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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea generala a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de mașini grele București

Dragi tovarăși,
Este o deosebită bucurie pentru 

mine să particip la adunarea gene
rală a oamenilor muncii de la în
treprinderea de mașini grele 
București și să vă adresez, cu acest 
prilej, ; dumneavoastră, participan- 
ților, precum și celor peste 8 000 de 
oameni ai muncii din uzină, un sa
lut călduros și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice ; urale îndelun
gate ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Am ascultat cu multă plăcere 
și satisfacție darea de seamă și 
discuțiile care au evidențiat marile 
succese obținute de minunatul co
lectiv. al acestei uzine moderne, de 
înaltă productivitate. Intr-adevăr, 
în cursul anului 1977, întreprinde
rea dumneavoastră a realizat o 
producție cu 12,5 la sută mai mare 
decît în 1976. Succese importante 
au fost obținute și în creșterea 
productivității muncii, precum și 
în reducerea cheltuielilor mate
riale.

în general, într-o perioadă rela
tiv scurtă, întreprinderea de mașini 
grele București a devenit una 
din cele mai moderne unități ale 
industriei noastre, avînd un rol tot 
mai important în. asigurarea, utila
jelor și •' agregatelor energetice, 
chimice, pentru fabricile de ciment, 
precum și a altor instalații de 
înaltă tehnicitate necesare econo
miei naționale. Iată de ce aveți tot 
dreptul să vă mîndriți cu ceea ce 
s-a realizat în întreprinderea dum
neavoastră, cu succesele obținute 
în cursul anului trecut. Pentru toa
te acestea doresc să adresez, în 
numele conducerii partidului, pre
cum și al meu personal, cele mai 
călduroase felicitări oamenilor 
muncii din întreprinderea de ma
șini grele București și urarea 
de noi și noi succese în activitatea 
viitoare. (Aplauze puternice;, urale; 
se scandează: „Ceaușescu-P.C.R.!").

Uzina dumneavoastră — care s-a 
născut practic în ultimele două 
cincinale — constituie o ilustrare 
vie a politicii partidului și statu
lui nostru de dezvoltare puternică 
a forțelor de producție, de ridicare 
^nivelului tehnic al industriei con
structoare de mașini — ca bază 
sigură pentru progresul susținut al 
întregii economii naționale. Cei 
care trăiți în acest cartier știți bine 
ce era pe aceste terenuri cu 10 ani 
în urmă ; oricine poate vedea a- 
cum ce s-a realizat aici prin efor
turile clasei muncitoare, ale ingi
nerilor și tehnicienilor, ale poporu
lui nostru, care înfăptuiește 
neabătut Programul partidului co
munist de edificare a socialismului 
și comunismului în România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Rezultatele pe care le-ați obținut 
în anul precedent se înscriu în mă
rețele înfăptuiri ale oamenilor 
muncii din întreaga țară care, în 
1977, au realizat, față de 1976, un 
ritm de creștere a producției in
dustriale de 12,5 la sută. De ase
menea, productivitatea muncii a 
sporit cu 9,8 la sută, iar în decursul 
primilor doi ani ai cincinalului cu 
19,5 la sută.. A crescut, de aseme
nea, în ritm înalt, venitul național.

în general, în primii doi ani ai 
cincinalului am realizat o produc
ție industrială suplimentară de 
circa 38 miliarde lei, ceea ce cre
ează premisele înfăptuirii hotărî- 
rilor Conferinței Naționale de a 
realiza în acest cincinal o produc
ție industrială suplimentară de 
100—120 miliarde lei.

Tot ceea ce s-a realizat în acești 
doi ani demonstrează realismul 
planului cincinal, capacitatea crea
toare a clasei muncitoare — clasa 
conducătoare a societății noastre 
socialiste — care își îndeplinește în 
cele mai bune condiții misiunea 
istorică de a conduce întreaga na
țiune pe drumul socialismului și 
comunismului, al ridicării bunăstă
rii și fericirii poporului, al întări
rii continue a independenței și su
veranității patriei noastre socialis
te. (Aplauze puternice, prelungite).

în primii doi ani ai cincinalului 
s-au adoptat noi măsuri cu privire 
la creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului po
por. După cum este cunoscut, pe 
baza hotărîrilor adoptate in unani
mitate anul trecut de Conferința 
Națională, veniturile reale ale oa
menilor muncii vor crește cu circa 
32 la sută în acest cincinal, față de 
20 la sută cît se prevăzuse inițial. 
Aceste măsuri, care au început să 
fie transpuse în viață de anul tre

cut — de care a beneficiat și între
prinderea dumneavoastră — și a 
căror aplicare se va încheia, în 
prima fază, la sfîrșitul semestru
lui I al anului 1978, demonstrează 
cu putere că tot ceea ce se reali
zează în țara noastră, esența poli
ticii partidului, a edificării societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te, o constituie ridicarea continuă 
a bunăstării poporului, creșterea 
gradului său de civilizație, ridi
carea națiunii noastre pe culmi tot 
mai înalte de progres. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Cunoașteți, din comunicatul pu
blicat recent, rezultatele obținute 
în celelalte sectoare de activitate ; 
de aceea nu mă voi opri acum la 
ele. Doresc numai să menționez că 
la toate realizările poporului nos
tru, întreprinderea „dumneavoastră 
a adus o contribuție importantă și 
sper că anul acesta, ca și în viitorii 
ani ai cincinalului, ea va crește tot 
mai mult.

Ținînd seama de faptul că în în
treaga țară se desfășoară adunările 
generale ale oamenilor muncii, do- 
reSc ca din întreprinderea de ma
șini grele București să adresez tu
turor celor ce muncesc din patria 
noastră cele mai fierbinți felicitări 
pentru rezultatele obținute în anii 
precedenți și, totodată, urări de 
noi și tot mai mari succese în în
făptuirea planului pe acest an, a 
întregului cincinal. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Fără îndoială, avem tot dreptul 
să privim cu satisfacție ceea ce am 
realizat în primii doi ani ai ■cinci
nalului, inclusiv în întreprinderea 
dumneavoastră. Cu toate acestea, 
nu trebuie să uităm nici un mo
ment lipsurile care, din păcate, 
s-au manifestat și în anul 1977, în 
diferite sectoare de activitate. 
După cum a reieșit din darea de 
seamă și din discuțiile purtate aici, 
asemenea lipsuri au fost și în în
treprinderea de mașini grele 
București. Consider juste și pe de
plin îndreptățite criticile făcute 
aici, ca și propunerile și sugestiile 
de măsuri pentru lichidarea aces
tora, pentru perfecționarea tuturor 
domeniilor de activitate.

Ca să fiu însă deschis, trebuie să
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vă spun că mă așteptam la critici 
și mai ferme, ca să nu mai spun că 
era cazul să se manifeste și mai 
mult spirit autocritic. înțeleg că 
aceasta este o uzină nouă, dar, 
după aproape 10 ani de activi
tate, aceasta nu mai poate să 
constituie o justificare. Desigur, 
activitatea întreprinderii se desfă
șoară într-un ritm înalt, însă acest 
ritm este determinat de investițiile 
uriașe realizate aici, de intrarea an 
de an în producție a noi capaci
tăți. Iată de ce era bine dacă în 
cadrul adunării generale, al dării 
de seamă și al discuțiilor se apro- 
fundau mai mult aspectele negative 
ale activității desfășurate anul 
trecut și, desigur, dacă, pe această 
bază, se enunțau propuneri mai 
substanțiale cu privire la măsurile 
ce trebuie luate în viitor. Aceasta 
era necesar cu atît mai mult, cu 
cît o analiză mai amănunțită a si
tuației întreprinderii de mașini 
grele București demonstrează că 
sînt încă multe de făcut pentru ca 
această uzină să răspundă cerințe
lor puse de conducerea partidului, 
a statului în fața industriei noas
tre.

în primul rînd, consider că tre
buie acordată mult mai multă a- 
tenție faptului că, deși planul pro
ducției globale s-a depășit, pro
ducția fizică n-a fost realizată. 
O serie de utilaje și agregate ne
cesare economiei naționale sau des
tinate exportului care trebuiau ex
pediate se află încă în diferite 
secții, ocupînd locul altora care 
trebuiau să intre în producție. în 
timpul discuțiilor, am atras aten
ția asupra faptului că producția la 
1 000 de lei fonduri fixe este încă 
foarte mică. Dar nici propunerile 
prezentate aici nu pot fi conside
rate satisfăcătoare. Vă este cunos
cut că am cerut să se amîne adu
narea generală cu o săptămînă 
pentru a da posibilitatea conduce
rii întreprinderii, centralei și mi
nisterului să reanalizeze planul, 
activitatea financiară, să elabo
reze un buget de venituri și chel
tuieli care să dea un imbold mai 
puternic activității întreprinderii. 
Ceva îmbunătățiri s-au adus, însă 
ele sînt departe de a corespunde 
necesităților. în 1977, la 4 miliarde 

de lei fonduri fixe, s-a realizat o 
producție de circa 2,8 miliarde lei 
— ceea ce înseamnă că la 1 000 de 
lei fonduri. fixe revine o producție 
de 700 de lei. Propunerile pentru 
1978 duc la o producție de 771 lei 
la 1 000 lei fonduri fixe, iar în 1980 
de 910 lei. Potrivit acestor cifre 
vom ajunge în 1980 la totalul fon
durilor fixe de 5 miliarde 550 de 
milioane lei, la o producție de nu
mai 5 miliarde lei. Or, în mod nor
mal, într-o asemenea uzină, cu 
mijloacele fixe pe care le veți avea, 
ar trebui să realizați o producție 
de 12—15 miliarde lei. Iată de ce 
spun că propunerile sînt foarte de
parte de a corespunde posibilități
lor uzinei și cerințelor economiei 
noastre. Consider necesar ca atît 
consiliul de conducere al între
prinderii, cît și cel al centralei, 
precum și ministerul să analizeze 
mult mai temeinic situația și, pînă 
la adunarea generală din vară, să 
prezinte noi propuneri de îmbună
tățire a activității uzinei.

