuntînd în totalitate 
la importuri". ..Pavel Buga, 
secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, are 
o colecție completă de 
cărți poștale trimise din 
toate orașele în care a 
fost expus excavatorul ro
mânesc. Ultima i-a fost 
trimisă de tehnicianul Nj- 
colae Radulescu pe 23 03 
a.c.. din Damasc", „în luna 
martie a.c.. in pofida cu
tremurului. s-a înregistrat 
cea mai mare producție de 
excavatoare din istoria fa
bricii". „Opt din cele zece 
formații ale întreprinderii 
s-au calificat pentru faza 
județeană a Festivalului 
«Cintarea României»". „A- 
nul trecut s-au cheltuit 5 
milioane de lei pentru îm
bunătățirea protecției mun
cii". Am carnete întregi cu 
astfel de însemnări.

Bineînțeles, nu toate sînt 
la fol de... plăcute. Iată 
notițele luate la adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii : „în 1976 au fost 166 000 
ore-om absente nemotivate, 
65 000 ore-om învoiri și 
1 552 angajați care nu 6i-au 
realizat normele".

— Astfel de lucruri sînt 
nefirești pentru un colectiv 
de muncitori cu tradițiile, 
condițiile si ambițiile de 
la „Progresul". îmi spunea 
după adunare inginerul 
Mihai Moraru. directorul 
general al întreprinderii. 
Dar stă In firea si în pu
terea comuniștilor ca să 
dea în vileag lipsurile, să 
le critice si să le lichideze. 
Ati văzut cum s-au mani
festat reprezentanții...

într-adevăr. văzusem. 
Criticatii au fost citati pu
blic. cu nume si prenume, 
indiferent de funcția deți
nută. Costache Herghele
giu, montor la secția exca
vatoare, spusese : „Sîntem 
producători si proprietari.

n-avem voie să tolerăm 
abaterile de la disciplina 
muncii. Nici de la cea 
tehnologică. Carcasele ne - 
vin încă' cu maselote de 
peste 10 mm ; cind încetea
ză risipa asta ?“. Și a a- 
dăugat un lucru care mi-a 
plăcut în mod deosebit : 
„Pentru un comunist, cel 
mai mare viciu moral este 
indiferenta. Pe tineri tre
buie să-i învățăm și me
seria de a trăi"...

Ca să fim drept! : nu 
carențele îi caracteri
zează pe muncitorii 

de Ia „Progresul". Iar 
„mustățile cărunte" își iau 
foarte în serios rolurile de 
educatori. Constantin Pam
fil. cel care a participat la 
montajul primului exca
vator. a calificat în 25 de 
ani 80 de tineri. Printre ei, 
pe Alexe si Iosif — fiii lui. 
■Copiii sînt speranțele, vii
torul omului. Poate fi ceva 
mai emoționant, poate exis
ta o mai mare dovadă de 
atașament fată de clasa că
reia îi aparții decît să-ti 
aduci copiii să lucreze și 
apoi să rămînâ acolo, să-ți 
prelungească în timp și în 
uzină numele si renumele 1 
Fiindcă asta este regula la 
„Progresul". Pensionarul 
Anghel Gherguș i-a lăsat 
în loc pe Ion si pe Lau- 
rentiu. Dacă te duci si în
trebi la serviciul personal 
de tovarășul Mazilu. ești 
întrebat la rîndu-ti : „Care 
dintre ei ? Nicolae. Ionel, 
Alexandru Ori de cei ai 
lui Comoară : „Gheorghe, 
Ion. Gheorghe. Costea. Ste- 
lian. Ștefan, care ?“. La fel 
pentru cei din familiile 
Popescu. Peltiher. Rodicen- 
co. Bastiurea...

Nu numai familiile exca
vatoarelor au crescut în 
uzină, ci si familiile celor 
care le construiesc spre 
faima lor și a constructo
rilor de mașini de la noi. 
Să te mai miri că. în cin
stea zilei de 1 Mai. acești 
oameni și alții au construit 
cu 8 excavatoare mai mult 
decît luna trecută 7 Deci 
nu in martie, ci în aprilie 
a.c. s-a realizat cea mai 
mare producție de excava
toare din istoria întreprin
derii. Și fiindcă aceasta se 
numește „Progresul", se 
vor opri aici 1

Mircea BUNEA

M

AUTOUTILAREA
o investiție de inteligență

totdeauna rentabilă

STADIUL tNSĂMlNȚĂRII PORUMBULUI
Pînă ieri - 57 la sută 

din suprafețe

Autoutilarea — iată o preocu
pare constantă a tot. mai multor, 
colective din industrie, o acțiu
ne menită să Stimuleze dezvol
tarea spiritului creator al mun
citorilor si specialiștilor. Aici, la 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală, 
autoutilarea a devenit în ulti
mii ani o importantă cale de 
realizare a sarcinilor de plan și 
creștere a eficientei economice, 
în fotoreportajul de astăzi ne 
propunem să înfățișăm cîteva 
secvențe din munca neobosită a 
acestor făuritori de nou cu 
forțe proprii.

...Compartimentul de proieclare- 
autoutilare — este locul unde se 
concep și prind contur utilajele mo
derne, cu înalt randament, care îm
bogățesc zestrea tehnică a întreprin
derii. Numai in acest an. aici vor fi 
realizate, prin autoutilare. mașini, 
utilaje și dispozitive in valoare de 30 
milioane lei.

— Practic, tot ceea ce proiectăm 
este nou. absolut nou. nu se fabrică 
în nici o unitate din tară — ne spune 
inginerul Stelian Cepleu, coordona
torul acestui compartiment.

Notăm că multe dintre mașinile 
care se realizează la întreprinderea 
bucureșteană prin autoutilare, pe

...Ceea ce gîndesc proiectanții la 
planșetă se materializează, printr-o 
muncă pasionată și stăruitoare, în 
sectorul de producție al atelierului 
de autoutilare.

îl ascultăm pe inginerul Lucian Ivă- 
nescu, șeful atelierului de autoutilare:

— Avem oameni bine pregătiți,

...In producție, mașinile si utilajele 
realizate cu forte proprii, prin auto
utilare. sînt într-adevăr apreciate 
pentru înaltul lor grad de tehnici
tate. Hala nr. 3 din secția de prelu
crări mecanice va fi transformată 
intr-un sector model, atât din punct 
<e vedere al organizării producției

bază de concepție proprie, nu puteau 
fi procurate decît din import, ceea 
ce ar fi însemnat, la nivelul acestui 
an. cheltuirea unei sume de 66 mi
lioane lei valută. Și cum aveam să 
mai aflăm, inginerii Alexandru Nea- 
gu. Răzvan Popescu și proiectantul 

care sînt hotărîți să nu precupețeas
că nici un efort pentru înfăptuirea 
sarcinilor însemnate care ne revin în 
acest an. Unul dintre ei este ingine
rul Nicolae Dobre, care a conceput 
o mașină brevetată apoi ca invenție. 
De fapt, pot spune bă în fiecare 
dintre mașinile și utilajele fabricate 

și a muncii, cît și al dotării sale teh
nice. între alte mașini, aici a fost 
montat un strung paralel cu dimen
siuni de 2 500X10 000 mm. „Est-e un 
utilaj de mare precizie și funcționea
ză ireproșabil" — preciza strungarul 
Toma Marin. Aceleași aprecieri și 
pentru mașinile și utilajele, realizate 

Iulian Zeciu sint trei din numărul 
foarte mare al celor care se evi
dențiază aici in această neobosită 
căutare a noului. Hotărirea între
gului colectiv de proiectanti este ca 
în această importantă activitate să 
se obțină rezultate cit mai mari.

aici de noi se află cîte ceva din 
munca lui și a maiștrilor Dumitru 
Farcaș și Aurel Vlăican, a muncito
rilor Viorel Velicu si Gheorghe Ber- 
caru și a altor lucrători care propun 
soluții constructive noi pentru reali
zarea unor utilaje cu performante 
ridicate.

prin autoutilare, din celelalte secții 
ale întreprinderii.

Sînt numai cîteva dintre reușitele 
acțiunii de autoutilare din această 
mare citadelă muncitorească.

Iile ȘTEFAN
Foto : E. Dichiseanu

încheierea însămintării 
porumbului constituie prin
cipala sarcină la ordinea 
zilei in agricultură. Pînă 
ieri, potrivit datelor cen
tralizate la ministerul de 
resort, au fost însămintate 
1 579 000 hectare cu porumb 
— 57 la sută, din. suprafața 
destinată acestei culturi. 
Așa cum rezultă și din 
datele înscrise pe harta 
alăturată. între județe ve
cine si cu condiții naturale 
asemănătoare există dife
rente mari in ce privește 
realizările la semănatul nor 
rumbului. De aci se des
prinde concluzia că nu nu
mai ploile au determinat 
rămînerea în urmă la se
mănat. ci si neajunsurile 
în organizarea muncii. în 
ședința sa de ieri. Coman
damentul central a in
dicat ca, pe lingă măsurile 
menite să ducă la încheie
rea grabnică a însămîn- 
țării porumbului, să se 
acorde cea mai mare aten
ție calității lucrărilor.

Din aceste zile, la in
dicația organelor de spe
cialitate s-a trecut la se- 
mănatulxculturilor mai pre
tențioase) la căldură : soia, 
fasole, ricin. De asemenea,

LA CE ORĂ VĂ SPUNEȚI BUNĂ DIMINEAȚA ? 
Și unde, la cîmp sau la sediul cooperativei?
Pentru cei mai multi gospodari 

ziua de lucru incepe incă înainte de 
ivirea zorilor și se încheie seara tir- 
ziu. Cu asemenea exemple de muncă 
aveam să ne intilnim in aproape 
toate cele 15 unități agricole din par
tea de nord a județului Teleorman.

Cu primele tractoare ieșite in cimp 
ne intilnim în jurul orei 6. la unul 
din punctele de lucru ale coopera
tivei agricole din Gratia. Mecaniza
torii. sub îndrumarea directă a ingi
nerului mecanic Gheorghe Popescu, 
ofereau un exemplu de temeinică 
organizare a muncii, de răspundere 
pentru calitatea lucrărilor. Cele 12 
discuri afinau pămintul pentru a 
doua oară, iar în urma lor semănă- 
torile. echipate cu fertilizatoare șl 
aparate de erbicidat. executau con
comitent trei operații. Prezenti la 
fata locului, primarul comunei. Stân
cii Biscoveanu, si inginerul-șef al 
cooperativei. Constantin Jipa, ne spun 
că numai ca urmare a sporirii den
sității cu 5 000—7 000 plante, la recol
tările la hectar, comparativ cu anul 
trecut, se scontează pe o creștere a 
producției cu 500—800 kg la hectar, 
în anul acesta pămintul a beneficiat 
de mai multe îngrășăminte, iar solul 
dispune de o rezervă de apă mult 
mai mare. Răspunderea cu care lu
crează cei 50 de mecanizatori, in 
frunte cu Constantin Neacșu, Iulian 
Șerban. Nicolae Necula si Lucian 
Florescu, la care se adaugă organi
zarea mai bună a muncii în acord 
global, garantează. încă de pe acum, 
acel record de producție la care s-au 
angajat cooperatorii și mecanizatorii 
în cadrul adunărilor generale de la 
inceput de an.

La grădina cooperatorilor din Me- 
renii de Jos. răsadurile de tomate, 
produse in solarii, erau plantate gata 
înflorite. Se aflau acolo primarul co
munei. președintele cooperativei, satul 
întreg. Gazdele ne roagă insă să a- 
mintim măcar numele șefului de 
fermă Ștefan Cirnu. un simplu gră
dinar. dar care a adus această înde
letnicire la un grad de organizare 
științifică propriu sistemului indus

să se încheie pregătirile 
pentru semănatul orezului.

Plantarea legumelor. Pină 
la această dată în unitățile 
agricole de stat si coopera
tiste au fost însămintate 
71 500 hectare cu diferite 
specii legumicole... întrucât 
-pericolul brumelor a trecut, 
din aceste zile trebuie să se 
grăbească plantarea-în cîmp 
a răsadurilor de roșii, ar
dei, vinete și alte culturi.

întreținerea culturilor 
prăsitoare. Sfecla de zahăr, 
cartofii, floarea-soarelui și 
■alte culturi din prima epo
că au răsărit și. beneficiind 
de umiditatea din sol. se 
dezvoltă foarte bine. Pen
tru a se obține recolte 
mari este necesar ca lu
crările de întreținere — 
prășitul si combaterea dău
nătorilor — să fie execu
tate neintirziat și cu cea 
mai mare grijă, urmărin- 
du-se îndeaproape asigu
rarea unei densități spori
te la hectar. De altfel, în 
unele județe din sudul tă
rii prima prașilă la sfecla 
de zahăr este pe terminate, 
în toate județele trebuie să 
se treacă din plin, cu toate 
forțele, la prășitul cultu
rilor.

trial de exploatare. Așa cum de alt
fel a făcut la Tirnava tot un șef de 
fermă, dar de data asta o tinără teh
niciană pe numele de Ioana Arsenie, 
despre care oamenii spun că e pur 
și simplu o „vrăjitoare" în legumi
cultura.

în aceste momente de virf al acti
vității agricole. în care fiecare ceas, 
fiecare zi cîștigată înseamnă mai 
multe grîne. legume, carne sau lap
te. problema problemelor este orga
nizarea pentru folosirea completă a 
timpului. Subliniem aceasta înțrucît 
pe același itine
rar am intîlnit si
tuații ce contras
tează puternic ou 
climatul de mun
că și ordine ce 
caracterizează ac
tivitatea din cele 
mai multe unităti 
din județul Te
leorman. La Crevenicu. bunăoa
ră. la salutul de dimineață, de
la ora 6. nu putea răspunde
in cimp nici un mecanizator. Pen
tru simplul motiv că la ora 8 nu 
fusese scos la lucru nici unul din 
cele 22 de tractoare. Cei 10 mecani
zatori prezenti în secție nu făceau, 
practic, nimic. Despre ceilalți 12. ab
senți. șeful secției de mecanizare, 
Mihai Gudană, nu știa nimic. Pe doi 
dintre ei i-am intîlnit plimbîndu-se 
cu tractoarele pe șosea. Alti patru 
erau pe un alt tractor, care, jude
cind după cursa de urmărire în care 
erau antrenați pe șoseaua principală 
a comunei, păreau a avea un com
bustibil mult mai „tare" decit cel 
consumat de tractor. Din păcate, o 
asemenea stare de dezordine am în- 
tilnit la această secție si cu o lună 
în urmă, cu ocazia unui alt raid fă
cut tot pe acest itinerar. Situația am 
discutat-o atunci cu organele comu
nale de partid, cu conducerea consi
liului intercooperatist. Se pare însă 
că sesizarea nu a avut darul să-i 
trezească la realitate pe cei răspun
zători de această situație și nici mă
car organele agricole județene care,

Un raid în zorii zilei 
în unități agricole 

din Teleorman

Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă, în procente, potrivit datelor centralizate la 29 aprilie, 
suprafețele însămînțate cu porumb în cooperativele agricole

după cîte am fost informați, nu sint 
străine de ceea ce se intîmplă aici. 
Să fie nevoie oare de argumente 
mult mai tari pentru a se hotărî 
restabilirea ordinii firești ?

Să ne referim și la timpul specia
listului. Mai exact, să descriem o si
tuație pe care o supunem atenției și 
analizei organelor agricole în drept. 
La Videle, inginera-șefâ a consiliu
lui intercooperatist, Florentina Mihai, 
ne-a prezentat o „operativă" zilnică 
în 30 de puncte pe care o culege de 
prin unităti in fiecare dimineață in

tre orele 7 și 10. 
Cum procedează? 
La ora 7 se in
stalează la telefon 
și cere ingineri
lor șefi din 7 co
operative agrico
le date — de fapt 
niște evaluări — 
în legătură cu ce 

se va realiza în ziua respectivă. Deci 7 
ingineri stau intre 1 și 3 ore la sediu 
încercînd să prindă legătura telefo
nică sau așteptind să fie sunați pen
tru a comunica date. Inginera-șefă 
a consiliului intercooperatist, după 
cele 3 ore consumate cu înregistra
rea realizărilor posibile în ziua res
pectivă, continuă operațiile de infor
mare in modul următor : centrali
zează datele și le comunică (după 
așteptarea de rigoare la rînd, pentru 
că aceeași operație o fac și ceilalți 
ingineri șefi de consilii intercoope- 
ratiste) pe două, canale — la direc
ția agricolă și trustul S.M.A.

Situația impune citeva întrebări la 
care, repetăm, ar fi de dorit ca or
ganele agricole in drept să dea niște 
răspunsuri limpezi : 1) Este mai fo
lositor pentru mersul lucrărilor agri
cole ca un număr apreciabil de in
gineri — practic, oamenii cu cea mai 
mare răspundere în organizarea și 
îndrumarea tehnică a lucrărilor — să 
se ocupe la primele ore ale zilei de 
statistici in loc să organizeze efec
tiv lucrul în cimp ? 2) Pentru infor
mare nu sînt mai utile datele despre 

realizări efective comunicate la sfir- 
Situl zilei (sau al zilelor) decit date 
despre intenții ? 3) Oare este ne
voie ca absolut în toate cazurile a- 
ceste date să fie comunicate de că
tre inginerii agronomi ? Nu ar pu
tea fi transmise, de pildă, de conta
bili sau alti funcționari ? (atunci 
cind nu este vorba, desigur, de pri
mirea unor indicații cu caracter 
tehnic). 4) Datele transmise direc
ției agricole nu pot fi folosite și de 
trustul S.M.A. ? Cu ce ajută bunul 
mers al lucrărilor agricole două 
convorbiri telefonice la județ pen
tru a comunica aceleași date ?

Privind-o pe tovarășa ingineră 
Florentina Mihai cum se străduie 
să adune și să transmită datele, 
ne-am imaginat cum același lucru 11 
fac alte sute și sute de ingineri și 
am avut imaginea unei risipe inad
misibile de forțe calificate chemate, 
în primul rînd, să conducă, să în
drume cu competentă din punct de 
vedere tehnic și organizatoric lucră
rile agricole atît de presante în a- 
ceste zile, ca de altfel in toate zilele 
anului. Dar iată că nu ne-am tinut 
de promisiunea de a lăsa analiza 
pe seama organelor competente și 
am calificat procedeul ca fiind con
trar intereselor unei munci dinamice, 
eficiente în campaniile agricole.

în județul Teleorman semănatul 
porumbului se apropie de sfîrșit. Pe 
agenda de lucru incep să apară însă 
lucrările de întreținere, la care ală
turi de mecanizatori sînt chemați să 
participe toti locuitorii satelor. Se
mănatul culturilor de primăvară și 
mai ales lucrările din grădinile de 
legume au constituit o probă se
rioasă a capacității organizatorice 
a organizațiilor de partid de la 
sate, a consiliilor de conducere din 
cooperativele agricole. Cu atît mai 
mult in această perioadă aceste or
ganisme sînt chemate să asigure, 
peste tot, efectuarea la timp a lu
crărilor agricole și mai cu seamă 
respectarea tehnologiilor indicate.

IosLi POP
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O unitate organică între 
Idei și tehnici. între tema
tică și termenii vizuali in 
care a fost tradusă — iată 
caracteristicile lucrărilor 
expuse la Dalles, lucrări 
care, în majoritatea lor. pot 
fi socotite drept reprezen
tative nu doar pentru etapa 
de creație a autorilor, ci ți, 
pe un plan mai larg, pen
tru drumul artelor plastice, 
tot mai angajate intr-un 
proces de durată care vi
zează multiplicarea efortu
rilor conștiente, responsa
bile de legare strînsă a 
fiecărei arte poetice de 
sfera largă, a umanului, cu 
viata — izvorul nesecat și 
veșnic regenerator al inspi
rației artistice.

Afirmația că actuala ex
poziție oglindește o etapă 
de intensă efervescență 
creatoare in artele noastre 
plastice este, credem, pe 
deplin justificată de numă
rul destul de mare de lu
crări de foarte bună fac
tură, cit ți prin valoarea 
sensibil apropiată a celor
lalte. Faptul apare cu de
osebire evident la un exa
men, fie și sumar, al sculp
turilor expuse. O nouă ge
nerație de sculptori se afir
mă cu vigoare, căutind so
luții plastice originale. Un 
Simț deosebit al formei 
conjugat cu știința tratării 
diferențiate a planurilor 
vădește Ion Iancuț într-o 
lucrare de proporții reduse 
(„Seneslau"). Proiectul de 
monument ecvestru („Mihai

Viteazul") al lui Florin Co- 
dre are energia și maies
tatea solemnă cerută de 
oubiect. Accente dramatice 
ating in compozițiile lor 
Mihai Buculei („Erou") și 
Viorel Farcaș („Scut"), a- 
cesta din urmă accentuînd 
caracterul liric-imaginativ 
al lucrării. Viguros mode
late sînt și chipurile („Fa
milie de sudori") întruchi
pate de Alexandru Mar
chiz. Horia Flămindu și 
Mihat Istodor expun două 
basoreliefuri, unul dintre 
acestea („Horia, Cloșca și

câtor Mihai, reprezentat în 
tron, cu însemnele puterii 
în mînă. iar Vasile Gorduz 
(„Pasărea Phoenix") încear
că să compună intr-un 
bronz de mari dimensiuni 
o imagine-simbol a Renaș
terii. Aceeași tematică ma
joră, de profundă extracție 
patriotică, este prezentă și 
în lucrările unor sculptori 
cunoscuți precum Zoe Băi- 
coianu („Execuția"). Boris 
Caragea („1877" — relief) și 
Ion Irimescu, autor al unei 
pline de poezie compoziții 
în bronz („Ocrotire"), con-

Feodorov, Victor Feodorov, 
Dan Alexandru Georgescu. 
Acuarelele Măriei Constan
tin („Drobeta") și Lajos 
Bologh („Dealul Plevnei"), 
gravurile lui Anton Perussi 
(„Ciclul 1907“), Cristina 
Crinteanu (Peisaje indus
triale), Ștefan Iacobescu 
(„Sabia lui Ștefan"), Tibe- 
riu Nicorescu (ciclul „In
dependența"), Ethel Lucact 
Băias („Răscoala lui Horia, 
Cloșca și Crișan"). Aurel 
Bulacu („Album eroic"), 
Fred Micoș („Sergentul 
Grigore loan"). Al. Rece-

EXPOZIȚIA ARTIȘTILOR 
PLASTICI BUCUREȘTENI

LA SALA DALLES:

Sculptură, grafică și arte decorative

DUMITRU PASIMA: 
„Avram lancu"

FLORIN CODRE : 
„Mihai Viteazul"

Crișan"), pe lîngă finețea 
execuției, remaroindu-se și 
prin forța sa plastică.

O întreagă pleiadă de 
artiști de mare talent, 
afirmată în ultimii zece- 
cincisprezece ani, a ținut să 
fie prezentă in această ex
poziție cu opere care de
monstrează din plin faptul 
că in multe ateliere se 
proiectează cu discreție și 
perseverență monumente 
menite să dea strălucire 
orașelor tării, marcindu-le, 
în imagini grăitoare, istoria 
trecută și prezentă. Un re
marcabil, prin ineditul des
fășurării și decupării fi
gurilor. grup statuar pre
zintă George Apostu, 
(„Luptători pentru Inde
pendența patriei"). în timp 
ce Mihai Laurențiu con
cepe inteligent, in bronz 
șl piatră, un monument 
dedicat lui Ștefan cel Mare. 
O compoziție în bronz, 
desfășurînd ritmuri largi, 
muzicale, prezintă Ioana 
Kassargian („Euritmii"), In 
timp ce Corneliu Cama- 
roschi preferă o Imagine 
hieratică a marelui unifi-

cepută cu o știință deose
bită a armonizării efectelor 
vizuale rezultate din jocul 
plinurilor și al golurilor.

Dar nu numai in dome
niul compoziției, ci și în 
cel al portretului sculptorii 
au expus la sala Dalles lu
crări care se cer neapărat 
menționate. Printre ele ar 
fi cele realizate de Nicolae 
Fleissig („Pace"), Liviu 
Russu („Valter Mărăcinea- 
nu“). Bata Marianov 
(„Gheorghe Șincai"), Dumi
tru Pasima („Avram Ian- 
cu“), Marcu Mihai („Doi
nă"), Grigore Minea („Por
tret"), Constantin Popovici 
(„Portret"), Ilica Veturia 
(„Cintare"), și enumerarea 
ar putea continua.

Secțiunea dedicată gra
ficii este șl ea bine repre
zentată în sala Dalles. Un 
grupaj substanțial de afișe 
cu caracter politic-mobili- 
zator pune tn fata vizita
torului unele dintre reuși
tele genului semnate de ar
tiști cunoscuți precum Ana 
Maria Smighelschi. Radu 
Stoica, Napoleon Zamfir, 
Sergiu Georgescu. Lucretia

popiei („Primăvara 1907"), 
Donca Ion („Balade si cin- 
tece populare"), Simona 
Runcan („Constantin Brin- 
coveanu"), Marcel Olinescu 
(„Lupta milenară pentru in
dependență"), Marcel Chir- 
noagă („Descălecătorul") 
sînt mărturii ale unei di
versificări a procedeelor, 
dar si ale unei încercări da 
precizare pe diferite căi a 
ideii compoziționale, mer- 
gindu-se de la accentuarea 
elementelor slmbolic-ima- 
ginative (Marcel Chirnoa- 
gă. Marcel Olinescu), pină 
la prelucrarea unor ima
gini fotografice și reelabo- 
rarea lor (Sergiu Dincules- 
eu: „Recviem pentru fiii 
patriei" — colaje).

Secțiunea de arte deco
rative propune atenției pe 
lingă câteva excelente ce
ramici ale Iul Costel Badea 
(„Stindardele victoriei, Me
moria timpului") care a- 
bordează problematica a- 
cestei tehnici cu o menta
litate de sculptor, ți unele 
frumoase forme In sticlă, 
dintre care se remarcă cele 
ale lui Dan Băncilă („Ro-

dul pămtntului"). Popa Dto- 
nisie („Germinație"), An- 
ghelache Laurențiu („For
me decorative"). Adrian 
Nicula („Melci").

Partea de rezistență a 
secțiunii de arte decorative 
o constituie însă tapiseriile. 
Remarcăm, pentru siguran
ța compoziției șl subtilita
tea coloritului, tapiseriile 
Corneliei Drăgusin („Tova
rășul Ceausescu si tinere
tul"), Elenei Marinescu 
Hasche („Primii străbuni", 
„Omagiu ). Teodorei Stendl 
(„Mihai Viteazul"), Ilenei 
Balotă („Omagiu"), Car
men Groza („Tinerețe"), 
Lucreției Pacea („Primă
vară"), Celei Grigoraș 
Neamțu („Hrisov"). O men
ționare specială merită, 
socotim, enorma compozi
ție a Măriei Blendea („Oa
menii pămintului"). unde 
claritatea ideii îsi găsește 
un suport artistic de bună 
factură atit pe olan com
pozițional, cit ți pe planul 
tehnic și al valorilor cro
matice.

Pusă sub semnul dragos
tei fată de viată, fată de 
om și munca sa. expoziția 
de la sala Dalles ni se pare 
a fi — și la această impre
sie contribuie, firește, toata 
secțiunile sale — o eloc
ventă mărturie a contactu
lui continuu al artei noas
tre contemporane eu o pro
blematică majoră, fertili
zatoare.

Grigore ARBORE

ale medicinei românești
I

limba franceză). în cadrul societății 
s-au analizat importante probleme 
ale sănătății populației din tara noas
tră, ca probleme de Igienă, de ali
mentație (inclusiv „regimul alimen
tar în spitale"), precum și lucrări 
privind bolile epidemice apărute în 
Europa și în tară. De asemenea, au 
fost discutate pe larg toate achizi
țiile noi științifice obținute în secolul 
XIX. imediat după descoperirea lor și 
Introduse în practica medicală (cum 
ar fi, de exemplu, reacțiile serologi- 
ce de diagnostic ale bolilor infecțioa- 
se. seroterapia Ș.a.).

Societatea științelor 
București s-a făcut cunoscută și 
peste hotare, avînd ca 
noare iluștri savanti străini, printrs 
care și Robert Koch.

în 1919, societatea s-a transformat 
în „Societatea medicală a spitalelor 
din București", care a activat neîn
trerupt, în spiritul unei continuități 
de preocupări și obiective, pînă în 
1949. De la această dată s-a trecut 

la o nouă struc
tură organizatori
că. cele mai bune 
tradiții ale veJ 
chii societăți — 
care au 
medicina 
nească — 
dezvoltate, 
formă superioară, 
în anii României 
socialiste, de că
tre societățile me

dicale de specialitate, reunite în ca
drul „Uniunii societăților de științe 
medicale" (U.S.S.M.) de astăzi.

în prezent, în Uniunea societăților 
de științe medicale din Republica 
Socialistă România (U.S.S.M.) func
ționează 32 societăți și 26 secții, co- 
respunzind la 58 de specialități me
dicale, în care sînt înscriși și acti
vează peste 100 000 de membri ai 
corpului mcdico-sanitar din țara 
noastră : medici, farmaciști și cadre 
medii sanitare. Principala preocupare 
a U.S.S.M. constă în ridicarea conti
nuă a nivelului de pregătire profesio
nală, în sensul actualizării practicii 
medicale cu cele mai noi cuceriri ale 
științelor medicale, prin editarea de 
reviste, organizarea de manifestări 
științifice pe tot cuprinsul țării — 
congrese, simpozioane, mese rotunde, 
consfătuiri de lucru pe diferite tema
tici la nivelul filialelor județene, așa 
Incit să beneficieze de cele mai noi 
date toate unitățile medicale din 
țară. S-au asigurat astfel condițiile 
necesare pentru stimularea unui pu
ternic interes pentru cercetarea 
științifică in masa medicilor și far
maciștilor, precum și o largă difu
zare a cuceririlor științifice moderne 
în rindul cadrelor medico-sanitare, 
contribuind, totodată, la cunoașterea 
peste hotare a realizărilor țării noas
tre în domeniul ocrotirii sănătății.

Dezvoltarea științelor medicale în 
secolele XVIII și XIX a dus în dife
rite țări la înființarea de societăți 
medicale, cu caracter științific si pro
fesional, în care se discutau progresele 
medicinei pe plan național și inter
național, se prezentau comunicări ști
ințifice și fapte de observație din 
practica medicală, făcîndu-se totoda
tă un schimb de idei între membrii 
respectivi ai acestor societăți, de re
gulă cei mai renumiți medici ai vre
mii. Primele societăți științifice me
dicale care au adus o importantă 
contribuție la dezvoltarea științelor 
medicale în tara noastră au fost „So
cietatea de medici și naturalist! din 
Iași“, înființată în 1833, în Muntenia 
„Sooietatea științifică medicală" (care 
a funcționat din 1857 pînă în 1867) și 
„Societatea medicală din Galați* 
(1863).

Dintre primele societăți medicale 
românești, cea mai importantă, șl 
care sub diferite denumiri a avut o 
contribuție si o _______________
activitate remar
cabile de-a lun
gul anilor pînă 
astăzi, se situea
ză „Societatea 
științelor medica
le din București", 
înființată la 4 
aprilie 1877. So
cietatea. care nu
măra inițial nu
mai 64 membri, 
îsi propunea, prin statutul său. să fie 
o tribună pentru prezentarea și dis
cutarea noilor descoperiri ale științei 
medicale și difuzarea acestora în 
practica medicală, in vederea unei 
continue perfecționări a acesteia. 
De-a lungul anilor care au urmat, 
Societatea științelor medicale din 
București s-a dezvoltat continuu, 
avînd ca președinți personalități ala 
științei medicale românești, ca Ia- 
cob .Felix, A. Marcovici, E. Severin, 
N. Kalinderu. V. Babeș, N. Thomes- 
cu, G. Marinescu. L Cantacuzino si 
alții.