Sînt însă și alte laturi ale situa
ției din întreprindere care necesită 
să fie mai profund analizate. în
treprinderea a lucrat anul trecut 
cu mai puțin de două schimburi ; 
or, o încărcare normală, de două 
schimburi și jumătate, ar conduce 
la o creștere substanțială a pro
ducției. Am reținut că în anul 
acesta se are în vedere pregătirea 
a circa 1 300 de muncitori și spe
cialiști. Aceasta este cu totul insu
ficient pentru a acoperi două 
schimburi și jumătate, fără să mai 
vorbesc de faptul că în această pe
rioadă vor intra în funcțiune noi 
capacități de producție care vor 
solicita forță de muncă suplimen
tară. Aceste stări de lucruri im
pun ca, fără să se mai aștepte 
adunarea generală din vară, con
siliul de conducere, împreună cu 
ministerul, să stabilească măsuri 
de pregătire a forței de muncă ne
cesare astfel ca, pînă la sfîrșitul 
anului, să se poată asigura atît 
schimburile corespunzătoare, cît și 
forța de muncă pentru noile capa
cități ce vor intra în producție, 
începînd din anul 1979, întreprin
derea trebuie să lucreze în con
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diții optime din acest punct de 
vedere.

Din bugetul prezentat — despre 
care, din păcate, în adunarea gene
rală s-a vorbit foarte puțin — se 
poate constata că se fac cheltuieli 
destul de mari pentru producția 
obținută, iar veniturile din export 
se reduc de 1,2 ori față de anul 
trecut. în timp ce importul — atît 
pentru producție, cît și pentru in
vestiții — crește foarte mult.

Sînt și alți indicatori ce nu pot 
să ne mulțumească, și în special 
eficiența economică, cheltuielile 
materiale și de producție. Se pre
vede un șir de măsuri în legătură 
cu economisirea metalului, dar nici 
în această privință lucrurile nu ne 
mulțumesc ; indicele de folosire a 
metalului nu e la nivelul sarcinilor 
stabilite, rebuturile sînt încă mar', 
ceea ce generează risipă.

M-am oprit asupra cîtorva din 
aceste aspecte dorind să atrag 
foarte serios atenția adunării ge
nerale, ca organ conducător al în
treprinderii, că trebuie să anali
zeze mult mai exigent și amănun
țit aceste probleme și să ceară 
conducerii întreprinderii, consiliu
lui de conducere, ministerului, să 
acționeze pentru lichidarea stărilor 
de lucruri negative, pentru îmbu
nătățirea generală a activității, 
pentru creșterea eficienței econo
mice a uzinei în raport cu efortu
rile pe care statul nostru le face 
pentru dotarea și dezvoltarea ei.

Avînd în vedere că în viitorii 
ani în întreprinderea dumneavoas
tră urmează să intre în funcțiune 
noi capacități de producție — prin
tre care și fabrica pentru utilaje 
energetice atomice — să se dez
volte oțelăria, că vrem să dotăm 
uzina cu cele mai mari mașini din 
țară, se impun măsuri hotărîte 
pentru ridicarea activității econo
mice și a organizării muncii la un 
nivel mult mai înalt, corespunză
tor cerințelor puse de partid și de 
stat, eforturilor pe care le facem 
pentru dezvoltarea acestei unități 
industriale. Noi am stabilit, în- 
tr-adevăr, ca această uzină să de
vină cea mai modernă și puternică 
întreprindere constructoare de ma
șini grele din țară. Dar, stabilind 
aceasta, am avut în vedere nu nu
mai dotarea uzinei cu mașini de 
înaltă tehnicitate, ci și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, sporirea eficienței econo
mice, a productivității muncii — 
deci transformarea într-o între
prindere model din toate punctele 
de vedere. Aceasta este problema 
care se pune în fața celor 8 000 de 
oameni ai muncii ce lucrează as
tăzi în întreprindere, a celor peste 
10 000 cîți vor lucra, probabil, în 
1980 aici !

Oamenii muncii din această uzi
nă sînt proprietarii comuni ai mij
loacelor moderne cu care a fost și 
este dotată. Avînd în vedere nu
mărul personalului de astăzi, a- 
ceasta înseamnă că fiecare deține 
— în comun, desigur — o valoare 
de peste 500 mii lei, ca proprietar 
al mijloacelor de producție și poar
tă răspunderea — ca producător 
și beneficiar — pentru tot ceea ce 
se realizează cu aceste mijloace, 
pentru rezultatele care se obțin.

Aș dori să exprim convingerea 
că adunarea generală va fi de 
acord să se dea mandat consiliului 
de conducere să aducă îmbunătă
țiri substanțiale programului pentru 
anul acesta și, mai cu seamă, să 
întocmească programul de măsuri 
pentru anii următori, în așa fel 
încît pînă în 1980 întreprinderea 
de mașini grele București să se 
transforme radical, devenind din 
toate punctele de vedere o între
prindere model, care să facă cinste 
industriei românești, ca și propriu
lui ei colectiv. (Aplauze îndelunga
te, urale).

Dragi tovarăși,
După cum se știe, Congresul al 

XI-lea și Conferința Națională au 
pus ca sarcină principală în acest 
cincinal . afirmarea cu putere a 
revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile de activitate. în 
mod deosebit, Conferința Națio
nală a subliniat necesitatea de a 
se trece la o nouă calitate în în
treaga activitate de producție și 
de conducere. Aceasta ridică, în- 
tr-adevăr, răspunderi mari în
(Continuare în pag, a IlI-a)

Adunări generale 
ale oaoieailor muncii

fii Hnsîrie si agriceiniră
în întreaga tară, în întreprinderi 

industriale, unități agricole, de con
strucții și transporturi, în alte uni
tăți economice continuă să se desfă
șoare adunările generale ale oameni
lor muncii. Cadru dintre cele mai 
propice de manifestare a democrației 
noastre muncitorești, adunările gene
rale ale oamenilor muncii oferă fău
ritorilor bunurilor materiale ale so
cietății noastre socialiste prilejul ca, 
în dubla lor calitate de proprietari 
și producători, să participe nemijlo
cit și efectiv la dezbaterea proble
melor ce preocupă colectivele din 
care fac parte, la adoptarea hotărî
rilor privind activitatea viitoare pen
tru transpunerea in viață a politicii 
partidului, a programului de dezvol
tare accelerată a țării.

La lucrările adunărilor generale 
au participat tovarășii : Gheorghe 
Cioară — la întreprinderea de utilaj 
petrolier și Combinatul de oțeluri 
speciale din Tirgoviște ; Ion Ioniță
— la compania TAROM; Petre Lupu
— la întreprinderea de exploatare 
portuară Constanța ; Paul Niculescu
— la întreprinderile de vagoane și 
textilă din Arad ; Gheorghe Oprea
— la întreprinderea de autocamioane 
Brașov ; Gheorghe Pană — la în
treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" București ; Ion Pățan — 
la întreprinderea „Progresul" Brăi
la ; Gheorghe Rădulescu — la în
treprinderea de rulmenți din Ale
xandria ; Virgil Trofin — la Combi
natul de celuloză și hirtie Brăila ; 
Ilie Verdeț — la întreprinderea „In
dustria sirmii" Cîmpia Turzii, Com
binatul siderurgic Galați, precum și 
la C.A.P. Liești, județul Galați ; 
Mihai Gere — la întreprinde
rile „Mondiala" și „Unio" Satu 
Mare ; Nicolae Giosan — la în
treprinderea mecanică Mîrșa ; Va- 
siie I’atilineț — la întreprinderea 
minieră Lupeni ; Ion Ursu — la 
Combinatul de produse sodice Go
vora și Combinatul chimic din Rîm- 
nicu Vîlcea ; Ion Stănescu — la 
Combinatul siderurgic Călărași Si 
întreprinderea mecanică Plopeni, ju
dețul Prahova.

Au luat parte, de asemenea, mi
niștri. reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă si obștești, factori de 
răspundere din. economie, cadre din 
aparatul central de partid și de stat.

într-o atmosferă de lucru, crea
toare. de exigentă și responsabilitate 
muncitorească, adunările generale au 
analizat realizările obținute in anul 
trecut, au stabilit măsurile necesare 

.menite șă asigure îndeplinirea exem
plară a sarcinilor pe 1978, la ale că
rui niveluri planificate inițial pe 
acest cincinal se adaugă sarcinile iz- 
vorîte din Programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, pentru ridicarea la cote mai 
înalte a eficienței economice și îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață . ale personalului 
muncitor în vederea înfăptuirii isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.'

Adunările generale ale oamenilor

0 confirmare strălucită a justeței politicii 

partidului de repartizare rațională, echitabilă 

a forțelor de producție pe teritoriul țării

Se dezvoltă puternic, 
armonios toate județele 

și localitățile patriei
Una din măsurile de importantă 

deosebită adoptate de conducerea 
partidului și statului nostru după 
Congresul al IX-lea al partidului 
— congres deschizător de drumuri 
și de ample prefaceri înnoitoare in 
întreaga noastră viață politică, 
economică și Spirituală — a fost 
aceea cu privire la noua organizare 
administrativ-teritorială a tării. 
Principiile care au stat la baza ho- 
tărîrii Conferinței Naționale a 
partidului din 1967 au izvorît din 
cerința de a pune de acord orga
nizarea administrativă a teritoriu
lui cu schimbări
le petrecute în 
dezvoltarea for
țelor de produc
ție și perfecțio
narea relațiilor de 
producție, cu mu
tațiile surveni
te în structura 
populației, în di
mensiunile loca
lităților patriei.
Necesitatea reorganizării adminis- 
trativ-teritoriale a țării — după 
cum se sublinia in „Principiile de 
bază adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, cu 
privire la îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a României 
si sistematizarea localităților rura
le" — era impusă de complexitatea 
tot mai mare a vieții economice, 
sociale și culturale, de volumul și 
diversificarea crescindă a probleme
lor construcției socialiste, de cerin
ța perfecționării formelor si meto
delor de organizare și conducere, de 
adaptarea acestora la noile obiec
tive incomparabil mai înalte decît 
pînă atunci. Crearea unui cadru 
administrativ-teritorial adecvat, prin 
înființarea județelor și comasarea 
unor așezări rurale în comune mai 
mari, cu posibilități sporite de 
dezvoltare economico-socială mai 
rapidă, era menită să contribuie la 
sporirea eficienței întregii activi
tăți economice, creșterea rolului și 
atribuțiilor statului în organizarea, 
planificarea și conducerea econo
miei naționale, valorificarea la un 
nivel superior a resurselor naturale 
și de muncă ale țării, dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor $1 lo

Zece ani 
de la reorganizarea 

administrativ- 
teritorială
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muncii au subliniat cu pregnantă 
rolul hotărîtor și activitatea neobo
sită a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în elaborarea și realizarea progra
melor de dezvoltare și înflorire a pa
triei noastre socialiste, de ridicare a 
potențialului economic și social al 
tuturor județelor țării, de creștere 
necontenită a bunăstării poporului.

O caracteristică a , adunărilor ge
nerale a constituit-o dezbaterea vie, 
deschisă, cu responsabilitate și exi-r 
gență comunistă, în spiritul orientări
lor date de secretarul general al 
partidului, a aspectelor majore ale 
muncii și vieții colectivelor legate de 
sporirea eficienței activității econo
mice, transformarea cantității într-o 
nouă calitate — cerință primordială 
de care depind progresul industrial, 
viitorul economiei naționale — întă
rirea ordinii și disciplinei în pro
ducție, aplicarea la toate nivelurile 
a principiului muncii colective.

Dările de seamă și dezbaterile au 
relevat realizările însemnate obținu
te in 1977 în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, succese ce atestă abnegația, 
inițiativa și priceperea, înalta con
știință a colectivelor de oameni ai 
muncii, care, cu simț de răspundere, 
acționează pentru valorificarea tutu
ror rezervelor interne ale producției. 
Rezultatele bune obținute dovedesc 
justețea politicii partidului nostru, 
realismul prevederilor planului cin
cinal, demonstrează forța creatoare 
și capacitatea clasei muncitoare, a 
țărănimii, a întregului popor; care, 
stăpin pe destinele sale, in strinsă 
unitate, sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, înfăptuiește 
Programul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Participanții la adunări au analizat, 
în același timp, lipsurile din activi
tatea economică. în mod critic și au
tocritic au fost subliniate cauzele 
care au făcut ca unele unități econo
mice — industriale, agricole, de alt 
profil — să hu îndeplinească preve
derile de plan la toți indicatorii, ne
ajunsurile ce se manifestă în ce pri
vește realizarea producției fizice 
și asigurarea eficientei economice 
a activității în unele întreprin
deri, în domeniul investițiilor-, al 
construcțiilor de locuințe, în organi
zarea procesului de producție, în a- 
provizionarea tehnico-materială. Au 
fost făcute numeroase și valoroase 
propuneri pentru înlăturarea lipsuri
lor și neajunsurilor, pentru recupe
rarea restanțelor și s-au stabilit mă
surile ce trebuie aplicate pentru res
pectarea întocmai a contractelor eco" 
nomice și de producție, pentru ridi
carea la parametri calitativ superiori 
a întregii activități.

Adunările generale au exprimat 
angajamentul colectivelor de a de
pune toate eforturile, de a face tot 
ce depinde de ele pentru îndeplini
rea indicatorilor de plan, pentru dez
voltarea și folosirea rațională a ba
zei de materii prime, reducerea con
sumurilor de combustibili și energie,
(Continuare în pag. a V-a)

calităților. creșterea mai puternică 
a nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Unul din principiile fundamenta
le care au stat Ia baza noii organi
zări administrativ-teritoriale l-a 
constituit apropierea actului condu
cerii de unitățile de bază, acolo 
unde se făuresc bunurile materiale 
și spirituale, acolo unde se traduc 
în viață programele de dezvoltare 
economico-socială a țării. Condu
cerea cu competentă sporită a com
plexei activități economice și so

ciale impunea 
trecerea la un stil 
de lucru simplu, 
mobil și eficient, 
întărirea muncii 
de îndrumare, de 
control al înfăp
tuirii hotărîrilor. 
Această măsură 
a decurs firesc, 
legic, din linia 
politică generală 

a partidului nostru de organizare 
a vieții sociale și. îndeosebi, din 
orientarea stabilită de Congresul 
al IX-lea al partidului de a se 
întări necontenit legăturile orga
nismelor de conducere cu realita
tea, cu viața, cu oamenii muncii. 
Prin noua organizare administra
tiv-teritorială s-a deschis un cimp 
mai larg de participare nemijlo
cită a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii la actul conducerii. 
Ea a determinat creșterea puterni
că a rolului unităților de bază — 
orașul și comuna, cărora li s-a a- 

'cordat o largă autonomie și com
petență, fiind investite cu largi 
atribuții în organizarea și conduce
rea întregii activități, cu răspun
derea pentru întreaga dezvoltare 
economică, socială și culturală, 
pentru soluționarea tuturor proble
melor de interes local, pentru mo
bilizarea maselor de cetățeni la 
mai buna autogospodărire a loca
lităților. Viața a demonstrat, de a- 
semenea, justețea hotărîrii de a 
îmbina funcția de prim-secretar 
cu aceea de președinte al consiliu-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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DEZVOL TAREA ARMONIOASĂ 
A TUTUROR JUDEȚELOR ȚĂRII

O dovadă elocventă a politicii consecvente 
a partidului nostru de dezvoltare armonioasa a 
tuturor zonelor țării o constituie ritmurile înalte 
de creștere economică S județelor care, la data 
înființării lor în 1968, prin noua organizare ad- 
mlnistrativ-teritorială, aveau un nivel mai scă
zut de industrializare. Ne-am oprit pentru ilus

trarea acestei dinamici la 8 dintre județele ale 
căror ritmuri de dezvoltare au fost superioare 
mediei pe țară. în cele ce urmează este pre
zentată evoluția principalilor iqdicatorl econo- 
mlco-sociali din anul 1967 (premergător reor
ganizării admlnistrativ-teritoriale a țării) pînă

în anul 1976 (ultimul pentru care deținem da 
tele statistice de comparație). Fără îndoială, 
anul 1977 a adus noi și substanțiale creșteri 
în toate domeniile, găslndu-și reflectarea în 
dezvoltarea fiecărui județ în parte, a întregii 
economii naționale.

Investițiile din sectorul socialist
— în procente 1976 fața de 1967 -

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
față de 1967) — 484,4 LA SUTĂ.

' INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 fată de 1967) — 351,4 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 12 ; 1976 — 30.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 18,7 MII; 1976 — 
47,4 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 547; 1976 — 
2 438 ; în perioada 1968—1976 — 11 735

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 1,4 MILIARDE LEI ; 
1976 — 2,8 MILIARDE LEI.

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 15 278 ; 1976 — 
59 989.

COVASNA
- — *

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
față de 1967) —312,4 LA SUTĂ.

INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 față de 1967) — 362,3 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 8 ; 1976 — 16.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 16 MII; 1976
— 26,6 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 153 ; 1976 — 
1 319 ; în perioada 1968—1976 — 9 083

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 0,7 MILIARDE LEI ; 
1976 — 1,5 MILIARDE LEI.

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 4 756 ; 1976 — 
26 570.

DÎMBOVIȚA

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
față de 1967) — 343,4 LA SUTĂ.

INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 față de 1967) — 506,7 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 12 ; 1976 — 28.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 37,3 MII; 1976 — 
76 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 408 ; 1976 — 1 806 ; 
în perioada 1968—1976 — 14 090

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 1,4 MILIARDE LEI; 
1976 — 3 MILIARDE LEI.

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 21300; 1976
— 65 049.

GORJ

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
față de 1967)'—307 LA SUTĂ.

INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 față de 1967) — 560,3 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 13 ; 1976 — 24.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 25,1 MII; 1976
— 40,8 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 1 413 ; 1976
— 1 004 ; în perioada 1968—1976 — 9 736

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 0,9 MILIARDE LEI; 
1976-2,0 MILIARDE LEI.

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 5 226 ; 1976
— 33 946.

/

HARGHITA

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
față de 1967) — 555,6 LA SUTĂ.

INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 față de 1967) — 269,5 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 5 ; 1976 — 20.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 10,1 MII ; 1976
— 41,7 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 466 ; 1976 — 1 712 ; 
în perioada 1968—1976 — 13 822

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 1,1 MILIARDE LEI; 
1976 — 2,6 MILIARDE LEI. )

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 12 568 ; 1976
— 56 705

SĂLAJ

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
față de 1967) — 465,6 LA SUTĂ.

INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 față de 1967) — 518,8 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 0 ; 1976 — 10.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 9,1 MII; 1976 
19,1 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 123 ; 1976 — 1 186 ; 
în perioada 1968—1976 — 6 303

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 0,6 MILIARDE LEI; 
1976 — 1,3 MILIARDE LEI.

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 3 461 ; 1976
— 22 002.

Producția globală industrială
— în procente 1976 fată de 1967 —

BISTRIȚA-NĂSĂUD

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
fată de 1967) — 288,8 LA SUTĂ.

INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 față de 1967) — 346,9 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 5 ; 1976 — 13.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 9,8 MII ; 1976 — 
18,8 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 78 ; 1976 — 1 590 ; 
în perioda 1968—1976 — 6 535

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 0,7 MILIARDE LEI ; 
1976 — 1,5 MILIARDE LEI.

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 4 081 ; 1976 — 
21 567.

BUZĂU

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (creșterea în 1976 
față de 1967) — 302,9 LA SUTĂ.

INVESTIȚIILE DIN SECTORUL SOCIALIST (creșterea în 
1976 față de 1967) — 302,3 LA SUTĂ.

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DE STAT DE SUBORDO
NARE REPUBLICANĂ 1967 — 20 ; 1976 — 30.

PERSONALUL DIN INDUSTRIE 1967 — 29,2 MII; 1976 
55,2 MII.

APARTAMENTE CONSTRUITE 1967 — 415 ; 1976 — 1 318 ; 
în perioada 1968—1976 — 11 985

DESFACERILE DE MĂRFURI 1967 — 1,2 MILIARDE LEI; 
1976 —2,6 MILIARDE LEI.

ABONAMENTE LA TELEVIZIUNE 1968 — 6 315 ; 1976 
— 34 964.

OLT

Acțiuni perseverente pentru 
creșterea mai accentuată a 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCO
La întreprinderea de produse electro

nice și electrotehnice „Electroar- 
geș“ din Curtea de Argeș, prima lună 
a marcat și primele succese obținute 
în acest an de harnicul său colectiv, 
realizările din ianuarie fiind superi
oare prevederilor de plan la toți in
dicatorii.

— Rezultatele bune din prima lună 
a anului, precum și activitatea rod
nică din prezent — ne spune direc
torul întreprinderii, Nicolae Vaidescu 
— constituie o dovadă că întregul 
colectiv a înțeles faptul că, benefi
ciind încă din acest an de prevederile 
Programului de reducere a duratei 
săptăminii de lucru, este necesar să 
acționeze stăruitor, în spiritul exi
gențelor de ordin calitativ ale activi
tății economice formulate de Confe
rința Națională a partidului, pentru 
valorificarea cu maximă eficiență a 
potențialului productiv și resurselor 
materiale de care dispunem, pentru 
realizarea integrală a prevederilor 
de plan pe anul 1978.

Cu deosebire, am reținut că anul 
acesta în întreprindere se acordă o 
atenție prioritară creșterii mai accen
tuate a productivității muncii. Este 
un lucru firesc : aici, ca de altfel în 
toate unitățile industriale, valorifica
rea susținută a rezervelor de sporire 
a productivității muncii constituie o 
condiție hotărîtoare pentru creșterea 
eficienței economice și trecerea la 
săptămîna de lucru redusă. Pe deplin 
conștienți de importanța acestei ce
rințe, oamenii muncii din întreprin
dere și-au asumat sarcini deosebit de 
mobilizatoare în acest domeniu. Mai 
exact, colectivul unității și-a propus 
ca, în anul 1978, nivelul productivită
ții muncii să fie cu 17 la sută mai 
mare în comparație cu anul trecut, 
pe această cale urmînd să se reali
zeze aproape întregul spor de pro
ducție. Cum se acționează practic în 
întreprindere pentru înfăptuirea a- 
cestor obiective ?

PRIORITATE MASURILOR TEH- 
NICO-ORGANIZATORICE RIGU
ROASE, EFICIENTE. Interesîndu-ne 
de modalitățile concrete de acțiune 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinii de creștere a productivității 
muncii, am aflat că în întreprindere 
a fost întocmit un plan special de 
măsuri tehnico-organizatorice, bine 
gîndlte și fundamentate. în esență, 
măsurile vizează două direcții princi
pale : introducerea largă a progresu
lui tehnic, perfecționarea conducerii 
și organizării producției și a muncii. 
Iată cîteva dintre ele : • în atelie
rul rezistoare cu peliculă de carbon, 
prin introducerea unor tehnologii cu 
procese automatizate pe două linii de 
fabricație se asigură creșterea pro
ductivității muncii de 40 de ori la 
operația de bobinat statori și cu 6 la 
sută pe ansamblul atelierului • Prin 
automatizarea procesului de dispu
nere a pieselor pe cicluri de sudură, 
în secția rezistențe cu pelicule meta
lice forța productivă a muncii sporeș
te, cu. 24—26 la sută. ® Prin . organi
zarea producției în flux continuu, în 
secția uziriaj se asigură creșterea cu 
10—!12 la sută a randamentului 
muncii.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
In acest sens și măsurile privind. ti
pizarea, unificarea și standardizarea 
produselor și tehnologiilor de fabri
cație, raționalizarea sistemului de

Pe traseele... problematicii transportului în comun

A*i despr*: Necesitatea decalării 
programelor de lucru '

Fiecare dintre noi știe că trans
portul în comun continuă să creeze 
neplăceri călătorilor, mai ales în 
„orele de vîrf" ale dimineții și după- 
amiezii. Este o realitate că în pri
vința dotării tehnice parcul de ve
hicule — tramvaie, troleibuze, auto
buze — a sporit de la un an la al
tul. că s-au extins și înmulțit tra
seele și s-au adus unele îmbunătățiri 
legăturilor intre zonele de locuit și 
marile platforme industriale. Dar o 
serie de deficiente — unele de na
tură obiectivă (cum'ar fi cele privind 
piesele și subansamblele de schimb, 
capacitățile de întreținere, repara
ții si parcare), ca și cele subiective 
(insuficientă ordine și disciplină, in
stabilitatea cadrelor, lipsa ritmicită
ții traficului etc.) continuă să-și păs
treze actualitatea.

Nu ne propunem să abordăm acum 
problemele de fond ale transportului 
în comun din Capitală. Acestea fac 
de mai mult timp obiectul unor con
troale și analize amănunțite, care se 
vor finaliza în studii aprofundate cu 
propuneri de măsuri si soluții adec
vate pentru perioada imediat urmă
toare și în perspectivă. De aseme
nea. la nivelul municipalității func
ționează un comandament al trans
portului în comun, care se întrunește 
lunar, pentru a întreprinde o serie 
de măsuri operative, menite să vină 
în întîmpinarea soluționării în per
spectivă a problemelor de fond. 
Aceste prime măsuri vizează repa
rarea. întreținerea și modernizarea 
tramei stradale. semnalizările ru
tiere. redistribuiri de vehicule cores
punzător fluxurilor de circulație. îm
bunătățirea ritmicității.

Astăzi vom stărui asupra necesi
tății decalării programelor de lucru 
din partea unor întreprinderi, insti
tuții. ministere. Chiar la ultima șe
dință de comandament de la mijlo
cul acestei luni s-a hotărît ca fie
care consiliu popular din cele 8 sec
toare ale Capitalei să stabilească, îm
preună cu conducerile unităților eco
nomice și instituțiilor din teritoriul 
respectiv, măsuri pentru decalarea 
unor orare de funcționare. Există în 
acest sens o hotărîre a comitetului 
municipal de partid încă din luna de
cembrie 1973. Unele măsuri de deca
lare au fost luate și în 1975 și în 
toamna anului trecut, dar aplicarea 
și respectarea lor nu a mai fost ur
mărită cu perseverentă.

Dacă toate întreprinderile si insti
tuțiile ar începe lucrul la ora 7 di
mineața. ar fi nevoie de un parc de 
cinci—sase ori mai mare de vehicule 
decit cel actual. Pe de o parte, 
aceasta nu se poate realiza din punct 
de vedere economic, întrucît vehicu
lele ar face o singură cursă sau două 
și apoi s-ar retrage. în al" doilea 
rind, nu există o tramă stradală pe 
care. în același timp, să aibă loc atî- 
tea vehicule mari si grele ca acelea 
ale transportului în comun. în situa
ția actuală, cind în perioada așa-nu- 

evidență operativă și prelucrarea 
automată a datelor, perfecționa
rea pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor, polica
lificarea și extinderea lucrului la 
mai multe mașini, precum și cele re
feritoare la îmbunătățirea programă
rii și lansării în fabricație a produ
selor și folosirea judicioasă a timpu
lui de lucru. Desigur, despre fiecare 
din aceste măsuri și direcții de ac
țiune se pot spune multe lucruri. 
Esențial este că la elaborarea și apli
carea planului de măsuri și-a adus 
și își aduce contribuția întregul co
lectiv, în întreprindere dezvoltîndu-se 
o largă opinie de masă în jurul pro
blemelor care privesc creșterea mai 
accentuată a productivității muncii.