Din «criptele societății rezultă că 
în primul an de la înființare activi
tatea a trebuit să fie întreruptă din 
iunie 1877 pină in primăvara anului 
1878, in perioada războiului de inde
pendentă, „la care toți membrii a- 
cestei societăți au luat parte, fie pe 
cîmpul de luptă, fie in spitalele din 
orașe".

In continuare, Societatea științelor 
medicale a activat cu succes stimu- 
lind cercetarea științifică medicală, 
tinind ședințe de comunicări științi
fice, congrese și editând periodice 
medicale (Jurnalul Societății științe
lor medicale din București. Bule
tinul Societății medicale editat și în

100 de ani de la 
înființarea „Societății 

științelor medicale 
din București“

„CURCANII"
de Grigore VENTURA

„HOTĂRÎREA

medicale din
membri de o-

onorat 
româ- 
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O foarte interesantă descope
rire arheologică — la poalele 
masivului muntos Orlea, de lin
gă Roșia Montană, județul Alba. 
Descoperirea a fost cu totul în
tâmplătoare. Autorul ei : 
țeanul ' ' '
săpa 
La 
scos 
din 
ba 
inscripție, aflată 
stare de conservare. Descoperi
rea întregește șirul documente
lor despre viata de odinioară din 
vestitul centru minier Albumus 
Major, adică Roșia Montană 
astăzi.

cetă-
Ioachim Tomuș, care 

un petic de pământ, 
un moment dat, el a 
la Iveală un monument 
epoca romană. Este vor- 
de o stelă funerară cu 

Intr-o bună

Banii..
V

d«

curățătorie
Se vede treaba că atunci cînd 

și-a da.t costumul la curățătoria 
chimică, N.B. din Galați nv 
l-a controlat prea atent prin 
buzunare. L-au controlat, in 
schimb, lucrătorii de la spălăto
ria si curățătoria cooperativei 
„Igiena", care au descoperit in
tr-unui din buzunare — sd vezi 
și sd nu crezi 1 — suma de 
3 000 lei. Muncitoarea Rodica 
Chiriac a luat frumușel banii si 
l-a dat șefului de secție Alecu 
Bohoci. Acesta s-a dus Imediat 
la domiciliul clientului.
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îf revine Studioului de 
teatru TV meritul de a fi 
Întreprins revalorificarea 
unși drame scrise în chiar 
anul 1877. în chiar lunile 
bătăliilor de la Plevna: 
Curcanii de Grigore Ven
tura.

E un moment inspirat al 
stagiunii teatrale TV și, 
trebuie spus din capul lo
cului, nu numai pentru lău
dabila inițiativă de a rea
duce în atenție binecunos
cuta piesă a valorosului om 
de teatru Grigore Ventura, 
ci și pentru felul în care a 
realizat șpectacolul de marți 
seara.

Curcanii, de la a cărei 
premieră s-au scurs aproa
pe o sută de ani — ea s-a 
reprezentat pentru întîia 
oară în primăvara lui 1878 
— a constituit la vremea 
ei momentul de vîrf al unor 
manifestări artistice insu- 
fletitoare. care glorificau 
vitejia, spiritul de sacrifi
ciu al ostașilor noștri, tn 
zilele fierbinți ala luptei 
pentru neatîrnare. Anima
tă de puternice simțăminte 
patriotice, piesa înfățișează 
aspecte de pe front și din 
spatele frontului, subliniind, 
cu matură înțelegere a fe
nomenelor. eroismul oame
nilor simpli, dragostea lor 
pentru patrie și pentru li
bertate, adeziunea inflăcă- 
rată a întregii națiuni la 
ideile de independentă și 
libertate. Sint zugrăvite cu 
autenticitate chipurile sol- 
daților, sergenților și ofi
țerilor de pe front, ale ma
melor. nevestelor, logodni
celor celor bravi, care în
fruntau primejdia pentru 
a veni în ajutorul răniților.

este înfățișat modul tn care 
trimișii ziarelor de peste 
hotare privesc, ultniti și in- 
cintati, faptele de arme ale 
românilor. Sînt surprinse 
în culori satirice chipurile 
celor care încercau să pro
fite de pe urma luptei și 
sacrificiilor poporului. Sînt 
sugerate, cu vigoarea și 
prospețimea unui reportaj 
pe viu. clipele de aspră 
încordare ale căderii Gri- 
viței, în care a pierit lup- 
tînd vitejește Valter Mără- 
cineanu. ca și clipele pre-

Teatrul 
la televiziune

mergătoare asaltului deci
siv asupra Plevnei. Nu e 
de mirare că reprezentații
le de pe scena Teatrului 
Național, din primăvara a- 
nului 1878 dădeau naștere 
la adevărate manifestări de 
înalt patriotism, desfăsu- 
rîndu-se într-o atmosferă 
cu adevărat sărbătorească.

Sigur, anii scurși și-au 
spus cuvîntul, textul inițial 
văzut din perspectiva noas
tră prezintă și laturi mai 
puțin izbutite, si momente 
care nu ating strălucirea 
întregului. Era necesară — 
și s-a dovedit binevenită — 
o primenire, o prelucrare, 
o adaptare nu numai la 
specificul micului ecran, ci 
și la exigentele spectato
rului contemporan. Opera
țiunea de limpezire a tex
tului a fost făcută cu bune

rezultate de Virgil Brădă- 
țeanu și Anca Ovanez-Do- 
roșenco. care au eliminat 
multe scene de prisos, pu- 
nind in lumină ideile de 
majoră semnificație și dînd 
mai multă cursivitate ac
țiunii. Spectacolul a benefi
ciat. astfel, de un text în 
care virtuțile inițiale au 
fost bine scoase la iveală. 
Anca Ovanez-Doroșenco a 
avut in scenograful Vasile 
Rotaru un colaborator ex
celent, cu fantezie. Imagi
nile tranșeelor de luptă, ale 
spitalului de campanie, sint 
de autentică forță evoca
toare. Regizoarea, folosind 
generoasele posibilități ale 
platoului de televiziune, a 
realizat cu pricepere, cu 
strălucire chiar, un specta
col care valorifică plenar 
piesa. La reușita acestei 
restituiri contribuie inter- 
preții, foarte bine aleși, 
foarte buni în totalitate. Cu 
mijloace sobre, cu forță 
dramatică, cu putere emo
țională, au interpretat Dina 
Cocea (doamna Albeanu), 
Carmen Galin (Adela). Va
leria Seciu (doamna Ră- 
deanu), Traian Stănescu 
(căpitanul Corciu), Dan 
Nuțu (căpitanul Lupu), 
Vasile Nițulescu (Tarălun- 
gă, sergent de Dorobanți), 
apoi Jorj Voicu (Bacalo- 
vici), Jean Lorin Florescu 
(corespondentul englez), 
Mihai Mereuță, Sebastian 
Papaiani, Dumitru Onofrei 
și Adrian Pintea. Datorită 
lor, datorită tuturor reali
zatorilor. am avut satisfac
ția unei seri de teatru re
marcabile.

Virgil MUNTEANU

t V
PROGRAMUL I

12,00 Telex
12,05 Pedro Soler și chitara sa
12,35 Roman-toileton : „Sub stele". Ecranizare 

a romanului lui A. J. Cronin. Producție a 
televiziunii engleze. Episodul 6

13,24 Ancheta socială : „Răspunsul : NU I" Emi
siune de Alexandru Stark și Corneliu Rusu

13,55 Publicitate
14,00 Planul Delta. Un vast ansamblu de lucrări 

hidrotehnice în curs de realizare in Olanda. 
Film documentar

14,1# Clubul tineretului... la Galați
14,00 Tenis de cîmp : România — Belgia, tn 

„Cupa Davis". Partida de dublu. Transmi

siune directă de Ia Arena Progresul. Co
mentator Cristian Țopescu

17,00 Tragerea de amortizare ADAS
17.10 Antologia filmului pentru copil și tineret t 

Shirley Temple
ÎS,30 Redutele Independenței. „Măicuță dragă, 

cartea mea...". Emisiune de Arșaluls Cea- 
murian

18.50 Aprilie 1077 — cronica evenimentelor po
litice interne șl Internaționale

19,05 Eroi îndrăgiți de copil : Heidi
19.30 Telejurnal — Țara in ajun de 1 Mal
20,00 De Ziua muncii. Eseu TV de A. I. Zăi- 

nescu
20,15 Sub steagul solidarității internaționale. 

Documentar de Dlonisle Șincan
20.30 Teleenciclopedia
21,00 Film serial : Kojac
21.50 Intilnlre cu satira, umorul șl invitații lor
22.30 Telejurnal. Sport
22,40 Primăvara a sosit — program de romanța 
23,00 închiderea programului

„Hotărîrea", consacrată 
centenarului Independen
ței de stai a României, în
cepe prin, a evoca sugestiv 
uriașa mobilizare a ener
giilor și strălucita activitate 
diplomatică pe care au 
dus-o bărbații de frunte ai 
tării pentru a cunoaște 
conjunctura internațională 
și a o influenta în sensul 
obținerii unor atitudini fa
vorabile luptei pentru Inde
pendență. Centrul de greu
tate al piesei stă insă in 
relevarea necesității isto
rice a actului independenței, 
in hotărîrea. în afirmarea 
acestui act. cerut de popor, 
decretat in numele poporu
lui. înfăptuit si apărat de 
popor, de piepturile deve
nite baricade ale miilor de 
tineri, voluntari din toate 
părțile locuite de români.

„Pe cine să ne spriji
nim?", întreabă speriat de 
temeritatea ideii si de osti
litatea marilor puteri în
conjurătoare un membru al 
Consiliului întrunit la Bucu
rești. „Pe poporul român. 
Pe noi înșine", exclamă, ca 
și Bălcescu în timpul revo
luției de la 1848. Kogălni- 
ceanu.

Acest .moi înșine", arăta 
Mircea Bradu. a inclus și 
pe românii din Transilva
nia. care au trăit cu inten
sitate acele clipe hotăritoa- 
re pentru istoria poporului 
nostru, reflectând si urmă
rind în presă evenimentele, 
adunînd bani si materiale 
pentru front și pentru ră
niți („carne din carnea 
noastră si singe din singele 
nostru" — cum scria un 
donator bihorean) și fugind 
peste munți, pentru a în- 
groșa rîndurile luptătorilor 
de la Grivița si Plevna.

„Am vrut să scriu o pie
să care să aibă nu numai 
sensul unei evocări ci, mai 
ales, puternicele note ale 
actualității. Asuprirea cart 
mai există In lume, hotări- 
rea cu care tara noastră 
militează pentru o nouă or
dine economică, pentru 
dreptate și umanism in re
lațiile dintre oameni, con
firmă o înțelepciune re
marcabilă și dăruirea isto
rică pentru binele omeni-

de Mircea BRADU
rit. Eroismul celor de la ‘77 
a fost demonstrat și la Mă- 
rășești și in Tatra sau pe 
cimpiile Ungariei prietene, 
in momente diferite și se 
va ivi de cite ori va fi ne
voie. Faptul că în acest an 
sărbătorim 100 de ani de la 
cucerirea Independenței de 
stat a României, este deci 
prilejul fericit cu care ne 
manifestăm incă o dată un 
crez, un destin și o demni
tate națională", precizează 
Mircea Bradu. prefațînd 
„Hotărîrea".

La Teatrul 
de stat 

din Oradea

Injchip remarcabil, aceas
tă lucrare, care îsi propune 
să reflecte permanente ale 
istoriei noastre cu ecouri și 
reflexe in actualitate, izvo
răște nu numai dintr-o pu
ternică conștiință națională, 
din crezul patriotic adine 
și activ al scriitorului, ci și 
dintr-o febrilă și temeinică 
cercetare a documentelor și 
dintr-o superioară medita
ție asupra lor din unghiul 
actualității.

Valoarea piesei. după 
mine, pînă In prezent cea 
mai bună dintre dramele 
noi consacrate evenimentu
lui de Ia 1877 șl care ar fi 
binemeritat atentia primei 
scene a tării, stă în talen
tul cu care scriitorul (fără 
a diminua din autenticita
tea de document a lucrării 
sale) a inventat situații 
deosebit de sugestive — fie 
că e vorba de sugerarea a- 
titudinli marilor imperii 
fată de Ideea independen
tei. fie că e vorba de tre
zirea conștiinței altor po
poare la această Idee (scena 
sinuciderii slovacului Ne- 
hoda care comisese eroarea 
de a-și închina viata unei 
idei ce 6e dovedește falsă: 
legitimitatea și unitatea 
forței imperiului austro- 
ungar).

Finețea stilului, simțul 
replicii, calități care l-au 
făcut remarcat pe Mircea

Bradu încă de la primele 
lucrări’, se-fac remarcate cu 
prisosință și aici.

Spectacolul Teatrului de 
stat din Oradea, căruia li 
revine meritul de a fi pre
miera absolută a „Hotărl- 
rii". izvorăște dintr-o desci
frare matură a textului. 
Alexandru Colpaci, unul 
dintre reprezentanții de 
frunte ai generației mai ti
nere de regizori, care s-a 
făcut deja remarcat prin fi
nețea cu care a pus în va
loare mai multe lucrări 
dramatice noi. urmărește 
cu atentie confruntările de 
idei, accentuează, sub as
pect emotional, imaginile 
zbuciumului si mobilizării 
întregului popor. El insistă 
asupra dramelor individua
le in măsura in care au 
forța de generalizare expri- 
mind înfruntarea eroică a 
dificultăților. Ameliorarea 
unor soluții scenografice 
(Th. Ciupe) și mai ales rea
lizarea unui ritm mai su
gestiv. mai tensionat și a 
unei susțineri mai pronun
țat interiorizate a tuturor 
partiturilor — modificări 
care au posibilitatea să in
tervină pe parcurs — vor 
accentua nivelul remarcabil 
al spectacolului.

Eugen Tugulea, distins 
actor al colectivului oră- 
dean. realizează în Bălă- 
ceanu unul dintre cele mai 
bune roluri ale sale din ul
tima vreme. Se fac remar
cați, de asemenea, Jean 
Săndulescu (gazetarul Blo- 
witz), Ion Abrudan (la fel 
de bun în Nehoda și 
Stuart), Mircea Constanti- 
nescu (un Russel avîntat și 
firesc), Dorel Urlăteanu 
(Andrassi), Ion Miinea (Ko- 
gălniceanu). De asemenea. 
Radu Vaida, N. Barosan, 
Simona Constantinescu. A- 
lături de ei intilnim in 
spectacolul realizat de Al. 
Codpacci patru actori ama
tori, integrați perfect în sti
lul, viziunea și mesajul .ele
vat al spectacolului oră- 
dean.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Aniversînd 100 de ani de la acel 
început modest din secolul trecut,' re
prezentat prin înființarea Societății 
științifice medicale din București, ne 
dăm mai bine seama de lungul drum 
străbătut de atunci de medicina ro
mână, timp în care știința medicală 
românească a adus numeroase con
tribuții de seamă la patrimoniul ști
inței medicale mondiale.

Conitinuînd aceste tradiții valoroa
se, la care societățile medicale au 
contribuit prin întreaga lor activita
te, cercetarea științifică șl practica 
medicală românească au dovedit în 
tot timpul competentă profesională, 
devotament și umanism, ca o largă 
reflectare a înaltelor virtuți ale po
porului nostru.