COMUNIȘTII DINAMIZEAZĂ ȘI 
STIMULEAZĂ ENERGIILE ȘI INI
ȚIATIVELE ÎNTREGULUI COLEC
TIV. Urmărind zi de zi cum se apli
că măsurile stabilite pentru îndepli-

La întreprinderea 
„Electroargeș“

nirea exemplară a sarcinilor privind 
creșterea productivității muncii, or
ganele și organizațiile de partid din 
întreprindere desfășoară o intensă 
activitate politico-educativă, au ini
țiat și conduc 6 serie de acțiuni me
nite să explice oamenilor semnifica
ția politică și economică a acestui 
imperativ, să-i mobilizeze la identifi
carea și valorificarea rezervelor in
terne existente în acest domeniu. Or
ganizațiile de partid acordă în acest 
sens un rol deosebit stimulării ini
țiativei creatoare a colectivului, ex
tinderii experienței lucrătorilor frun
tași, consultării directe a comuniști
lor, muncitorilor și specialiștilor, 
întrucît ei cunosc cel mai bine rezer
vele interne și de ei depinde fructi
ficarea lor intensă. Iar prin exemplul 
și faptele lor de muncă, comuniștii 
se situează în fruntea bătăliei pentru 
sporirea forței productive a muncii.

Ne-am notat în această privință 
numeroase fapte semnificative. Bună
oară, în luna ianuarie colectivul ate
lierului motoare din secția montaj a 
reușit să depășească prevederile de 
plan la producția fizică cu 10 la sută, 
spor realizat în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii. Și, 
cum aveam să constatăm, un atare 
obiectiv a putut fi atins numai prin 
participarea întregului colectiv la 
promovarea largă a progresului teh
nic și organizarea superioară a pro
ducției și a muncii. De pildă, comu
niștii Vasile Vellcu, tehnician princi
pal, și Gheorghe Ignat, reglor, au 
conceput și realizat o serie de dispo
zitive pentru impregnarea tuturor ti
purilor de statoare pe mașinile de 
impregnat rotoare, productivitatea 
muncii sporind, în acest fel, de peste 
5 ori. în atelierele condensatori cera
mici și dielectrici ceramici, prin mo
dernizarea unor tehnologii de fabri
cație pe baza soluțiilor concepute și 
finalizate de un colectiv format din 
inginerul Nicolae Vaidescu, muncito
rul Ștefan Teodorescu, subinginerul 

mitului vîrf de circulație din cursul 
dimineții. între orele 6,30 și 7,45 sînt 
transportați peste 650 000 de locuitori 
ai Capitalei din zonele de locuit spre 
cele de muncă (numai din. Titan- 
Șulea — 120 000 și din Drumul Tabe
rei — peste 90 000). iar mai bine de 
două treimi din aceștia, mai exact 71 
la sută, traversează centrul, adică cele 
două mari bulevarde ce se întretaie, 
pe unele trasee și porțiuni centrale 
ale Capitalei aglomerația de vehi
cule este atît de mare, îneît se for
mează cîrduri de mașini de cite un 
kilometru, iar viteza de deplasare se 
reduce la șapte pînă la zece kilo
metri pe oră.

■ Tocmai de aceea. în condițiile in 
care sporirea numărului de vehicule 
în orele de vîrf nu facilitează prac
tic transportul, ci dimpotrivă. îi re
duce cursivitatea si viteza (măsurile 
de sistematizare în numeroasele 
puncte de gîtuire a circulației, cum 
ar fi Bariera Vergului, Leu. Raho- 
vei-Viilor, Dudești s.a. nu pot fi 
luate de azi pe mîine), unul din cele 
mai eficiente mijloace de a ameliora 
condițiile pentru a ajunge la locul 
de muncă îl constituie decalarea pro
gramelor de începere și încheiere a 
lucrului.

O experiență pozitivă în acest sens 
oferă întreprinderea de confecții și 
tricotaje București, unde intrarea în 
schimbul întîi se face în patru serii, 
la interval de cîte un sfert de oră. 
într-un mod asemănător a rezolvat 
problema sosirilor întreprinderea 
„Electromagnetica" și altele. Institutul 
de cercetări căi ferate a experimen
tat și aplică cu succes așa-numitul 
..program glisant", un fel de autore
glare a sosirilor. în care fiecare 
compartiment vine la un anumit in
terval între 7 și 8,30 și pleacă pe rînd. 
la intervale corespunzătoare. Prin 
condică și, respectiv, ceasul de pontaj 
se urmărește respectarea programului 
de lucru. La I.P.R.S. Băneasa și în 
alte. întreprinderi, personalul munci
tor este transportat pe bază de abo
nament, prin curse directe. fără 
opriri pe traseu, din principalele car
tiere de locuit. Deci există posibili
tăți pentru a se evita in bună mă
sură aglomerarea excesivă.

Din păcate, multe unități impor
tante nu au înțeles acest lucru. La 
I.M.G.B., de pildă, ca să aducă pe 
toți muncitorii la aceeași oră — șapte, 
— sînt necesare tot atîtea vehicule 
cit ar transporta 5—6 trenuri. Asta 
înseamnă un interval de zece-cinci- 
sprezece secunde între vechicule. 
Aceeași situație și la Vulcan,. în 
bună parte și la platforma „23 Au
gust" și la alte zone industriale ale 
Capitalei. Dar trebuie avut în ve
dere că nu este vorba numai de 
I.M.G.B., Vulcan sau altă întreprin
dere izolată, întrucît pe aceleași tra
see de transport sînt numeroase alte 
unități și instituții. Cu toate că 
există orare stabilite, unele unități

Mihai Botoș și inginerul Ion Dîngă, 
se asigură creșteri de productivitate 
de 20—22 la sută. Dar cîți dintre co
muniștii, dintre membrii colectivului 
de oameni ai muncii de la această 
unitate economică nu se evidențiată 
prin asemenea fapte de muncă.!

— Este firesc să ne preocupe pro
blemele promovării progresului teh
nic, organizării superioare a produc
ției și a muncii, îndeplinirii planului 
la toți indicatorii — ne spunea comu
nistul' Vasiie Velicu. Programul de 
reducere a duratei săptăminii de lu
cru, de ale cărui prevederi beneficiem 
și noi încă din acest an, constituie o 
nouă dovadă a grijii pe care o poar
tă partidul nostru peptru ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc. Sîntem însă 
conștienți că înfăptuirea practică a 
prevederilor acestui program depinde 
de noi, de felul în care își face fie
care datoria la locul său de muncă. 
Este obligația noastră de comuniști, 
de muncitori, este în interesul între
prinderii, al tuturor să producem cit 
mai mult, să realizăm în condiții de 
bună calitate și eficiență sporită tot 
ceea ce fabricăm.

RANDAMENTUL MUNCII — 
FATA ÎN FAȚA CU EXIGENȚA 
MUNCITOREASCA. în luna ianua
rie sarcina planificată de creștere a 
productivității muncii a fost depășită 
cu 1 225 lei pe lucrător. Dar fiecare 
dintre cei cu care am discutat în în
treprindere a exprimat convingerea 
că, în perioada care urmează, rezul
tatele bune din prima lună a anului 
vor fi consolidate prin noi succese 
în producție, prin descoperirea și 
valorificarea de noi resurse interne 
de creștere a randamentului muncii. •

— în adunarea generală — ne re
lata comunistul Gheorghe Miu, 
strungar în secția uzinaj — colectivul 
nostru s-a angajat să realizeze în 
acest an peste prevederile de plan o 
producție în valoare de 5 milioane 
lei. Tot în acest cadru s-au analizat 
și stabilit și direcțiile de acțiune.- Una 
dintre ele vizează îmbunătățirea teh
nologiilor de fabricație la 60 de re
pere, pe această cale asigurîndu-se 
creșterea susținută a productivității 
muncii, care în acest an va spori cu 
20 la sută. Sîntem hotărîți să ne in
tensificăm și mai mult eforturile în 
această direcție, pentru ridicarea mai 
puternică a randamentului muncii.

La rîndul său, comunistul Vasile 
Preda, confectioner de piese radio, 
ne spunea :

— Am convingerea fermă că vom 
reuși în continuare să depistăm și să 
atragem în circuitul productiv noi și 
însemnate resurse de creștere a pro
ductivității muncii. Tovarășii mei de 
muncă gindesc la fel. De altfel, nu 
numai gîndim, dar și acționăm! în 
acest sens. Am și găsit soluții pentru 
mecanizarea și automatizarea unor 
operații, care asigură creșteri ale pro
ductivității muncii de pină la 26 la 
sută.

Sînt gîndurl și fapte care exprimă 
hotărîrea muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor de la întreprinderea 
„Electroargeș" de a acționa energic, 
stăruitor pentru a îndeplini planul și 
angajamentele pe anul 1978 în mod 
ritmic și integral, în condiții de Efi
ciență superioară.

Ilie ȘTEFAN

economice și instituții le încalcă sub 
cele mai diferite pretexte : că e orar 
de iarnă, de vară, de voie sau ne
voie. Așa se explică orarele unor in
stituții din zona centrală a orașului. 
Deși s-a stabilit ca activitatea la 
ministere și alte instituții centrale 
să înceapă la ora 8, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Industriei Chimice, Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții și Minis
terul Construcțiilor Industriale au 
trecut la orarul de 7,30. Este evident 
că începerea programului de lucru 
la ora opt sau opt și jumătate nu 
poate afecta calitatea muncii unui 
minister, institut de cercetări, a unei 
organizații de comerț etc. De aseme
nea, o serie de măsuri privind ora
rele trebuie să vizeze și diferite 
servicii publice ale cooperației meș
teșugărești, un număr mai mare de 
unități comerciale (pentru unele. în
tr-un singur schimb s-a stabilit ora
rul 10—18), de alimentație publică. 
De asemenea, pînă la rezolvarea pro
blemei aprovizionării rețelei comer
ciale in timpul nopții, se impune ca 
cel puțin în principalele locuri dc 
gîtuire a fluxurilor de circulație să 
se introducă limitări de circulație 
între orele 6,30—8, pentru transportu
rile comerciale și autoturisme.

Necesitatea decalării orarelor este 
impusă atît de capacitatea mijloace
lor de transport în comun, cit și de 
cea a tramei stradale, care nu poate 
să facă față numărului prea mare de 
vehicule într-un timp foarte scurt. 
De aceea, se impune ca traficul de 
virf între orele 6,30 și 7,45 să fie 
„aplatizat" la două ore — două ore 
și jumătate. Aceasta înseamnă că 
pentru unele întreprinderi, instituții 
și ministere orarul va suferi modifi
cări de la un sfert de oră pînă la o 
oră. De aceea, dacă vrem să ne 
bucurăm de .condiții îmbunătățite de 
transport, conducerile de unități sînt 
chemate să sprijine măsurile de 
decalare a orarelor, pe secții, atelie
re. servicii. De asemenea, este da 
datoria consiliilor populare ale sec
toarelor să asigure un mod mai efi
cient de urmărire a aplicării pro
priilor măsuri, pentru întronarea or
dinii și răspunderii atît pe traseele 
transportului în comun, cit și în rin- 
dul celor care beneficiază de servi
ciile I.T.B. Trebuie acționat energic 
pentru a se aplica operativ orice 
măsură menită să sprijine amelio
rarea condițiilor de călătorie cu 
mijloacele transportului în comun, 
una dintre acestea fiind tocmai de
calarea programelor de lucru. După 
cum o importanță deosebită pre
zintă și starea unor drumuri, pro
blemă asupra căreia vom stărui in- 
tr-unul din numerele viitoare ale 
ziarului.

Al. PLĂ1EȘU
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(Urmare din pag. I) 

reclamă 
valoare a întregii 

capacități de gîndire și 
tehnică, ridicarea cunoș- 
tehnice ale tuturor lucră- 
crearea tuturor condițiilor 

realizarea parametrilor 
piața

sfera activității de cercetare, în 
munca de introducere cît mai ra
pidă în producție a rezultatelor 
cercetării, a progresului tehnic. 
Iată o sarcină centrală ce trebuie 
să constituie preocuparea primor
dială, de zi cu zi, a consiliului de 
conducere, a adunării generale, a 
tuturor oamenilor muncii din în
treprindere. în această uzină se 
produc și urmează să fie asimila
te, în următorii doi-trei ani, ma- 
șini-agregate de foarte mare teh
nicitate ; realizarea lor 
punerea în 
noastre 
creație 
tințelor 
torilor, 
pentru 
produselor similare de pe 
internațională, pentru perfecționa
rea continuă a acestora. Numai 
așa vom putea fi competitivi pe 
plan internațional, num'ai așa uzi
na își va putea asigura comenzi, 
își va putea desfășura activitatea 
economică în bune condiții.

Este, de asemenea, necesar să 
se acționeze cu mai multă fermi
tate în vederea creșterii producti
vității muncii. Desigur, aceasta și 
ca rezultat al mecanizării și auto
matizării proceselor de muncă și 
producție, al introducerii tehnolo
giilor noi, ținînd seama că o bună 
parte din creșterea producției se 
va realiza cu mijloacele de pro
ducție existente, pe capacitățile 
construite. Este necesar să se a- 
corde mai multă atenție îmbună
tățirii tehnologiilor, redueîndu-se 
durata de introducere în fabrica
ție, timpul necesar pentru reali
zarea unui produs, pentru elibe
rarea mai rapidă a secțiilor și 
fabricilor de produsele finite și 
crearea spațiului necesar pentru 
noile produse. De altfel, un tova
răș a arătat aici că, printr-o teh
nologie nu prea complicată și 
costisitoare, s-ar putea reduce 
timpul de execuție al unui produs 
de două ori. Pe de o parte aceas
ta ilustrează posibilitățile mari 
existente în uzină, iar, pe de altă 
parte, explică de ce producția ob
ținută actualmente este atît de 
mică. Calea pentru realizarea 
progresului rapid de care am vor
bit, pentru obținerea unei pro
ducții de 2,2—2,5 ori mai mare 
față de ceea ce se realizează as
tăzi la 1 000 de lei fonduri fixe, 
este calea introducerii tehnolo
giilor moderne și a creșterii pro
ductivității muncii- Asupra acestor 
obiective trebuie să ne concentrăm 
forțele, făcînd totul pentru a înde
plini în cele mai bune condiții pro
gramul ce va fi stabilit în această 
privință și căruia, în săptămînile 
următoare, i se vor aduce îmbună
tățirile necesare.

M-am referit mai înainte la ne
cesitatea creșterii eficienței econo
mice. într-adevăr, cheltuielile de 
producție, cheltuielile materiale 
sînt mari în întreprinderea dum
neavoastră. Desigur, creșterea ge
nerală a producției, introducerea 
unor noi tehnologii moderne vor 
determina reducerea mai rapidă a 
acestor cheltuieli. Trebuie, totuși, 
avut în vedere că în această pri
vință, în actualul plan și în bu
getul de venituri și cheltuieli 
aceste prevederi trebuie îmbunătă
țite, acționîndu-se cu mai multă 
hotărîre în direcția reducerii 
cheltuielilor și creșterii eficienței 
economice.

Trebuie să se înțeleagă bine că 
cheltuind mai puțin, vom face să 
crească producția netă, vom con
tribui la creșterea venitului na
țional, la realizarea de mijloace 
suplimentare atît pentru dezvolta
rea generală a economiei, cît și 
pentru creșterea mai rapidă a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor.

Se impun, de asemenea, măsuri 
mai hotărîte pentru realizarea 
fermă a prevederilor privind pro
ducția fizică. Nu avem nevoie 
să se realizeze o producție globală

se 
ri
de 
a 

în

mare prin tot felul de artificii, în 
timp ce producția fizică rămîne în 
urmă. Fiecare colectiv, fiecare 
secție trebuie să pornească de la 
necesitatea de a asigura realizarea 
producției fizice, creșterea produc
ției nete. Aceasta este singura 
bază reală pentru îmbunătățirea 
radicală a activității economice, 
pentru creșterea eficienței produc
ției industriale.

Ținînd seama de aceste sarcini 
fundamentale, este necesar să se 
acționeze cu mai multă hotărîre, 
de către consiliul oamenilor mun
cii, pentru ridicarea nivelului pro
fesional și tehnic al tuturor oa
menilor muncii, inclusiv al tehni
cienilor și inginerilor. Pornind de 
la creșterea rapidă a numărului 
personalului — așa cum am mai 
menționat — sînt necesare măsuri 
serioase pentru pregătirea rapidă 
și temeinică a forței de muncă la 
nivelul celor mai înaintate cu
noștințe profesionale, tehnico- 
științifice. în același timp, 
impun măsuri speciale pentru 
dicarea continuă a nivelului 
calificare, a pregătirii tehnice 
personalului muncitor existent ... 
întreprindere. Cu atît mai necesară 
este aceasta cu cît marea majori
tate lucrează doar de cîțiva ani 
în uzină, iar o parte însemnată 
este alcătuită din tineri care mai 
au încă mult de învățat pentru a 
deveni meseriași de înaltă cali
ficare. De altfel, mi s-a spus că la 
multe mașini și agregate nu puteți 
asigura muncitori din grupele su
perioare de calificare. Iată de ce se 
impune cu cea mai mare urgență 
trecerea la o intensă acțiune de 
ridicare a nivelului profesional și 
tehnic al tuturor oamenilor muncii, 
din întreprindere.

Ne propunem, într-adevăr, să 
fabricăm agregate și mașini tot 
mai complexe, de nivel tehnic ri
dicat. Vorbim de o calitate nouă în 
întreaga noastră activitate. A- 
ceasta presupune însă să asigurăm 
și o calitate nouă a oamenilor, a 
acelora care produc mașinile și uti
lajele. Numai astfel vom putea re
aliza acest obiectiv, trecerea de la 
acumularea cantitativă la o nouă 
calitate ! Trebuie să punem un mai 
mare accent pe transformarea ca
litativă a omului, pe lărgirea ori
zontului său de pregătire și cu
noaștere, precum și pe îndemâna
rea sa practică. Nu numai aici, în 
această uzină, dar în nici o uni
tate, în nici un domeniu de acti
vitate nu vom putea realiza în 
bune condiții ceea ce ne propu
nem, dacă fiecare la locul său de 
muncă nu se va strădui să învețe 
continuu, să-și îmbogățească cu
noștințele, să lucreze mereu mai 
bine, pentru a asigura progresul 
neîntrerupt al patriei noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în atenția permanentă a condu
cerii partidului și statului nostru 
se află, de asemenea, perfecționa
rea conducerii și dezvoltarea de
mocrației muncitorești — ca fac
tori primordiali ai edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Sînt cunoscute măsurile adop
tate în această direcție, cadrul or
ganizatoric creat pentru participa
rea oamenilor muncii la conduce
rea directă și efectivă a tuturor 
sectoarelor de activitate. într-ade
văr,' consiliile oamenilor muncii, ca 
organe colective de conducere în 
toate sectoarele economico-sociale, 
joacă un rol tot mai important; 
ele au menirea de a asigura gos
podărirea și conducerea colectivă a 
activității fiecărei unități, a fiecă
rui sector. — ■ * 
satisfacție, 
în anii de 
lective își 
sînt bune ; 
mons trează 
doptate de 
renunțat la așa-zisul 
unic al întreprinderii",’ și a intro
dus principiul conducerii colective, 
înființînd consiliile oamenilor mun
cii ca organe ale proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor a 

Trebuie să spunem, cu 
că rezultatele obținute 
cînd aceste organe co- 
desfășoară activitatea 

viața, realitatea de- 
justețea măsurilor a- 

partidul nostru, care a 
„conducător

uni- 
adu-

adevărat, am 
bine unele lu- 
convins că la 

la adunarea de

tot ceea ce se realizează în patria 
noastră. (Aplauze puternice).