Prof. dr. docent 
Marin VOICULESCU 
membru corespondent 
al Academiei, 
președinte al Uniunii societăților 
de științe medicale 
din Republica Socialista Romania

Expoziție 
de arta populara 

și artizanat
Din inițiativa Comitetului ju

dețean de partid Tulcea și a 
consiliului județean de control 
muncitoresc, s-a deschis a doua 
ediție a unei expoziții de artă 
populară și artizanat, care va
lorifică tradițiile folclorului 
nord-dobrogean. Cele peste 1 500 
de exponate vădesc o stăruitoare 
și inspirată muncă pentru crea
rea de obiecte care să îmbine 
frumosul cu utilul. Realizatorii 
obiectelor expuse sînt coopera
tivele agricole, unitățile coope
rației meșteșugărești și ale celei 
de consum, industria locală și 
școlile din județul Tulcea și din 
cîteva alte județe. Cooperativele 
agricole expun obiecte realizate 
din împletituri de răchită, uni
tățile industriei locale și cele 
școlare sint prezente cu cusă
turi, împletituri din papură, 
piese decorative din lemn. Atrag 
atentia printr-o aleasă execuție 
exponatele cooperativelor mește
șugărești : țesăturile din boran- 
gic cu alesături inspirate din 
piese vechi expuse în muzeul 
județean, broderiile fine, con
fecțiile realizate din pînză de 
casă, cu o croială specifică por
tului popular dobrogean, co
voare. lăicere și scoarțe țesute 
la război sau la gherghef, in 
desene și culori autentic dobro
gene, diverse Împletituri, obiecte 
din lemn și metal, multe din ele 
inspirate din bogata faună și 
floră a Deltei Dunării.

Reprezentanții comerțului au 
și încheiat contracte cu produ
cătorii, astfel incit obiectele din 
expoziție să se găsească în ma
gazine chiar tn apropiatul sezon 
estival. (Rodica Șerban)
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După ce terminaseră lucrul 
unul din șantierele Trustului 
construcții-montaj Timișoara, 
Gheorghe Purcel, Viorel Bădoi, 
A. Obrejan 
s-au retras 
ochii lumii 
joace cărți, 
bani. Cei 
„absorbiți" 
preocupați, 
servat pe 
litie. A mai 
mai zis altul 
treilea ceva, 
ridicind ochii 
sec. La fel au făcut si ceilalți, 
fiind nevoiți să achite fiecare 
cite o amendă de 1 000 lei.

David 
de 
să 
Pe 
de 
de 

ob- 
mi- 

a 
sec, a mormăit al 
iar al patrulea — 
— a inghifit in

și Nicolae 
intr-un loc ferit 
și au început 
Joc de noroc, 
patru erau atit 

de joc și atit 
Incit nu i-au 

lucrătorii de 
zis unul pas.

Fiecăruia
ce î se cuvine

Acțiune obișnuită de control 
al circulației pe raza localității 
Vedea. Un echipaj al miliției o- 
prește autoturismul l-Ag-4114 ;

— Actele mașinii, vă rugăm.
— Poftiți. Eu sânt proprieta

rul.
— Cine sint cel doi pasageri ?
— Aaa, sînt prieteni foarte 

buni.
— Și țuica pe care o transpor

tați ? Ciți litri aveți 7
— Aaa, da. Vreo 220 de litri. 

Personal n-am gustat-o 
dar după miros cred că s gro
zavă. Nu vreți s-o Încercați ?

Echipajul a „încercat" să afle 
sursa de fabricare a țuicii. Și a 
aflat : domiciliul unuia din cei 
doi pasageri, la care s-au găsit 
mari cantități de materii prime, 
in special zahăr și borhot. Pe 
loc, fiecăruia i s-a dat cei 1 se 
cuvine : zahărul confiscat a fost 
predat la magazinul alimentar, 
țuica — la „Vinalcool". iar lor 
— amenda cuvenită.

Gelozie...
cu foc

incă.

S-a tntlmplat la Singeorgiu de 
Pădure. Despre F. Ștefan se 
dusese vestea că e gelos... foc 
pe sofia sa. lucrătoare la o uni
tate de alimentație publică. Și 
era atit de gelos, incit n-o slăbea 
deloc din ochi. Inspăimintată de 
comportarea din ce in ce mai a- 
menintătoare, agresivă, a soțului, 
femeia s-a mutat la maică-sa. 
„Am să le dau foc casei" — s-a 
burzuluit F. Ștefan, pornind la 
miezul nopții spre locuința ma
mei soacre. Pe drum a făcut 
citeva „antrenamente", dind foc 
unei magazii de lemne, apoi la o 
șiră de fin. apoi la o grămadă 
mare de coceni... In clipa cind 
— „mistuit de dragoste" — în
cerca să scapere un chibrit si la 
casa soacrei, oamenii treziți din 
somn de isprăvile lui de pină 
atunci l-au imobilizat și l-ău dat 
pe mina milit.ei.

Unde
| te ascunzi,
I
I
I

omule?
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• CARAȘ-SEVERIN. Sub ge
nericul „Civilizația daco-geți- 
lor in perioada clasică", a fost 
deschisă, in foaierul Casei de 
cultură a sindicatelor din Reși
ța, o expoziție de mărturii ale 
acestei civilizații — ceramică, 
unelte de fier, arme, podoabe, 
meșteșuguri casnice, numisma
tică etc. Expoziția este organi
zată de Muzeul de istorie al 
municipiului București, Muzeul 
de istorie al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca, Muzeul de istorie 
și artă din Bacău și Muzeul 
județean de istorie din Reșița. 
„Pagini de glorie din lupta po
porului român pentru libertate,

unitate națională și neatîrnare" 
este genericul unei alte expoziții 
documentare, dedicată centena
rului Independenței de stat a 
României. La rindul său. Ate
neul tineretului găzduiește ex
poziția județeană de artă foto
grafică. (Nicolae Cătană). 
• IAȘI. La Iași se desfășoară 
a 3-a ediție a manifestării cul
tural-educative „Omagiu mun
cii", inițiată de consiliul jude
țean al educației politice și cul
turii socialiste. Acțiunea prevede 
realizarea în fiecare zi, pînă la 
1 Mai, și apoi în fiecare săptă- 
mînă a unui ciclu de manifestări 
în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" : programe

artistice susținute de formațiile 
fruntașe, vernisarea de expozi
ții, simpozioane și dezbateri 
etc. La Iași, Pașcani și Tg. 
Frumos vor avea loc adunări 
deschise în cadrul cărora vor fi 
înmînate diferite distincții frun
tașilor în producție, diplome de 
„Fiu de onoare al întreprinde
rii". Manifestări cultural-artisti- 
Ce de amploare vor avea loc la 
toate cluburile muncitorești. 
(Manole Corcaci). • BISTRIȚ A- 
NAsAUD. Prin ultimele două 
spectacole ce au avut loc în 
orașul Singeroz-Băi și în comu
na Slava a fost încheiată faza 
județeană a Festivalului națio
nal „Cintarea României", la

care au participat 179 formații 
muzical-coregrafioe, de teatru, 
brigăzi artistice și montaje li
terare. Și-au adus contribuția la

reușita celor 10 manifestări din 
cadrul fazei județene, organi
zate în 8 centre, peste 3 500 de 
artiști amatori ; au participat 
circa 7 000 de spectatori. La 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Bistrița a avut loc confe
rința cu tema „Cerințe si posi
bilități de amplificare a parti

cipării cadrelor la creația teh
nică originală" (Gheorghe Cri
șan). • TELEORMAN. La Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Alexandria a avut loc un sim
pozion dedicat aniversării a 100 
de ani de la cucerirea Indepen
denței de stat a României. Ex
punerile s-au referit la strategia 
și tactica armatei române ; ca
racterul național și popular al 
războiului de independență ; 
participarea armatei române la 
bătălia de la Plevna ; ecoul in
ternațional al proclamării inde
pendenței ; contribuția militară 
și materială a județului Teleor
man la luptele pentru cucerirea 
neatîrnării. In încheiere, forma

ția de teatru a sindicatului tn- 
vățămint din Alexandria a pre
zentat piesa „Trei scrisori de pe 
front" de Dan Tărchilă. Cu a- 
cest prilej a fost deschisă și o 
expoziție documentară. (Ion 
Toader). • V1LCEA. La Rm. 
Vilcea a avut loc o sesiune de 
comunicări dedicată sărbătoririi 
centenarului Independenței de 
stat a României. Au fost pre
zentate referatele : „Războiul 
de independență in contextul 
european", „Afirmarea națiunii 
române și cucerirea indepen
dentei de stat", „P.C.R. — pro
motor al dezvoltării libere și 
independente a poporului ro

mân" ș.a. (Ion Stanciu). • SATU

MARE. Scenele teatrului, filar
monicii și clubului „Unio" au 
găzduit, timp de două zile, faza 
județeană a Festivalului națio
nal „Cintarea României", la care 
au evoluat zeci de formații de 
teatru, brigăzi artistice, echipe 
de dansuri populare și cu temă, 
montaje muzical-literare, coruri, 
tarafuri, orchestre de muzică 
ușoară, grupuri vocale și de mu
zică folk, soliști și recitatori. 
La Galeriile Fondului Plastic 
s-a deschis „Salonul de primă
vară al profesorilor de desen din 
județul Satu Mare", tn care sint 
expuse lucrări de pictură, grafi
că, sculptură, tapiserie. (Octav 
Gtumeza).

I
I
I
I
I
I

Cit timp a lucrat ca mecanic 
la Uzina chimică din Borzești, 
Octavian Roșcău (de fel din Ge- 
răușa. județul Satu Mare) s-a 
tot împrumutat cu diferite sume 
de bani de la casa de ajutor re
ciproc a petrochimiștilor. Ultima 
oară, cînd îi „ardea buza" — 
cum zicea el — pentru a-și re
zolva treburi care nu sufereau 
aminare. Roșcău a găsit din nou 
Înțelegere și a fost imediat îm
prumutat. Dar tot imediat, vă- 
zîndu-se cu banii în buzunar, a 
dat bir cu fugiții. Au trecut a- 
proape trei ani de cînd cei din 
Borzești îl tot caută, dar degea
ba. Unde te-ai ascuns, omule ? 
Te așteaptă oamenii, să le ina- 
poiezi datoria. Chestie de obraz. 
Si nu numai de obraz.

Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

I
I
I
I
I
I
I
I



SCINTEIA - slmbdta 30 aprilie 1977 PAGINA 5

Primire la primul ministru ai guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România a primit 
vineri dimineața reprezentanții unui 
grup de bănci franceze în frunte cu 
Claude Pierre Brosolette, președin
tele băncii „Credit Lyonnais", și 
Franțois Giscard d’Estaing, director 
general la „Banque Franța! se du 
Commerce Exterieur", precum și re- 
prezentanți ai societății franceze 
Citrden.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor econo
mice româno—franceze. Au fost exa

minate modalitățile extinderii in con
tinuare a cooperării în producția in
dustrială, a lărgirii schimburilor co
merciale și colaborării tehnico-știin- 
tifice dintre cele două țări.

I-a întrevederea care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate au 
participat Vasile Voloșeniuc, preșe
dintele Băncii române de comerț 
exterior. Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Cornel Pinzaru, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Japo

niei, Ryoko Ishikawa, ambasadorul 
acestei țări la București, a oferit vi
neri la amiază o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, loan 
Ursu, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Marin 
Trăistaru, adjunct ăl ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, oameni de 
știință, cultură, alte persoane oficiale, 

de asemenea, șefi 
diplomatice acre a t- 
alți membri ai cor-

Au luat parte, 
ai unor misiuni 
tați la București, 
pulul diplomatic.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice a 

avut loc. vineri după-amiază. o fes
tivitate. în cadrul căreia ambasadorul 
V. I. Drozdenko a înminat tovarășu
lui Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui General al A.R.L.U.S.. ordinul 
..Prietenia popoarelor", acordat prin 
Decret al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. în legătură cu îm
plinirea a 60 de ani de viață și pen
tru «ctivitatea consacrată Întăririi și 
dț Jtării prieteniei și colaborării 
di :re popoarele român si sovietic.

La festivitate au participat tovară
șii Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai Biroului și ai Consiliului Gene
ral al A.R.L.U.S., funcționari superiori 
din M.A.E., activiști ai A.R.L.U.S.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Regatului Țărilor de 
Max Van Der Stoel, cu ocazia 
naționale a acestei țări.

★
Cu prilejul Zilei naționale a

gatului Țărilor de Jos, vineri după-
Re-

amiază, Institutul român pentru re
lații culturale cu străinătatea a or
ganizat, in Capitală, o manifestare 
culturală.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S:, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe,. Con
siliului Culturii, și Educației 
liste, oameni de artă 
numeros public.

Au fost de față A. H. Croin, am
basadorul Olandei la București, 
membri ai ambasadei.

Ziaristul Ioan Erhan a împărtășit 
impresii dintr-o călătorie în Olanda, 
după care participants au vizionat 
un film documentar olandez.

★
în vederea punerii în aplicare a 

hotărîrilor privind Societatea mixtă 
româno—franceză „Oltcit". pentru
producerea și comercializarea de au
toturisme de mic litraj, la București 
a avut loc, 
mentelor în legătură cu finanțarea 
obiectivului.
semnate de reprezentanți ai Băncii 
Franco—Române și ai unui grup de 
13 bănci franceze. în frunte cu „Cre
dit Lyonnais" și Banque Franțaise 
du Commerce Exterieur.

★
Sub genericul manifestărilor de

dicate sărbătoririi centenarului inde
pendenței, la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România a avut 
loc. vineri, o sesiune de comunicări 
cu tema „Femeile — participante 
active la lupta dusă de-a lungul 
veacurilor de poporul român pentru 
împlinirea năzuințelor sale de liber
tate. unitate și independentă naționa
lă, pentru făurirea orinduirii socia
liste și comuniste în România".

*
După ce a dat concerte la Ploiești, 

Cîmpina, Tirgoviște. Buzău. Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Pașcani. Sucea
va, Bistrița și Tg. Mureș, formația 
vooal-instrumentală 
Uniunea Sovietică și-a 
neul în tara noastră cu 
cert prezentat vineri în 
a teatrului „Constantin 
Capitală. Concertele de 
și Ploiești au fost susținute în folo
sul sinistratilor cutremurului.

Socia- 
și cultură, un

și

vineri, semnarea docu-

Documentele au fost

„Kalinka" din 
încheiat tur- 
un nou con- 
sala Victoria 
Tănase" din 
la București

Maiestății Sale CARE al XVI-lea GUSTAF
Regele Suediei

STOCKHOLM
Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre vă adresez 

calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, Excelență, viile mele mulțumiri pentru felicitările 
și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia aniversării zilei mele 
de naștere.

MARGARETA A ll-A
Regina Danemarcei

str.

UZ 
în

Programul unităților 
de servire publică 

in zilele de 1 și 2 mai
SERVICIILE MEȘTEȘUGĂREȘTI

• REPARAȚII TELEVIZOARE. în 
zilele de 1 și 2 mai va funcționa dis
peceratul din strada Sf. Gheorghe 
Nou nr. 23, tel. 15 13 32. care va ași-, 
gura intervenții pe teren, intre orele 
8—13.

• REPARAȚII AUTO. în ziua de 
1 mai, între orele 8—13, vor funcțio
na : unitatea nr. 10, strada Nicolae 
Sebe nr. 4 (bd. Leontin Sălăjan), 
tel. 43 35 96 ; unitatea nr. 12, Calea 
Flore asta nr. 43, tel. 79 21 75 ; unita
tea nr. 4, Șoseaua Giurgiului nr. 178, 
tel. 85 45 25. în ziua de 2 mai, intre 
orele 8—13, vor funcționa : unitatea 
nr. 9, str. N. Apostol 4 (Cqlentina), 
tel. 87 64 40; unitatea nr. 8, bd. Aero
gării 38, tel. 33 16 21. Pentru tractarea 
autoturismelor rămase în pană, cetă
țenii se vor putea adresa dispecera
tului Cooperativei Automecanica din 
str. Olteni nr. 36, tel. 20 32 35, care 
va funcționa în aceste zile între orele 
8—13.