Desigur, activitatea de conducere 
colectivă nu înseamnă diminuarea 
răspunderii individuale ; dimpotri
vă, aceasta presupune creșterea 
răspunderii fiecăruia în sectorul 
de activitate în care lucrează. 
Organele colective se compun din 
activiști de partid și de stat, din 
oameni ai muncii din diferite sec
toare de activitate. Dar în procesul 
social de producție, fiecare are un 
rol distinct. Munca colectivă nu 
poate înlocui răspunderea perso
nală, așa cum răspunderea fiecă
ruia nu trebuie să ducă în nici un 
fel la slăbirea,, ci la creșterea răs
punderii colective. Numai astfel 
trebuie înțeleasă activitatea orga
nului de conducere colectivă, rolul 
său în îmbinarea răspunderii co
lective cu răspunderea personală. 
Numai procedînd astfel vom asi
gura buna funcționare a organis
melor colective, conducerea efi
cientă a tuturor sectoarelor de ac
tivitate. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Un rol important în viața 
taților economico-sociale au
nările generale. Adunarea genera
lă a întreprinderii dumneavoastră, 
toate adunările generale care au 
loc în această perioadă în țară 
constituie adevărate foruri de con
ducere colectivă, de dezbatere a 
problemelor fundamentale ale fie
cărei unități, ale dezvoltării noas
tre generale. Este 
putea dezbate mai 
cruri. Dar eu sînt 
adunarea din vară, 
anul viitor, problemele vor fi mult 
mai bine aprofundate -decît astăzi. 
De fiecare dată, adunările genera
le '— inclusiv adunarea dumnea
voastră generală — lucrează tot 
mai bine, își îndeplinesc la un ni
vel tot mai înalt misiunea de a 
hotărî asupra dezvoltării activită
ții economico-sociale. Aceasta con
stituie baza democrației noastre 
muncitorești — superioară oricărui 
alt tip de democrație! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Așa cum am menționat și în alte 
împrejurări, avem un cadru orga
nizatoric de muncă și de conduce- 

zre bun ; am adoptat măsuri care 
asigură perfecționarea și lărgirea 
continuă a participării oamenilor 
muncii la conducerea societății 
noastre socialiste, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a țării. în aceasta constă 
forța și vitalitatea orînduirii noas
tre, garanția înfăptuirii neabătute 
a hotărârilor Congresului ăl XI-lea, 
a înaintării patriei pe calea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a comunismului ! (A- 
plauzc puternice).

Trebuie să spunem însă că, dez
voltând formele democratice de 
conducere ale sistemului nostru 
economic, nu am mers în același 
pas cu perfecționarea mecanismu
lui conducerii economice și finan
ciare. Se poate spune că există chiar 
o anumită neconcordanță între ca
drul organizatoric creat, între for
mele democratice de conducere 
și mecanismul economico-financiar 
care mai este prizonierul metode
lor vechi, rigide, dogmatice, care 
nu a asigurat înfăptuirea în viață 
a prevederilor legilor cu privire ia 
planificarea și activitatea financia
ră a unităților economice-sociale. 
Din păcate, unele cadre din econo
mie și finanțe se desprind greu de 
ceea ce au învățat în trecut, de 
vechile practici, de ceea ce nu mai 
corespunde noilor/ realități din 
România. Iată de ce sînt necesare 
măsuri hotărîte pentru a pune or
dine și în acest sector, pentru a 
•ridica mecanismul economic și fi
nanciar la nivelul dezvoltării for
melor noi de conducere colectivă, 
pentru a înlătura tot ceea ce nu 
mai corespunde. Practic, este vor
ba de a sfărîma mecanismul înve
chit și a-1 înlocui cu un mecanism 
nou care să țină seama de cerințele 
progresului rapid al forțelor de 

„ producție, de formele
moderne ale activității economico- 
financiare, de cadrul democratic al

conducerii

și autoconducerii
(Aplauze putcr-

își pun întrebarea

autogestionării 
întreprinderilor, 
nice).

Știu că unii 
cum vor mai putea controla între
prinderile, dacă acestea vor avea 
mai multe drepturi economico- 
financiare- Nu există nici un pe
ricol în această privință. în primul 
rînd, avem astăzi în fiecare uni
tate conduceri capabile, și eu am 
convingerea că ele vor ști să lu
creze și mai bine atunci cînd le 
vom da răspunderi mai mari, atit 
în ce privește întocmirea planului 
și realizarea lui, cît și în ce pri
vește elaborarea și înfăptuirea bu
getului de venituri și cheltuieli, 
crearea condițiilor pentru autofi
nanțare, pentru a trăi exclusiv din 
veniturile muncii lor. (Aplauze pu
ternice).

Desigur — de ce să n-o spunem 
— sînt și conduceri de întreprin
deri care consideră că e mai bine 
ca lucrurile să rămînă așa cum 
sînt. De ce adică să-și asume ele 
răspunderi mai mari cînd este^mai 
ușor ca de activitatea lor să răs
pundă ministerul, centrala, alte or
gane, iar atunci cînd nu le ajung 
mijloacele financiare, să fie finan
țate de la buget ? Este adevărat, 
așa e mai comod, dar acest mod 
de conducere și gîndire este anti- 
economic, de fapt este antisocialist 
și trebuie să-l înlăturăm ! Nici o 
întreprindere nu poate desfășura o 
activitate normală dacă nu se ba
zează pe rezultatele muncii proprii, 
dacă nu-și asigură nu numai pro
ducția curentă, ci și dezvoltarea, 
pe baza creșterii producției, a spo
ririi venitului net, a ridicării con
tinue a rentabilității economice. 
(Aplauze puternice).

Iată de ce, prin măsurile la car? 
ne-am gîndit — pe care le-am dis
cutat în Comitetul Politic Executiv 
și despre care s-a vorbit numai în 
parte, privitor la participarea mun
citorilor la beneficii — avem in ve
dere o restructurare generală a 
mecanismului nostru economico- 
financiar. Trebuie să trecem la 
realizarea în viață a ceea ce am 
prevăzut în legile noastre — și 
anume ca planul de dezvolta
re economico-socială să se întoc
mească de către fiecare între
prindere și unitate, pornindu-se 
de 
de 
la 
în 
bază trebuie să-și întocmească fie
care întreprindere planul de pro
ducție, asigurîndu-și comenzi atît 
din țară, cît și din străinătate, ocu- 
pîndu-se ca activitatea să fie cît 
mai rentabilă pentru a putea per
mite atît reproducția lărgită, cît și 
acumularea mijloacelor necesare 
creșterii nivelului de trai material 
și spiritual al colectivului respec
tiv. Desigur, la aceasta se adaugă 
obligația fiecărei întreprinderi de 
a participa cu o anumită cotă la 
dezvoltarea generală a societății.

Fiecare unitate economică tre
buie să dispună de un buget de 
venituri și cheltuieli, să se auto- 
finanțeze, știind că nu mai poate 
aștepta să fie finanțată din buge
tul statului. Atunci cînd își întoc
mește bugetul, fiecare unitate să 
aibă în vedere că trebuie să lupte 
pentru a-și valorifica cît mai re
pede producția, nemaiținînd-o în 
stoc, pentru că numai 
dispune de mijloacele 
pentru asigurarea bunei 
rări a activității sale.

Desigur, avem în vedere și posi
bilitatea de a asigura unor uni
tăți, prin sistemul bancar, anumite 
credite cu dobîndă, dar aceasta, 
este de la sine înțeles, va avea 
drept consecință o anumită dimi
nuare a beneficiilor întreprinderii 
respective.

Este, de asemenea, necesar să 
renunțăm cît mai curînd la noțiu.- 
nea de producție globală, ca indice 
esențial în planificare și în calcu
larea retribuției, trecînd la pro
ducția netă ca indicator de bază al 
planului economic, 
în acest fel fuga 
producției globale 

la capacitățile de producție 
care dispune, precum și de 
ceea ce se prevede să intre 
producție în viitor. Pe această

astfel va 
necesare 
desfășu-

Vom înlătura 
după creșterea 
pe căi artifi-

scumpe pentru o pro-' 
tehnicitate redusă, în 
a obține o producție 
mai mare. Trebuie îri-

ciale, tendința de a consuma inutil, 
materiale 
ducție de 
scopul de 
globală cît
țeles că asemenea practici nu aduc 
nimic societății, dimpotrivă, nu fac 
decît să consume din ceea ce s-a 
produs în trecut, dăunînd dezvol
tării noastre generale. Să punem 
la baza dezvoltării noastre, ca in
dicatori de bază, producția netă, 
valoarea adăugată — adică ceea ce 
se produce nou în societate. Nu
mai pe această bază putem asigura 
atît mijloacele de acumulare, de 
dezvoltare, cît și mijloacele pen
tru creșterea bunăstării generale a 
întregii națiuni. Avem în vedere 
ca încă de la sfîrșitul acestui tri
mestru să trecem la noul indicator.