• Reparații la INSTALAȚII SA
NITARE și ELECTRICE. în zilele 
de 1 și 2 mai, între orele 7—7 (în trei 
schimburi), va funcționa dispeceratul 
Cooperativei Instalatorul din 
Traian nr. 156, tel. 21 65 13.

• REPARAȚII OBIECTE DE 
CASNIC ȘI ELECTROCASNIC.
zilele de 1 și 2 mai, intre orele 8—14, 
va funcționa dispeceratul Cooperati
vei Metalo-Casnlca din str. Sf. 
Gheorghe Nou nr. 9, tel. 15 51 10.

OFICIILE P.T.T.R.
în zilele de 1 și 2 mai vor fi des

chise, între orele 8—20, oficiile 
P.T.T.R. nr. 1, 4, 7. 10, 12, 16, 32, 39, 
53, 57, 61, 63, 66 și 69.

ASISTENȚA SANITARA
In zilele de 1 și 2 mai serviciile de 

gardă ale spitalelor de adulți și co
pii vor funcționa in program per
manent. Policlinicile teritoriale prin
cipale de sector, adulți și copii, vor 
asigura în tot cursul zilei și nopții 
garda pentru consultații pe profil de 
boli interne și respectiv pediatrie. 
Serviciile de asistență la domiciliu 
pentru adulți și copii vor funcționa 
în această perioadă permanent, atît 
ziua cit și noaptea.
PROGRAMUL FARMACIILOR

Vor fi deschise 'in permanență, 
ziua și noaptea, farmaciile : nr. 2 — 
Bd. Leontin Sălăjan, complex corn. 
A 14 ; nr. 5 — Bd. General Magheru 
18 ; nr. 9 — Șos. Ștefan cel Mare nr. 
1—7 ; nr. 18 — Bd. 1848 nr. 5 ; nr. 26 
— Șos. Colentina nr. 1, Bloc 34 ; nr. 
46 — Șos. Mihai Bravu nr. 274 ; nr. 
50 — Complex com. 1 — Ans. Ber- 
ceni-Sud ; nr. 53 — str. Băiceni nr. 1 
(Drumul Taberei) ; nr. 69 — Bd. 1 
Mai nr. ■ 343 ; nr. 70 — Calea Raho- 
vei nr. 399 ; nr. 93 — Șos. Giulești 
nr. 123, precum și Punctul farma
ceutic nr. 12 de pe peronul Gării de 
Nord.

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS

Maiestății Sale IULIANA
Regina Țărilor de Jos

HAGA
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul sărbătorii naționale 

a Regatului Țărilor de Jos — Ziua de naștere a Maiestății Voastre — cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres po
porului olandez.

Nutresc convingerea că relațiile prietenești româno-olandeze, care au cu
noscut în ultimii ani o creștere și diversificare tot mai mare, vor continua să 
se dezvolte în interesul celor două țări, al colaborării și păcii în Europa și 
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

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

Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră de felicitări 
transmis cu ocazia zilei mele de naștere. Am apreciat mult gîndurile dum
neavoastră sincere și sînt fericit să împărtășesc încrederea dumneavoastră 
că 
se

relațiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua să 
dezvolte.
Cu cele mai bune urări,

JAMES CALLAGHAN
Primul ministru al Guvernului 

Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord

VREMEA ÎN
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, de la 1 la 4 mai, vremea 
.va fi, în general, instabilă în regiu
nile din nardul tării, unde vor cădea 
ploi sub formă de averse. însoțite 
frecvent de descărcări electrice. Pe 
alocuri se va semnala și grindină. 
Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat, cu 20—30 km pe oră si cu in
tensificări de scurtă durată de pînă 
la 40 km pe oră. Temperaturile mi
nime vor oscila între 4 și 12 grade, 
iar maximele intre 14 și 24 grade, 
local mai ridicate în sudul tării.

între 5 și 9 mai, vremea se va 
răci ușor si se va menține instabilă, 
mai ales în nord. Ploile vor avea ca
racter de aversă și vor fi insotite de 
descărcări electrice.

Temperaturile minime vor oscila 
între 2 și 12 grade, izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar cele ma
xime între 12 și 22 grade, local 
mai ridicate. La munte, la peste 
1 500 m altitudine, precipitațiile vor 
fi și/ sub formă de lapovită si nin
soare.

între 10 si 13 mai, vremea va fi 
la început răcoroasă, cerul variabil și 
se vor semnala averse de ploi mai 
ales după-amiaza. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 și 10 
grade, iar cele maxime între 14 și 
24 grade.

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

TENIS» în „Cupa Davis" ÎN ZIUA DE 1 MAI

LUNA MAI
De la 14 la 17 mai, vremea va fi 

în general umedă, la început în vest 
și apoi în celelalte zone ale țării. 
Vor cădea ploi intermitente în cea 
mai mare parte a țării, care vor avea 
și caracter de averse. în vest si sud, 
cantitățile de precipitații vor 
20—25 1 pe mp in 24 de ore. 
mele vor oscila între 4 și 12 
iar maximele între 15 și 25 
La munte, la peste 1500 m 
dine, precipitațiile vor fi sub 
de lapovită si ninsoare.

între 18 și 22 mai. timpul 
instabil și vor cădea ploi sub 
de averse, însoțite frecvent de des
cărcări electrice și pe alocuri și de 
grindină. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele intre 18 și 26 grade.

în ultimele zile ale lunii, vremea 
va fi in general frumoasă, cerul va 
fi variabil și va deveni instabil mai 
ales după-amiaza. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse 
grade, iar maximele 
30 grade.

depăși 
Mini
grade, 
grade, 
altitu- 
formă

va fi 
formă

Intre 6 și 16
Intre 20 și

(Agerpres)
★

Ieri in țar» : Vremea 
moașă și călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în sudul țării, Vintul 
a prezentat intensificări locale !n sudul 
Banatului și izolat in zona de munte 
și Moldova. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 12 grade la Con
stanța șl Mangalia și 27 de grade la 
Vărădla. fn București t Vremea a fost 
frumoasă șl caldă cu cerul mal mult 
senin. Temperatura maximă a fost de 
21 de grade.

a fost fru-

După prima zi, România - Belgia 2-0 Un bogat program sportiv pentru bucureșteni

Personalitatea unor străvethi orașe
Cutreierind peisajul 

„Țărilor de Jos", că
lătorul străin simte 
foarte curînd puterni
ca atracție a triun
ghiului Rotterdam — 
Haga — Amsterdam. 
Olandezii recunosc fie
căruia din cele trei 
orașe personalitatea, 
specificul și prestigiul 
intr-un anumit dome
niu.

Rotterdamul este 
principalul centru in
dustrial al tării. Viața 
lui este strîns legată 
de port, socotit a fi cel 
mai mare din lume. 
Este impresionantă ac
tivitatea intensă a a- 
cestui furnicar mari
tim. ur.de sînt prezen
te simultan sute de 
vase, unde asiști la un 
du-te-vino neîntrerupt 
de-a lungul cheiurilor 
și danelor care însu
mează zeci și zeci de 
kilometri. Portul se 
întinde pe o suprafa
ță de cîteva mii de 
hectare, dispune de 59 
puncte de acostare, iar 
rețeaua sa proprie de 
căi ferate are peste 260 
de km. Distrus aproa
pe în întregime in 
timpul războiului, Rot
terdamul a renăscut

din ruine ; portul și 
orașul continuă să se 
dezvolte și să se mo
dernizeze. Noul me
tro. tunelele. viaduc
tele, ca și lucrările de 
îndiguire și remodela- 
re a canalelor de apă 
ii definesc un chip 
aparte.

Haga. presărată de 
parcuri, a fost parcă 
predestinată să devină 
o capitală calmă, am
biantă la care își dau 
concursul și străzile 
străjuite de arbori, și 
arhitectura diferitelor 
epoci, și locuitorii săi. 
Nu la fel stau lucru
rile în cel de-al trei
lea punct al triunghiu
lui — Amsterdamul. 
Vizitîndu-1. descoperi 
repede că, pe lingă 
trăsăturile inerente de 
mare aglomerare ur
bană. Amsterdamul 
este un oraș universi
tar. un oraș al muzee
lor. orașul lui Rem
brandt. în același 
timp, el este un di
namic centru indus
trial și unul din cele 
mai mari porturi eu
ropene. în porturile 
olandeze amintite a- 
costează nu o dată 
vase românești, se în

carcă și se descarcă 
mărfuri produse în 
țara noastră.

între România și O- 
landa s-au statornicit 
si se dezvoltă rapor
turi de prietenie și 
colaborare pe multiple 
planuri. O contribuție 
determinantă la evo
luția ascendentă a a- 
cestor relații au a- 
dus-o vizita pe care 
președintele Nicolae 
Ceausescu a efectuat-o 
în Olanda în aprilie 
1973 — și căreia i-a 
succedat, doi ani mai 
tirziu. vizita în țara 
noastră a reginei Iu- 
Jiana. Amplificarea 
schimburilor recipro
ce, ca și perspective
le ample care permit 
identificarea unor noi 
domenii de cooperare 
corespund întru totul 
intereselor celor două 
țări si popoare. în- 
scriindu-se, totodată, 
ca o contribuție de 
seamă la cauza destin
derii și cooperării in 
Europa, la cauza ge
nerală a păcii, progre
sului șî ințelegerji în
tre toate națiunile 
lumii.

Radu BOGDAN

A apărut; „ REVISTA ECONOMICĂ*' nr. 17/29 iv 1977

După editorialul intitulat „1 Mai 
— sub semnul muncii, al împlinirii 
și solidarității" revista publică, la 
rubrica ECONOMIE NAȚIONALĂ, 
articole și anchete consacrate ur
mătoarelor teme : „Utilizarea la pa
rametri ridicați a capacităților de 
producție" ; „Perfecționarea procese
lor de concepție și execuție a pro
duselor" ; „în agricultură — produc
ții record" ; „Desfășurarea ritmică a 
transportului de mărfuri".

LECȚIA în ajutorul oandidaților la 
examenul de admitere în învățămln- 
tul economic Buperiar are ca temă 
„Noua ordine economică internațio
nală — imperativ al contemporanei-, 
tății".

Revista cuprinde, de asemenea, o- 
bișnuitele rubrici : CONDUCERE* 
ORGANIZARE ; TEORIL IDEI J 
ECONOMIE MONDIALA.

Au început emoțiile pentru iu
bitorii tenisului din țara noas
tră : ieri, echipa României a pornit 
la drum în noua ediție a „Cupei 
Davis". Meciul România — Belgia, 
care a început ieri la București pe 
terenul; central din parcul „Pro
gresul", contează ca optimi de finală 
ale grupei europene A. Firește, echi
pa belgiană nu e atît de puternică 
incit să pericliteze șansa de califi
care a echipei noastre. Mai departe 
însă. în sferturile de finală, tenis- 
rnanii cehoslovaci, adică valori in
ternaționale cum sînt mai ales Kodes 
și Hrebec, vor ridica mult gradul de 
dificultate al întrecerii.

Deocamdată, Ilie Năstase si Dumi
tru Hărădău au și jucat meciurile de 
rodaj în compania adversarilor bel
gieni, iar astăzi, de la ora 15. vom 
vedea la lucru și pe renumitul nostru 
cuplu Năstase—Țiriac. Desigur, nu
meroșilor spectatori din tribunele de 
la „Progresul" le-a făcut mare plă
cere să-l revadă din nou pe

Ilie Năstase, să-l vadă jucînd acele 
mingi „inventate" pe moment de a- 
cest celebru sportiv român. Năstase 
a ciștigat normal în trei seturi (6—1, 
6—4. 6—1) in fața foarte tinărului 
Bernard Boileau 1 sperăm să-și păs
treze dezinvoltura și calmul la toate 
partidele care-1 așteaptă în acest în
ceput de mai. Cît îl privește pe Du
mitru Hărădău. putem spune numai 
că a pășit cu dreptul, învingînd clar, 
tot in trei seturi (6—1, 6—3. 6—3). pe 
Jean-Pierre Richer. Promițător, desi
gur, ceea ce ne face să așteptăm ur
mătoarele lui jocuri spre a constata 
pînă unde a progresat de la ultima 
lui participare in echipa noastră pen
tru „Cupa Davis".

Deci, astăzi, de la ora 15. în tribune 
sau la televizoare, vom urmări me
ciul de dublu dintre Năstase—Țiriac 
și dublul belgian, probabil. în alcă
tuirea Stevaux—De Muynck. Arbitru 
principal, pe mai departe. Carlo Mar
tini (Italia).

V. M.

ACTUALITATEA
• In campionatul diviziei A. astăzi 

pe stadionul Republicii din Capitală, 
se va juca meciul dintre echipele 
Sportul studențesc și F.C. Bihor. în- 
tîlnirea va începe la ora 17,00.

Celelalte meciuri ale etapei a 
XXIII-a se vor juca duminică după 
cum urmează: Rapid — Dinamo (ora 
15,00, stadionul Republicii); Univer
sitatea Craiova — F.C.M. Reșița; Po
litehnica Iași — Politehnica Timi
șoara; A.S.A. — Corvlnul; S.C,

Campionatul mondial 
de hochei

La Viena. în campionatul mondial 
de hochei pe gheată (Grupa A), s-a 
disputat partida derbi dintre selec
ționatele U.R.S.S. și Cehoslovaciei. 
Hocheiștii sovietici au obtinut victo
ria cu scorul de 6—1 (1—1. 4—0. 1—0).

în clasament conduc, neînvinse, 
echipele U.R.S.S. și Suediei cu cite 
10 puncte, urmate de Cehoslovacia — 
7 puncte.

Ieri, la Viena. în campionatul mon
dial de hochei pe gheată (grupa A), 
selecționata Finlandei a întrecut cu 
scorul de 4—2 (2—0. 0—1. 2—1) for
mația României. Golurile echipei ro
mâne au fost înscrise de Florian 
Sgîncă si Dumitru Axinte.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 29 APRILIE 
1977

EXTRAGEREA I : 85 73 11 35 86 49 
56 78 51.

EXTRAGEREA a Il-a : 28 39 70 62 
20 48 67 42 30.

LA FOTBAL
Bacău — F.C. Constanta; Jiul — F.C. 
Argeș și U.T.A. — F.C.M. Galati. 
Meciul dintre echipele bucureștene 
Steaua și Progresul a fost amînat.

• Federația iugoslavă de fotbal a 
comunicat lotul celor 22 de jucători 
pentru meciul pe care reprezentativa 
Iugoslaviei urmează să-1 susțină in 
ziua de 8 mai la Zagreb cu selecțio
nata României în preliminariile 
campionatului mondial.

Iată componenta lotului: Katali- 
nici, Svilar. Borota (portari); Peru- 
zovici, Buljan, Bogdan, Mujinicî, O- 
bradovici, Boghicevici. Katalinski, 
Jelikici, Muslin (apărători) ; Oblak, 
Jerkovici. Nikolici. Popivoda, Baje- 
vici, Filipovici, Savici, Georgevici, 
Surjak și Geaicî (mijlocași și ata- 
canți).

După cum se vede, au fost în
scriși pe lista selecționaților Kata
linski, Popivoda, Bajevici. Geaici, 
dar și mijlocașul Oblak, cunoscut de 
amatorii de fotbal din tara noastră 
și de la meciurile Sportul studen
țesc — Schalke 04.

Noi succese românești 
la balcaniada de tir

Ieri s-au încheiat la Atena campio
natele balcanice de tir. competiție In 
care reprezentanții României s-au 
comportat remarcabil, cucerind 9 me
dalii de aur. Țintașii români au sta
bilit. de asemenea, cîteva recorduri 
și performante excelente, îndeosebi 
la probele de pistol viteză și pistol 
precizie. în ultima zi de întreceri în 
proba de armă liberă calibru redus 
3X20 focuri, selecționata de juniori a 
României (F. Minișan, P. Calalb și 
M. Dumitrescu) s-a situat pe locul 
lntii cu 1 679 puncte.

în ziua de 1 mai. amatorilor de 
sport din București li se oferă un 
foarte bogat program. „Capul de afiș" 
al ■ acestui program este. fire»te.gr 
meciul de rugbi România — Italia,’ 
cu care prflei echipa noastră ■ se vh- ~ 
Încununa în. jnod oficial cu titlul de 
campioană europeană. Invităm pe 
susținătorii rugbiului să vadă a- 
cest meci duminică, de la ora 11, pe 
stadionul Giulești, adică pe același 
teren unde în toamnă echipa Româ
niei întrecea. în acea splendidă 
partidă de decizie pentru soarta 
campionatului european, vestita echi
pă a Franței.

Și amatorilor de fotbal le este re
zervat duminică unul dintre mult 
gustatele meciuri derbi interbucures- 
tene. Rapid — Dinamo ! Acesta va 
avea Ioc de la ora 15. pe stadionul 
Republicii, dar cei care iubesc fotba
lul pot alege în cursul dimineții de 
duminică, de la ora 9, dintre cele 19 
meciuri ale campionatului municipal 
de copii și juniori, după preferințe 
de club, jocuri pe terenurile Steaua. 
Progresul. Metalul, Politehnica. Laro- 
met. T.M.B., Abatorul. Flacăra roșie 
etc. Noi le recomandăm și partida 
Voinicelul — I.C.S.I.M., terenul Poli- 
calor.

Meciuri între echipe divizionare de 
handbal se vor juca la stadionul Ti

neretului (I.E.F.S. — Textile Buhuși. 
ora 11,30). la terenul Giulești (Ra
pid — Confecția, ora 17). la terenul 
Universității (Universitatea — Relo- 
nul Săvinești, ora 10,30). Baschet; in 
sala Olimpia, patru meciuri în cam
pionatul municipal. începind de la
cra 8 ; lupte : în sala Progresul, me
ciuri de juniori pentru campionatul 
municipal de la ora 9,30 ; înot : la ba
zinul „23 August", întreceri de se
niori , și juniori pentru „Cupa Inde
pendentei". de la ora 9,30 ; box : 
la Teatrul de vară din. Parcul Herăs
trău si la stadionul Tineretului, de 
la ora 10, meciuri pentru „Cupa In
dependenței" 1 caiac-canoe si yachting 
pe lacul Herăstrău. de la ara 8 ; 
demonstrații de aero modelism. de la 
ora 9,30, la Clubul central de la Bă- 
neasa.

Pentru cei mai mici dintre amatorii 
de sport concursuri de patine pe ro
tile, trotinete și triciclete, la baza 
clubului sportiv Herăstrău. începind 
de la ora 9. Activități de masă pentru 
tineret și copii sânt organizate, de 
asemenea, la cunoscutele baze sporti
ve Voinicelul și Titanii (sectar 4), 
complexul Sălaj-, Vicina și parcul Du- 
mitrana (sector o). Cireșarii si Strău- 
lești (sector 8), Pantelimon.. Metalul 
și F.R.B. (sectar 3). începind de la 
ora 9 dimineața.

Buletin rutier
RECOMANDĂRI DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Statisticile ultimilor ani arată că 
în primele două zile ale lunii mai 
— îndeosebi în după-amiezele de 30 
aprilie și 2 mai — pe drumurile pu
blice ale tării se înregistrează un 
număr record de autovehicule. Anul 
trecut, în decursul celor două zile 
sus-amintite. s-au comis 18 acciden
te grave de circulație, de pe urma 
cărora 5 persoane și-au pierdut viața 
și 20 au fost rănite.

Iată de ce este necesar ca în acest 
an — cînd traficul rutier este și mai 
intens decît în 1976 — atît șoferii, 
cît și pietonii trebuie să dea dovadă 
de un plus de atenție și prudență.

Conducătorii auto trebuie să adap
teze necontenit viteza mașinii la 
condițiile concrete de deplasare : 
intensitatea traficului, mersul in co
loană, configurația drumului, starea 
atmosferică, vizibilitatea. Se reco
mandă conducătorilor auto să nu 
plece la drum dacă sînt prea obosiți. 
Oboseala diminuează reflexele. Să 
nu se uite că la viteza de 80 km pe 
oră, un autovehicul parcurge intr-o 
secundă 22 de metri. Dacă sînt de 
străbătut distanțe mai lungi de 150

km, e bine ca șoferul să oprească 
din cînd în cînd pentru relaxare. 
In cazul aglomerației, care obligă la 
un mers in coloană, trebuie evitate 
depășirile succesive, ca și a mai 
multor autovehicule deodată. Să se 
prefere, pe cît posibil, șoselele mai 
puțin aglomerate. Se cere, de ase
menea, prudență deosebită în cursul 
trecerii prin localități rurale, unde, 
în aceste zile, deplasarea pietonilor 
și a bicicliștilor este mai frecventă, 
înainte de plecare la drum să se 
verifice din punct de vedere tehnic 
autovehiculul, să se asigure un mi
nimum de piese de rezervă și pneuri 
în bună stare. Să nu se staționeze pe 
partea carosabilă a șoselelor. O mare 
atenție trebuie acordată copiilor. Cei 
mai mici să fie așezați pe bancheta 
din spate a mașinii. O recomandare 
care se impune de la sine : folosirea 
centurilor de siguranță. Centura pre
vine pierderea vieții în peste 60 la 
sută din accidentele grave. Este de 
la sine înțeles că nimănui nu-i este 
îngăduit să urce la volan sub in
fluenta alcoolului.

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul București care au cîștigat cîte un autoturism „Dacid 1300" 

la tragerea lâ sorți pentru TRIMESTRUL I 1977
Numărul Numărul Numărul NumărulNr. libretului Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului

crt. de economii crt. de economii crt. de economii crt. de economiiciștigător ciștigător ciștigător ciștigător
1. 760-1-46164
2. 760-1-28901
3. 733-110-4543
4. 731-106-23122
5. 731-103-46389
6. 762-1-41441
7. 760-201-9408
8.
9.

764-208-19455
761-208-58616

10. 760-201-18526
11. 765-1-14487
12. 731-103-26089
13. 731-103-48912
14. 731-111-14634
15. 761-205-32298
16. 761-205-50223
17. 761-208-49490
18. 761-201-10155
19. 762-207-29139
20. 766-1-37457
21. 766-201-11557
22. 762-1-41990
23. 762-201-23085
24. 762-202-7262
25. 762-210-22782
26. 734-103-28145
27. 734-103-60177
28. 734-103-76841
29. 763-1-29888
30. 763-139-19507
31. 763-202-6736
32. 764-1-32447
33. 764-203-16896
34. 764-208-19602
35. 738-102-8554
36. 759-1-90304
37. 759-1-134597
38. 759-1-165863
39. 759-1-190292
40. 759-1-210703
41. 759-1-227295
42. 759-1-240982
43. 759-205-11429
44. 738-103-27119
45. 759-207-5484
46. 759-207-28506
47. 760-1-52341

48. 760-1-76510
49. 760-1-91299
50. 760-209-10807
51. 760-29-460
52. 760-202-14697
53. 760-206-7072
54. 760-207-19233
55. 765-1-20314
56. 731-103-38834
57. 731-106-22288
58. 731-111-23394
59. 761-205-42126
60. 761-208-31061
61. 761-208-57069
62. 762-207-16259
63. 766-1-16641
64. 766-1-45926
65. 762-1-19719
66. 762-1-50327
67. 762-201-32385
68. 762-202-13868
69. 762-210-30496
70. 734-103-44687
71. 734-103-68944
72. 763-1-17472
73. 763-139-6169
74. 763-201-3478
75. 764-1-19048
76. 764-1-38381
77. 764-206-12895
78. 764-209-192
79. 759-1-51676
80. 759-1-111016
81. 759-1-149152
82. 759-1-176464
83. 759-1-199476
84. 759-1-218477
85. 759-1-233535
86. 759-1-246189
87. 764-202-11591
88. 738-103-36714
89. 759-207-18832
90. 760-1-24501
91. 760-1-64443
92. 760-1-83739
93. 760-208-9745
94. 760-209-18785

95. 760-201-16999
96. 760-202-26652
97. 760-206-25326
98. 760-207-26013
99. 765-1-27493

100. 731-103-6074
101. 731-103-43850
102. 731-106-32911
103. 761-205-20379
104. 761-205-46102
105. 761-208-41044
106. 761-208-60173
107. 762-207-23257
108. 766-1-27879
109. 766-201-2122
110. 762-1-31665
111. 762-201-8795
112. 762-201-35731
113. 762-210-13629
114. 762-301-467
115. 734-103-52195
116. 734-103-72775
117. 763-1-24076
118. 763-139-13316
119. 763-201-10958
120. 764-1-25891
121. 764-203-11119
122. 764-208-11622
123. 764-312-399
124. 759-1-70310
125. 759-1-122836
126. 759-1-156551
127. 759-1-182680
128. 759-1-204432
129. 759-1-222312
130. 759-1-236831
131. 759-1-248902
132. 738-103-14456
133. 738-103-40537
134. 759-207-23775
135. 760-1-39730
136. 760-1-70084
137. 760-1-87322
138. 760-208-14113
139. 737-113-5898
140. 760-201-21334
141. 760-202-30915

142. 760-207-10935
143. 765-1-9307
144. 731-103-42624
145. 731-106-30730
146. 761-205-16809
147. 761-205-45180
148. 761-208-38823
149. 761-208-59425
150. 762-207-21740
151. 766-1-25574
152. 766-1-48362
153. 762-1-29085
154. 762-201-1136
155. 762-201-34990
156. 762-210-11033
157. 762-210-32818
158. 734-103-50745
159. 734-103-71850
160. 763-1-22538
161. 763-139-11737
162. 763-201-9722
163. 764-1-24359
164. 764-203-9277
165. 764-208-9341
166. 764-209-3878
167. 759-1-66014
168. 759-1-120103
169. 759-1-154681
170. 759-1-181135
171. 759-1-203180
172. 759-1-221348
173. 759-1-235943
174. 759-1-248233
175. 738-103-10684
176. 738-103-39628
177. 759-207-22604
178. 760-1-36911
179. 760-1-68717
180. 760-1-86454
181. 760-208-13217
182. 737-113-3401
183. 760-201-20460
184. 760-202-29988
185. 760-207-8408
186. 765-1-4518
187. 764-202-7162

Total : 187 autoturisme în valoare de 13 090 000

Titularilor de librete de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autotu
risme, emise de unitățile C.E.C. 
din țară, li s-au acordat printr-o 
tragere la sorți separată, care a 
avut loc miercuri 27 aprilie 1977 
în Capitală, 736 de autoturisme 
Dacia 1300. Lista oficială a librete

lor de economii ieșite câștigătoare 
la această tragere la sorți a fost 
publicată în ziarele Scînteia și 
România liberă din 29 aprilie a.c.

ERATA : In lista oficială a li
bretelor de economii cu dobîndă

și cîștiguri în autoturisme emise 
de unitățile C.E.C. din țară, ieșite 
cîștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul I 1977, publicată 
in ziarul de ieri, la nr. crt. 65 se 
va citi 713-1-12042, în loc de 
715-1-12042.

• NOI ZĂCĂMINTE 
DE BOGAJII NATURA
LE. Experții sovietici au desco
perit în 1976 peste 100 de zăcă
minte de petrol, cărbune, fos
fați, gaze naturale, minereuri 
de fier, în regiuni unde există 
de acum mari întreprinderi ale 
industriei de prelucrare. Prin
tre ele se numără regiunea ano
maliei magnetice de la Kursk, 
centrele de extracție a gazelor 
din Siberia de vest. Experții 
au pătruns, de asemenea, în 
zone puțin cercetate ale Extre
mului Nard, Siberiei de est, O- 
rientului îndepărtat, printre 
care Iakuția.

• DATE NOI DES
PRE PLANETA MARTE. 
La fel ca și Pămîntul, planeta 
Marte are un înveliș solid și un 
nucleu moale, lichid, a declarat 
dr. D. Anderson, conducătorul 
experimentului seismic din ca
drul proiectului american „Vi
king", la congresul Societății 
pentru promovarea științei, care 
a avut loc Ia Denver (statul 
Colorado, S.U.A.). învelișul so
lid al lui Marte are, în medie, 
doar jumătate din grosimea 
celui terestru. Acest strat este, 
după părerea lui Anderson, su
pus unor puternice presiuni 
care, printre altele, se manifestă 
și eub formă de cutremure. 
Pînă acum, instrumentele de pe

capsula „Viking" au înregistrat 
cel puțin un cutremur pe su
prafața planetei Marte.

• EFECTELE DĂU
NĂTOARE ALE FUMA
TULUI, îndeosebi în anii tine
reții, au fost relevate de doi 
specialiști în afecțiunile cardia
ce. La o recentă sesiune științi
fică, desfășurată la Paris, pro
fesorii Louise Cuise și Yves 
Nadjarl au caracterizat ca foar
te Îngrijorătoare apariția pre
matură de bronșite și de can
cer al bronhiilor, care este deo
sebit de dificil de tratat. Ei 
s-au pronunțat pentru interzi
cerea categorică a fumatului in 
școli. Potrivit celor doi oa-

DE PRETUTINDENI
meni de știință, 90 la sută din 
maladiile circulației singelui 
sînt legate de consumul de tu
tun, deosebit de periclitați fiind 
bolnavii de diabet. Efectele 
dăunătoare ale fumatului se da
torase mai puțin nicotinei decît 
conținutului ridicat de oxid de 
carbon.

• INFORMATICA Șl 
RESTAURAREA VESTI
GIILOR ANTICHITĂȚII. 
Borobudur, unul din cele mai 
prestigioase vestigii ale arhitec
turii antice, se află înte-un sta

diu avansat de restaurare. înăl
țat in insula Java cu un mile
niu în urmă, marele templu, 
grav afectat de umiditatea cli
mei tropicale, va fi demontat 
aproape în întregime, curățat 
și recompus piesă cu piesă. Fie
care din cele 300 000 de piese 
ale monumentului și fiecare 
statuie vor fi mai întii tratate 
din punct de vedere. chimic 
pentru a opri procesul de de
gradare, provocat de microor
ganisme. Ordinatorul va inven
taria totalitatea pieselor de
montate, cele 504 statui ale lui 
Budha și 1 500 fresce care de
corează templul, va identifica

fragmentele și reconstitui ele
mentele disparate, reinserind 
circa 10 000 de pietre căzute din 
edificiu.

• MINIEMIȚĂTOR 
FOLOSIT LA PESCUIT. 
Suedezul L. Lundahl a proiec
tat și realizat un miniemițător 
care oferă pescarilor de pe 
traulere posibilitatea să-și așeze 
plasele în locurile cele mai po
trivite, indiferent de timp, evi- 
tîndu-se astfel numeroase acci
dente. Fixat pe plase, emițăto
rul este alimentat de o baterie 
de 9 V care are o durată de 
funcționare de 4 zile. Semnalele 
sint recepționate de aparatele 
radio normale de pe traulere 
pe o fază de trei mile marine.

• BIBLIOTECA DE 
STAT DIN ULAN BA
TOR este frecventată anual de 
aproximativ 100 000 persoane, 
Avind în vedere faptul că Ulan 
Batarul numără 300 000 de lo
cuitori, in medie fiecare al trei
lea locuitor al capitalei mongole 
frecventează această importantă 
instituție de cultură. Numai in 
cursul ultimilor cinci ani, bi
blioteca și-a îmbogățit fondul 
cu peste 100 000 cărți și broșuri. 
In patrimoniul bibliotecii figu
rează valoroase lucrări referi
toare la vechea cultură a po
porului mongol, la obiceiuri și

tradiții asiatice, precum și ma
nuscrise originale din vechime.

• CEA MAI VECHE 
URMĂ DE ANIMAL DIN 
LUME. Cunoscutul cercetător 
britanic R. Leakey a descoperit 
cea mai veche urmă lăsată de 
un animal, datind de un miliard 
de ani. Este vorba de o mică 
brazdă săpată pe suprafața 
unei bucăți de păimînt de către 
un metazoar — animal ce po
seda deja organe diferențiate. 
Potrivit lui Leakey, animalul 
face parte dintr-o specie a că
rei evoluție s-a oprit, întrucît 
nu se găsește o altă bucată de 
pămînt similară în perioadele 
următoare.

ur.de
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Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței de stat 

a României
BUDAPESTA. — Cu prilejul ani

versării centenarului Independenței 
de. stat a .României, vineri, la amba
sada tării noastre din Budapesta, a 
avut loc o conferință de presă dedi
cată acestui eveniment. De asemenea, 
a avut loc o gală de filme și a foșt 
organizată o expoziții de fotografii 
înfățișînd aspecte ale luptei pentru 
independență. Ambasadorul Româ
niei la Budapesta, Victor Bolojan, a 
făcut o expunere privind lupta po
porului român pentru cucerirea inde
pendenței și a unității de stat.

TIRANA. — în cadrul manifestă
rilor consacrate centenarului Inde
pendenței de stat a României, la 
ambasada țării noastre din Tirana a 
fost organizată o conferință de presă 
la; care au participat reprezentanți ai 
M.A.E. albanez. Comitetului albanez 
pentru relații culturale și amicale cu 
străinătatea. Agenției albaneze de 
presă, precum și ai ziarelor centrale 
dih R.P.S. Albania. Cu acest prilej, 
ambasadorul român. Ion Stoian. a 
vorbit despre importanta. evenimen
tului sărbătorit. Au fost prezentate 
filme documentare românești dedica
te' evenimentului.

VIENA — I^a Ambasada română 
din Viena a fost organizată o con
ferință de presă consacrată centena
rului Independenței de stat a Româ
niei. Au luat parte redactori ai presei 
și televiziunii austriece, precum și co
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri economice ro

mâno—marocane. In ca?ral vi‘ 
zitei pe care o întreprinde în Maroc, 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior ' și Cooperării Economice Inter
naționale, a avut întilniri cu Haddou 
Echiguer, ministrul cooperării,’ și Ah
med Tazi, ministrul lucrărilor publice 
și al comunicațiilor. Au fost analizate 
principalele acțiuni de cooperare din
tre cele două țări și au fost eviden
țiate 'noi' domenii și' posibilități con
crete de extindere a cooperării eco
nomice româno-marocane. A partici
pat ambasadorul țării noastre la Ra
bat,-dr. Ovidiu Popescu.

întrevedere. Hua Kuo fen- 
președintele Comitetului Central al 
P, C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a avut vi
neri o întrevedere cu U Ne Win. pre
ședintele Republicii Socialiste a Uni
unii Birmane. președintele Consiliu
lui de Stat, care se află într-o vizită 
oficială la Pekin, informează agenția 
China Nouă.

Convorbiri între delega
țiile P.C.I. Și P.C.F. Vineri a a- 
vut loc la Roma o primă rundă de 
convorbiri între o delegație a Parti
dului Comunist Italian, condusă de 
Enrico. Berlinguer, .secretar general al 
P.C.I., și o delegație a Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
Georges Marchais, secretar general al 
P.C.F.. aflat într-o vizită în Italia. 
Cele două delegații au procedat la 
o examinare a situației politice și 
sociale' din Franța și Italia, a evo
luției, situației internaționale, precum

• Pe ansamblul țărilor capitaliste dezvoltate - 18 milioane de 
șomeri • Primele victime - muncitorii imigranți: 2 milioane de 
„salahori ai Europei occidentale" concediați după 1973 • 
Jumătate din numărul celor fără slujbe sînt tineri sub 25 de ani

Pretutindeni in lumea, capitalului, ziua de 1 Mai — 
Ziua muncii, a frăției și solidarității celor ce muncesc — 
este intimpinată cu puternice acțiuni de masă ale oa
menilor muncii, pentru apărarea condițiilor lor de muncă 
și de viată. Un loc aparte în cadrul marilor bătălii de 
clasă il ocupă lupta pentru DREPTUL LA MUNCA 
— primul și cel mai elementar drept al omului. Acțiu
nile în apărarea locurilor de muncă au acum, la acest 
1 Mai 1977, o amploare cu atit mai mare cu cit șomajul

cunoaște o creștere fără precedent. Prin consecințele 
sale economice, sociale și morale, flagelul șomajului 
afectează grav condiția umană, însăși capacitatea de 
creație a* individului, principala sa sursă de realizare 
în societate. Acest fenomen dominant al lumii capitaliste, 
ca și luptele ce se duc pentru soluționarea problemelor 
grave pe care le comportă constituie tema grupajului 
de față.

Presa occidentală cuprinde adesea 
relatări revelatoare cu privire la si
tuația creată. Iată ce scrie, de pildă, 
revista franceză „LE NOUVEL OB- 
SERVATEUR".

„Multi bărbați și multe fe
mei privesc cu invidie pe înca
satorul de autobuz sau de me
tro-, ori pe muncitorul care sapă 
șanțuri la marginea drumului. 
Cu invidie pentru că aceștia cel 
puțin au un loc de muncă, oricit 
de nesigur ar fi el. un salariu, 
fie si modest, un viitor, dezo
lant firește, dar care le dă to
tuși posibilitatea să spere. Șome

COZILE UMILINȚEI. Ore indelungl de așteptare in fața ghișeelor pentru primirea ajutorului de șomaj

respondenți străini acreditați la Vie
na. Participanții au urmărit cu viu 
interes expunerea despre semnifica
ția importantului jubileu și au vizio
nat filmul „Independența, năzuința 
de veacuri a poporului român".

MOSCOVA. — Ansamblul de cîntece 
și dansuri „Mureșul" din Tîrgu Mu
reș și-a încheiat turneul de specta
cole susținut la Moscova. Leningrad 
și Riga, în cadrul manifestărilor cul
turale dedicate centenarului Indepen
denței de stat a României. Publicul 
spectator, prezent ,in număr mare la 
cele șapte reprezentații din timpul 
turneului, a aplaudat cu căldură arta 
cîntecului și dansului popular româ
nesc și pe dnterpreții lor.

CAIRO — La' Televiziunea egiptea
nă s-au transmis două emisiuni spe
ciale dedicate centenarului Indepen
denței de stat ă României. Astfel. în 
cadrul programului „Istoria și ceta
tea" au fost prezentate secvențe din 
filme documentare românești privind 
lupta de veacuri a poporului nostru 
pentru apărarea ființei sale naționale, 
pentru libertate și independentă. Co
mentatorul ' a subliniat că „România 
de astăzi, aflată sub conducerea în
țeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, este o țară în plină dez
voltare, liberă și independentă, parti
cipantă activă la viața internaționa
lă". Programul „în jurul lumii" a 
prilejuit prezentarea filmului docu
mentar românesc „România azi".

și a unor probleme ale mișcării mun
citorești internaționale si a relațiilor 
între P.C.F. și P.C.I.

A 27-a ediție a Tîrgului 
internațional de mostre s a 
deschis la Casablanca. Cu această 
ocazie, Ahmed Osman, primul minis
tru. al Marocului, însoțit de membri 
ai guvernului, a vizitat pavilionul 
României, .exprimând înalte aprecieri 
la adresa exponatelor românești, 
pentru nivelul de dezvoltare a indus
triei țării noastre.

Consultări pentru forma
rea guvernului belgian.Dupâ 
refuzul Partidului Socialist de a par
ticipa la o coaliție tripartită împreună 
cu Partidul pentru libertate și pro
gres și Partidul Social Creștin, 
premierul desemnat cu formarea 
noului guvern belgian, Leo Tinde- 
rnans, a avut întrevederi cu repre
zentanți ai partidului flamand Volks- 
uhie și ai Frontului Democratic al 
Francofonilor. Premierul desemnat, 
din partea Partidului Social Creștin, 
le-a propus ca împreună cu Partidul 
Socialist să alcătuiască o nouă for
mulă guvernamentală.

Președintele S.U.A.,Jimmy 
Carter, a avut, vineri, la Casa Albă, 
o întrevedere cu președintele guver
nului spaniol.' Adolfo Suarez, aflat în 
vizită oficială in Statele Unite.

Curtea Supremă a Indiei 
a respins recursul prezentat de nouă 
state conduse de Partidul Congresul 
Național Indian împotriva hotărîrii 
guvernului federal de a dizolva adu
nările din aceste state pentru a se

rul însă n-are nici chiar această 
posibilitate. Societatea l-a exclus 
din viată, l-a adus intr-o stare 
de decădere morală. Apăsat me
reu de grija zilei de miine, șo
merul este chinuit de nenumă
rate întrebări : -Oare, intr-ade
văr. nu sînt bun de nimic ?» 
Hazardul statistic să fie acela 
care l-a făcut să figureze in masa 
anonimă a milioanelor de băr
bați și femei pentru care econo
mia nu mai are locuri de mun
că ?".

Firește* nu hazardul statistic gene
rează marea dramă a „oamenilor de 
prisos". Adevărata cauză a șomajului

Ambasadorul României in Franța 
și-a prezentat scrisorile de acreditare
PARIS 29 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Franceze. Valery 
Giscard d’Estaing, a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ambasadorul a transmis 
președintelui Franței un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
prosperitate și progres poporului 
francez.

Mulțumind, președintele Franței a 
rugat să se exprime președintelui

Președintele Republicii Malta a primit pe ambasadorul 
tării noastre

LA VALLETTA 29 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Malta, dr. 
Anton Buttigieg, a primit pe amba
sadorul României la La Valletta, Ion 
Mărgineanu. Cu acest prilej, pre
ședintele maltez a transmis, din 
partea sa și a soției sale, un călduros 
mesaj prietenesc președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, iar poporului român 
prieten — urări de prosperitate și 
pace. Apreciind rolul și contribuția 
României socialiste, personal al șe

proceda la noi alegeri. Hotărîrea 
deschide calea proclamării oficiale a 
dizolvării adunărilor din aceste state.

Un protocol de colaboru- 
yg bilaterală pe anii 1977—1980 între 
Consiliul ziariștilor din România și 
Asociația ziariștilor polonezi a fost 
semnat la Varșovia.

La Luanda s_a anuntat oficial 
că, • de la 30 aprilie 1977, în Ai/gola 
se introduce asistenta medicală gra
tuită.

Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului de Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție în care se cere guvernului japo
nez să înceteze procedura de ra
tificare a acordului ilegal cu Coreea 
de Sud privind exploatarea in comun 
a platoului continental, informează 
agenția A.C.T.C.

Indicele producției in
dustriale a statelor membre 
ale Pieței comune a scăzut 
cu 1,5 la sută în raport cu situația 
existentă la inceputul anului — s-a 
anunțat oficial la Bruxelles. In cea 
mai mare parte a statelor membre, 
producția industrială în cursul lunii 
februarie a înregistrat o diminuare 
adesea sensibilă față de luna pre
cedentă.

Deficitul balanței de plăți 
a Italiei a fost in luna martie de 
945 milioane dolari, in timp ce defi
citul pe primul trimestru al anului 
în curs a fost de 1.75 miliarde dolari, 
a anunțat Banca Națională.

— așa cum a demonstrat la vremea 
sa K. Marx și cum recunosc acum o 
serie de sociologi occidentali, ca R. 
Ledrut, J. M. Chevalier sau Ch. 
Killingsworth — rezidă în mecanis-

x mul intim al economiei capitaliste, 
care implică șomajul ca un atribut 
inalienabil, ca o condiție a însăși 
funcționării sistemului bazat pe ex
ploatare.

„Excluderea din societate
— sărăcia în țări bogate"

In țările capitaliste dezvoltate exis
tau la sfirșitul anului trecut 18 mi
lioane de șomeri (adică 6 la sută din 

Nicolae Ceaușescu înalta sa conside- 
rațiune și a urat poporului român 
multă fericire și prosperitate.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, s-a rele
vat că relațiile tradiționale româno- 
franeeze, stimulate de contactele la 
cel mai înalt nivel, au cunoscut în 
ultimii ani o viguroasă dezvoltare, pe 
multiple planuri. A fost subliniată, de 
asemenea, contribuția ambelor țări 
la soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane, la crearea unui 
climat de pace, securitate si coope
rare în Europa, la instaurarea noii 
ordini economice mondiale.

fului statului român pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru pro
movarea idealurilor păcii, securității 
și înțelegerii în Europa și in întrea
ga lume, președintele Maltei a rele
vat cu satisfacție evoluția pozitivă 
a raporturilor dintre cele două țări. 
S-a exprimat, cu acest prilej, do
rința dezvoltării colaborării econo
mice și în alte domenii, intre Malta 
și România.

Premiul literar „Etna Taor
mina". ora?u^ Catania a avut 
loc festivitatea acordării premiului 
internațional „Etna Taormina", dis
tincție dintre cele mai importante din 
Europa în domeniul literaturii. Ală
turi de poeții Andrea Zanzotto (Ita
lia) și Jorge de Sena (Portugalia), 
premiul a fost acordat profesorului 
Alexandru Bălăci de la Universitatea 
din București pentru studiile sale 
asupra literaturii italiene.

Primul cablu submarin 
din Africa, care localitatea
Casablanca (Maroc) de capitala sene- 
galeză (Dakar) a fost inaugurat 
printr-o convorbire telefonică dintre 
președintele Senegalului, Leopold Se- 
dar Senghor, și regele Marocului, 
Hassan al II-lea. Ei și-au exprimat, 
cu acest prilej, speranța că noul 
mijloc de comunicație va contribui 
la dezvoltarea cooperării dintre ță
rile lor. Cablul are o lungime de 2 700 
kilometri.

Populația Ecuadorului. Po_ 
trjvit rezultatelor recensămîntului 
care s-a efectuat în iunie 1974. popu
lația Ecuadorului era la acea dată 
de peste 6 500 000 persoane. Peste 41 
la sută din ecuadorieni locuiesc la 
orașe.

Primul volum al unei en
ciclopedii africane, continind 
studii și date despre Ghana și Etio
pia, a apărut în librăriile din Acera. 
Această importantă lucrare este edi
tată sub auspiciile UNESCO în co
laborare cu guvernul ghanez. Volu
mul a fost prezentat în cadrul unei 
ceremonii președintelui Ghanei, Ig
natius Kutu Acheampong.

totalul populației apte de muncă) — 
indică ultimii) raport al Biroului In- 
ternâțional ar Muncii, care atrage a- 
tenția asupra faptului că „lipsa de 
slujbe și sărăcia care o însoțește s-au 
amplificat într-un ritm alarmant".

Consecințele care decurg de aci 
sînt cu atît mai grave cu cit flagelul 
șomajului lovește în mod dureros în 
condițiile de viată nu numai ale celor 
aruncați la periferia activității pro
ductive, dar și ale populației care are 
încă de lucru, imensa „armată de re
zervă" a șomerilor fiind folosită 
de monopoluri ca un mijloc de pre
siune pentru menținerea unui nivel 
scăzut al salariilor muncitorilor de 
toate categoriile. Studiind core
lația . dintre șomaj și procesul 
de pauperizare, economistul fran
cez Jules Blampfer relevă în 
lucrarea sa ..Excludere din so
cietate — sărăcia în țări bogate" că

„in lumea capitalistă de azi zeci 
de milioane de oameni bat fără 
succes la poarta -societății 
abundentei-, sint sortiti să ră- 
mînă nevoiași, la periferia ma
rilor bogății concentrate in mâi
nile unui grup restrins de mo
nopoluri".

Condamnare sigură 
la mizerie sufletească
Dincolo de aspectele sale social-e- 

conomice, șomajul are numeroase 
implicații de ordin moral și umani
tar. Munca este însușirea esențială a 
omului, primul și cel mai elementar 
drept al său, expresia însăși a drep
tului său Ia existență ; or. șomajul 
îl frustrează pe om tocmai de acest 
drept. In aceste condiții reprezintă 
o sfidare a realităților să se vor
bească despre „drepturile omului", 
cînd tocmai primul și cel mai esen
țial dintre drepturi nu este asigurat.

înstrăinarea omului de muncă echi
valează cu transformarea lui într-un 
cerșetor ignorat, condamnat să tră
iască din pomană — chiar dacă a- 
ceastă pomană temporară se numește 
ajutor pentru șomaj. O astfel de 
existență, umilitoare și abrutizantă, 
este de natură să provoace traume 
morale grave, uneori fatale, pentru 
cei în cauză.

Deosebit de revelatoare este. în 
această privință, cartea lui Denis 
Langlois „Dosarele negre ale sinuci
derii", în care eroul principal, Mo- 
rice Guerau. desenator tehnic la o 
întreprindere din Mureaux (Franța),

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevederea secretarului 
general al O.N.U. cu regele 
Hussein al Iordaniei • Minis
trul de externe sirian și-a 

încheiat vizita la Cairo
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— La New York a avut loc o între
vedere între Kurt Waldheim, secre
tarul general al O.N.U., și regele 
Hussein al Iordaniei. Un comunicat 
dat publicității de un purtător de 
cuvînt al O.N.U., relevă că, în cadrul 
întrevederii, Kurt Waldheim a sub
liniat necesitatea urgentă de a se 
realiza în cursul acestui an progrese 
în eforturile de reglementare a si
tuației din Orientul Mijlociu, în 
prezent existând, în opinia secretaru
lui general al O.N.U., „o conjunc
tură crucială" în ceea ce privește 
situația din zonă. Kurt Waldheim a 
evidențiat din nou importanta „fac
torului palestinean în orice soluțio
nare a problemei Orientului Mijlo
ciu".

★

Luînd cuvîntul la un dejun oferit 
de Kurt Waldheim în cinstea sa, 
regele Hussein a declarat că a venit 
vremea să fie începute pregătiri 
„adecvate și intense" pentru Con
ferința de la Geneva, pentru a se 
evita intrarea acesteia intr-un im
pas. Suveranul hașemit a subliniat, 
în context, că Iordania „va participa 
într-o manieră constructivă la efor
turile desfășurate pentru ca această 
conferință să fie încununată de suc
cesul scontat"

DAMASC 29 (Agerpres). — Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier și 
ministru de externe al Siriei, și-a 
încheiat vizita la Cairo, unde a fost 
primit de președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, și a avut o între
vedere cu ministrul de externe e- 
giptean, Ismail Fahmi. în seara a- 
celeiași zile, Abdel Halim Khaddam 
s-a înapoiat la Damasc.

PANMUNJON

Intilnire a reprezentanților 
de Cruce Roșie 

din Nordul și Sudul Coreei
PHENIAN 29 (Agerpres). — La 

Panmunjon a avut loc. între 10 și 28 
aprilie, cea de-a XXII-a intilnire de 
lucru a reprezentanților de Cruce Ro
șie din Nordul și Sudul Coreei, in
formează agenția A.C.T.C.. citind un 
Purtător de cuvînt al Crucii Roșii a 
R.P.D. Coreene. In cadrul întâlnirii, 
partea nord-coreeană a reamintit că 
la întâlnirea precedentă a prezentat 
trei propuneri în chestiuni de prin
cipiu pentru depășirea impasului ce 
marchează tratativele umanitare — 
încetarea violării drepturilor omului 
în Coreea de Sud. înlăturarea peri
colului de război. în special a peri
colului de război nuclear, și renun
țarea la doctrina „celor două Corei"
— probleme la care partea sud-co- 
reeană nu a dat nici un răspuns. 
Evenimentele survenite în Coreea 
de Sud. după ultimele convorbiri — 
a relevat delegația R.P.D. Coreene
— arată că partea sud-coreeană re
fuză în continuare să contribuie, prin 
normalizarea convorbirilor umanitare, 
la reunificarea țării.

concediat după 20 de ani de muncă, 
după îndelungate peregrinări in cău
tare de lucru, ajuns in pragul dispe
rării. își pune capăt zilelor, lăsînd în 
urma șa o familie numeroasă.

Aripi frînte, la debutul 
în viață

Aspecte profund dramatice prezin
tă ȘOMAJUL JUVENIL. Tinerii re
prezintă 46 la sută din totalul celor 
fără slujbe, deși dețin o pondere de 
numai 22 la sută în cadrul popula
ției active. In prezent, șapte milioane 
de tineri sub 25 de ani sint șomeri. 
Pe drept cuvînt, ziarul „LE MONDE" 
pune întrebarea :

„Ce încredere pot avea toți 
acești tineri intr-un sistem eco
nomic care ii aruncă. încă de 
la început, la marginea socie
tății ? E oare de mirare că 
aceștia pășesc in viață purtind 
cu toții revolta in suflet 1“

A nu se uita nici 
experiența istoriei...

Nu poate fi ignorată nici experien
ța istorică. Este cunoscut că tocmai 
în condițiile șomajului de masă din 
timpul crizei economice din anii 
1929—1933 a venit la putere hitleris- 
mul. pentru care șomerii disperați 
au constituit o uriașă masă de ma
nevră. A urmat — așa cum se știe — 
perioada de ascensiune a fascismu
lui. care a culminat cu războiul mon
dial. cu tot cortegiul său de suferințe 
și umilințe. Se poate deci spune că 
eradicarea șomajului este și o pro
blemă a menținerii și întăririi păcii 
și securității popoarelor.

In ce privește perspectivele de di
minuare a numărului celor care nu 
au de lucru în țările capitaliste dez
voltate, specialiștii occidentali sînt 
destul de sceptici. După opinia zia
rului „DIE WELT", aceasta ar pre
supune un ritm anual de creștere a 
producției de cel puțin 6 la sută. Or, 
potrivit previziunilor O.C.D.E., ritmul 
de creștere economică nu va depăși 
3 la sută în 1977 — de unde se poate 
lesne presupune că, departe de a se 
micșora, șomajul tinde să ia noi pro
porții în acest an. După cum scrie 
„LE NOUVEL OBSERVATEUR":

„atit timp cit muncitorii n-au 
nici o putere de decizie, cit mij
loacele de producție nu le apar-, 
tin. fenomenul 'șomajului va 
persista. Aici si mai ales aici 
este rădăcina răului".

fraga consfătuire cu PRIVIRE EA ACTIVITATEA
REVISTEI „PROBLEME AIE

PRAG A 29 (Agerpres). — In zi
lele de 27—29 aprilie 1977 a avut loc 
la Praga o consfătuire a reprezen
tanților a 75 de partide comuniste și 
muncitorești pentru discutarea acti
vității revistei „Probleme ale păcii 
Si socialismului". Din partea Parti
dului Comunist Român a participat 
o delegație condusă de tovarășul 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R.

Participanții au examinat raportul 
prezentat de Colegiul și Consiliul de 
redacție, în care se face o analiză a 
activității desfășurate de redacție 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasa
te revistei de consfătuirea anterioa
ră. în legătură cu reflectarea succe
selor socialismului în lume, ale miș
cării muncitorești și de eliberare na
țională. a experienței acumulate de 
partidele comuniste în diferite țări 
ale lumii.

Delegațiile prezente la consfătuire 
au participat activ la dezbateri, care

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

Patosul muncii de reconstrucție
Intr-o atmosferă de puternic 

entuziasm patriotic, poporul frate 
vietnamez marchează azi împlinirea 
a doi ani de la eliberarea deplină 
a patriei sale. După o luptă înde
lungată. in care masele populare 
au înscris nepieritoare fante de 
eroism în bătălia pentru apărarea 
independentei, a ființei naționale, 
la 30 aprilie 1975 a fost dobindită o 
victorie istorică : desăvârșirea eli
berării întregului teritoriu al tării, 
punîndu-se astfel capăt intervenției 
imperialiste și regimului saigonez 
aservit intereselor străine.

Prin izbânda obținută acum doi 
ani și, apoi, prin reunificarea țării 
sub steagul socialismului s-a reali
zat idealul național al poporului 
vietnamez de a trăi într-o patrie 
liberă, independentă, de a asigura 
întregii națiuni posibilitatea de a 
înainta pe calea progresului eco
nomic si social.

Cu aceeași abnegație și dăruire 
dovedită pe cîmpul de luptă, po
porul vietnamez de aproape 50 de 
milioane desfășoară astăzi, sub 
conducerea Partidului Comunist din 
Vietnam, o vastă activitate con
structivă. De la Lan Son, în extre
mitatea nordică, pînă la Ca Mau, 
în cea sudică, întreaga națiune este 
angajată pe frontul reconstrucției 
și dezvoltării. Industria se reface ; 
sondele încep să scoată pentru pri
ma dată petrol din subsolul vietna
mez ; noi și noi întreprinderi sînt 
integrate fluxului productiv : pei
sajul industrial își diversifică pa
leta ; se reconstruiesc și înfloresc 
satele ; orezăriile își limpezesc 
oglinzile de ape. înrămate în aurul 
de pîrg al holdelor. Pretutindeni 
pulsează patosul muncii construc
tive. se văd rezultatele ei rodnice.

Schimbările înnoitoare .si-au pus 
amprenta cu deosebire la sud de 
rîul Ben Hai, pe care agresorii îl 
transformaseră în linie de divizare 
a Vietnamului. După dezamorsarea 
a circa 7 milioane de mine, a mii 
de tone de bombe și obuze, după 
desființarea bazelor militare și 
înlăturarea rețelelor de sirmă 
ghimpată, zona și-a recăpătat fi
zionomia pașnică. Prefacerile revo
luționare din Sudul țării sînt cu 
atît mai remarcabile cu cit moș
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„Dreptul nr. 1 al omului este dreptul la muncă", scrie pe pancartele purtate 
de muncitori de la uzina Felten și Guilleaume din Koln (R.F.G.)

Brațe încrucișate, dar 
șî pumni strînși 

...în torentul luptelor 
sociale

în anii din. urmă, creșterea șoma
jului — conjugată cu sporirea infla
ției și alte fenomene ale crizei eco
nomice — a determinat intensifica
rea luptelor sociale în țările capita
liste dezvoltate. La puternicele în
fruntări de clasă ce au avut loc anul 
trecut în Italia. Franța. S.U.A., Ca
nada. Japonia au participat aproape 
50 MILIOANE DE SALARIATE As
cuțirea conflictelor sociale s-a con
cretizat în greve, demonstrații, con
grese, adunări și chiar ocuparea unor 
uzine.

ITALIA : Impunătoarea grevă ge
nerală. la care au participat peste 10 
milioane de oameni ai muncii, a con
stituit punctul de pornire al unei noi 
faze de luptă a organizațiilor sindi
cale. care își propun să facă din anul 
1977 un an de acțiuni hotărite împo
triva șomajului.

FRANȚA : „Mișcarea tineretului va 
angaja toate forțele în lupta contra 
șomajului juvenil" — declara presei

Problema șomajului, cu consecințele sale, privește mase sociale 
uriașe, milioane și milioane de oameni : ea reprezintă cu adevărat una 
din cele mai acute probleme umanitare contemporane. Soluționarea ei face 
necesară, concomitent cu acțiunile din fiecare țară în parte, conjugarea 
eforturilor pe plan internațional. Ar fi, de aceea, numai în interesul cau
zei progresului și păcii ca viitoarea reuniune de Ia Belgrad a Conferinței 
general-europene să acorde o atenție corespunzătoare căilor de acțiune 
concretă pentru ca asemenea probleme fundamentale ale condiției umane 
să-și găsească rezolvări corespunzătoare.

PĂCII SI SOCIAUSMULUr
V

s-au desfășurat într-o atmosferă des
chisă. constructivă, frățească. Ele au 
formulat aprecieri și recomandări cu 
privire la activitatea viitoare a re
vistei.

Reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești au cerut Colegiului 
și Consiliului de redacție să pună la 
baza activității lor aprecierile și re
comandările exprimate în. cadrul con
sfătuirii. Ei au exprimat dorința ca 
redacția revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului" să-și îmbunătățeas
că activitatea pe baza respectării e- 
galitâtii în drepturi, colaborării și 
respectării autonomiei și politicii fie
cărui partid. Prin aceasta, revista va 
contribui la studierea problemelor și 
propagarea ideilor păcii, democrației, 
eliberării naționale și socialismului, 
la lupta împotriva imperialismului, la 
întărirea solidarității internaționale a 
comuniștilor si a tuturor forțelor 
progresiste.

tenirea trecutului este deosebit de 
grea. Numai in vechiul Saigon (azi. 
orașul Ho Și Min. al doilea centru 
economic al țării) existau peste un 
milion și jumătate de șomeri, sute 
de mii de orfani și un mare număr 
de oameni declasați. în vederea 
remedierii acestei situații, puterea 
populară a creat în regiunile apro
piate noi zone economice în me
diul rural, unde au fost amenajate 
terenuri arabile cu o suprafață d§ 
peste 150 000 hectare, brăzdate dt/'- 
kilometri de canale de irigație, as. 
gurindu-se recolte bogate zecilor 
de ferme create în acele locuri. 
Totodată, au fost refăcute și ex
tinse cele mai multe din întreprin
derile industriale, aflate acum sub 
control popular.

Paralel se desfășoară o am
plă acțiune educativă. în vederea 
eliminării tarelor morale moștenite 
de la fostul regim, pentru afir
marea principiilor socialiste de via
ță și muncă in întregul Vietnam. 
Un veritabil salt s-a produs în do
meniul învățămîntului. reușin- 
du-se într-un timp scurt ca. prin- 
tr-o amplă campanie de alfabeti
zare, aproape jumătate din cei 
1 600 000 neștiutori de carte să în
vețe să scrie și să citească.

Poporul român, care si-a ma
nifestat de la început solidaritatea 
militantă cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez, acordîndu-i în
tregul sprijin material, politic, di
plomatic și moral, a urmărit si 
urmărește cu cel mai viu interes si 
cu sentimente de adîncă satisfac
ție eforturile depuse de poporul 
vietnamez prieten pentru accele
rarea construcției socialismului în 
Nord, pentru continuarea procesu
lui de restructurare a raporturilor 
sociale în Sud. pentru înaintarea 
întregului Vietnam pe calea socia
lismului.

Participînd cu bucurie la ani
versarea de astăzi, comuniștii. în
tregul popor român felicită din 
inimă bravul popor vietnamez pen
tru succesele obținute in opera de 
construire a vieții noi și îi urează 
noi și noi izbînzi pe calea înfloririi 
multilaterale a patriei sale socia
liste. a bunăstării și fericirii.

V. oros

secretarul general al acestei organi
zații. Mișcarea își propune să sirin
gă semnături, să organizeze manifes
tații și mitinguri de masă, să tri
mită delegații la toți prefecții.

MAREA BRITANIE : Peste 3 000 
de delegați 6-au reunit la Londra, in 
cadrul Conferinței naționale împotri
va șomajului. Cu acest prilej, Ken 
GilJ. membru al Consiliului general 
al Congresului sindicatelor britanice, 
declara :

„Ni se spune adesea că societa
tea capitalistă ar reprezenta o 
chintesență a democrației. Dar, 
cind unor mase de zeci de mi
lioane de oameni ai muncii li 
se refuză dreptul la muncă, 
adică li se refuză cel mai ele
mentar și uman drept, lipsin- 
du-i de o viață decentă pe ei șl 
familiile lor, atunci vedem că 
societatea capitalistă nu gene
rează nici dreptate, nici libertate 
Si nici egalitate, ci tocmai opu
sul acestor năzuințe".

în primele luni ale anului 1977 a că
pătat o amploare fără precedent miș
carea de luptă împotriva șomajului si 
în Olanda. Belgia. Peninsula Scandi
navă.

Gh. CERCELESCU
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