în același timp, trebuie să legăm 
strîns creșterea tuturor veniturilor 
oamenilor muncii de producția 
netă, de producția fizică. Pe 
această bază, oamenii muncii vor 
participa într-o mai mare măsură, 
în viitor, la beneficiile realizate de 
întreprindere. în privința aceasta 
avem în vedere un șir de măsuri. 
De pildă, o parte din beneficii vor 
fi atribuite oamenilor muncii în 
raport cu contribuția pe care au 
adus-o la dezvoltarea întreprinde
rii. Cel care lucrează, de exemplu, 
de 10 ani la întreprinderea de ma
șini grele București, fiind printre 
primii organizatori și producători 
din întreprindere, va primi ceva 
mai mult decît cel care lucrează 
doar de 2—3 ani în această uzină, 
în același timp, ne gîndim să 
trecem la aplicarea fermă a 'hotă- 
rîrii ca în viitor toate locuințele 
pentru oamenii muncii din între
prindere să se realizeze din mij
loacele unității respective. Fondu
rile să fie la dispoziția consiliilor 
oamenilor muncii și, în raport cu 
posibilitățile de construcție pe care 
le avem la un moment dat, ei să 
solicite întreprinderilor de con
strucții să le realizeze locuințele. 
Desigur, aceasta se va realiza în 
cadrul sistematizării urbanistice și 
al normelor de confort generale, 
dar locuințele vor constitui pro
prietatea întreprinderii, vor fi 
gospodărite de aceasta.

în același fel ne gîndim să pro
cedăm și cu alte activități sociale 
care astăzi se realizează de la bu
get ; în viitor, ele vor fi trecute pe 
seama întreprinderilor. Unitățile 
economico-sociale vor avea astfel, 
realmente, un rol tot mai impor
tant atît în planificarea și reali
zarea producției, în activitatea fi
nanciară, cît și în soluționarea pro
blemelor sociale legate de satisfa
cerea necesităților oamenilor mun
cii, desigur, în cadrul programului 
general de creștere a veniturilor 
stabilite de partid și guvern.

Fără îndoială că aceasta va duce 
la o diferențiere mai mare a unor 
cheltuieli sociale, ca și a venituri
lor, în raport cu realizările obți
nute în creșterea beneficiilor, cu 
progresele obținute în activitatea 
economică, ale întreprinderilor. 
Desigur, vom păstra principiile ge
nerale de retribuție, asigurînd re
partiția pe baza unor criterii uni
tare. Dar, în raport cu beneficiile, 
cu nivelul activității dintr-o în
treprindere sau alta, oamenii mun
cii vor putea primi o parte mai 
mare sau mai mică din venit, vor 
putea beneficia în mod diferit de 
unele facilități sociale, corespunză
tor realizărilor obținute în fiecare 
întreprindere. Tocmai' în aceasta 
se exprimă principiul socialist de 
repartiție ! Pornind de la o anumi
tă organizare socială, de la anumi
te principii de retribuție, se va 
asigura posibilitatea ca veniturile 
fiecăruia să fie stabilite în raport 
de munca prestată și contribuția 
adusă la dezvoltarea generală. 
Considerăm că astfel vom aplica 
mai just concepția socialismului 
științific, vom asigura o mai mare 
cointeresare a oamenilor muncii în 
buna desfășurare a activității co
lectivului în care-și desfășoară ac-

acoperi o parte din 
ia măsuri ca o serie 
de producție să fie 
cooperare. Incepîndprin

viitor, întreprinderea va 
aibă o balanță de comerț 
excedentară, exportînd

ceea ce cumpără.
necesar ca în viitor, în adu- 
generale să se discute toate 
probleme. Orice firmă din 
analizează cu ce mijloace

tivitatea! (Aplauze puternice, pre
lungite).

în același fel privim și co
interesarea în activitatea de co
merț exterior, în primul rînd de 
realizare a exportului. Am mențio
nat că întreprinderea dumneavoas
tră importă foarte mult și exportă 
foarte puțin, importul fiind de 
cîteva ori mai mare decît expor
tul ; față de anul trecut, anul aces
ta exportul se reduce cu aproape 
o dată și jumătate, ceea ce este 
inadmisibil. Nu poate exista nici o 
justificare pentru aceasta ! Trebuie 
aduse imediat îmbunătățiri radi
cale planului și bugetului între
prinderii, mărindu-se exportul pen
tru a putea 
import. Să se 
de importuri 
realizate 
din anul 
trebui să 
exterior 
mai mult pentru a putea începe 
să-și plătească datoriile făcute pînă 
acum. Cred că întreprinderea știe 
că mașinile moderne aduse aici au 
fost luate pe credit. Acestea tre
buie plătite, și trebuie plătite de 
către dumneavoastră ; dumnea
voastră sînteți proprietarii lor co
lectivi și în mod colectiv trebuie 
să le plătiți, începînd cu anul 
viitor. Este necesar ca în viitor, 
în bugetul întreprinderii să apară 
clar cît s-a cumpărat pe credit. și 
cît trebuie să se plătească ; să nu 
creadă nimeni că statul dispune de 
valută din care poate să cumpere 
utilaje fără a mai recupera cheltu
ielile. Ca să se poată importa, fie
care întreprindere trebuie să plă
tească

Este 
nările 
aceste 
lume 
cumpără, cum își plătește datoriile 
— altfel nu poate funcționa.

Desigur, noi avem un sistem 
unitar de conducere și nu renun
țăm la el. Vom continua să asigu
răm conducerea planificată unitară 
a economiei, îmbinînd-o cu crește
rea inițiativei și răspunderii colec
tivelor de oameni ai muncii, cu 
autoconducerea, autofinanțarea și 
autogestionarea fiecărei unități e- 
conomice. în acest cadru, fiecare 
unitate trebuie să producă pentru 
a-și putea acoperi cheltuielile atit 
în lei, cît și în valută. Acest lucru 
trebuie bine înțeles de către fie
care consiliu de conducere, de că
tre toate adunările generale, de 
fiecare om al muncii.

Iată de ce problema producției 
pentru export nu este o problemă 
secundară, ci una de prim ordin, 
fundamentală pentru bunul mers 
al activității fiecărei unități eco
nomice, al întregii economii națio
nale. Să acționăm deci cu cea mai 
mare răspundere pentru realizarea 
întregii producții planificate pen
tru export în condițiile tehnice 
și la parametrii calitativi cei mai 
înalți, corespunzător prevederilor 
contractului, cerințelor competitivi
tății internaționale.

în același timp, este necesar să 
acordăm o atenție mai mare reali
zării cooperării în producție cu 
alte firme și alte, țări, atît socia
liste, cît și nesocialiste, astfel ca o 
serie de produse pe care le impor
tăm să le putem realiza prin coope
rare, plătindu-le cu alte subansam- 
ble sau produse din același dome
niu pe care le realizăm noi. Pe a- 
ceastă cale vom asigura și crește
rea eficienței producției. Ceea ce 
am realizat în această privință este 
nesatisfăcător și trebuie să trecem, 
încă din acest an, la analizarea 
posibilităților de lărgire a coope
rării, de durată, cu firme din stră
inătate. Aceasta va .asigura desfă
șurarea cu rezultate tot mai bune 
a producției, dezvoltarea activită
ții de comerț exterior, a întregii 
noastre activități economice.

Creșterea răspunderii, autocon
ducerea, în sensul pe care l-am 
expus, presupun ca fiecare consiliu 

' de conducere, fiecare colectiv 
oameni ai muncii 

de
să treacă la ma

suri ferme pentru realizarea unei 
activități economice cu rezultate 
cît mai bune, pentru ridicarea ni
velului tehnic și a eficienței pro
ducției, astfel îneît fiecare unitate 
să-și acopere nu numai necesită
țile proprii, ci să contribuie, tot
odată, cu o cotă parte cît mai în
semnată, la- acoperirea necesităților 
generale ale economiei, să aducă o 
contribuție cît mai mare la dezvol
tarea societății noastre socialiste, 
la ridicarea bunăstării generale a 
întregului popor.

Am convingerea că întreprinde
rea dumneavoastră se va angaja 
hotărât pe acest drum și că încă 
în acest an veți obține rezultate 
bune. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Pentru a fi cît mai bine înțeles, 
menționez încă o dată că toate a- 
ceste măsuri de îmbunătățire a 
mecanismului nostru economico- 
financiar la care m-am referit 
trebuie privite în cadrul Progra
mului nostru general de dezvoltare 
socialistă, al eforturilor pentru 
perfecționarea conducerii și plani
ficării unitare a economiei națio
nale; ele fac parte integrantă din 
măsurile' de dezvoltare a democra
ției socialiste, de asigurare a par
ticipării tot mai active a întregu
lui popor la Conducerea societății, 
la făurirea în mod conștient a pro
priului său destin, a viitorului său 
comunist. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,
Cunoașteți că tot ceea ce reali

zăm în țara noastră constituie în 
același timp o contribuție la creș
terea prestigiului și a forței socia
lismului în întreaga lume, un aport 
al patriei noastre Ia politica de 
pace și colaborare internațională.

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale. Este cu
noscută politica externă a țării 
noastre de dezvoltare a relațiilor 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toatei sta
tele hunii, inclusiv țările capita
liste dezvoltate, de participare ac
tivă la diviziunea internațională a 
muncii. Considerăm că, acționînd 
în acest fel, răspundem atît inte
reselor națiunii noastre, cît și pau
zei generale a socialismului și pă
cii în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Punem în mod ferm la baza re
lațiilor noastre principiile egalității 
în drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecul în treburile interne, re
nunțarea la forță și la amenința
rea pu forța. Sîntem pentru a se 
respecta dreptul fiecărui popor de 
a se dezvolta liber, corespunzător 
năzuințelor Sale, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în 
încă 
rea 
care 
fi luate în continuare vor deschide 
noi posibilități pentru realizarea 
în condiții cît mai bune a sar
cinilor de mare răspundere ce vă 
revin.

Vă urez din toată inima succese 
tot mai mari în munca viitoare ! 
Să încheiați acest an, și întregul 
cincinal, nu numai cu realizări cît 
mai frumoase, dar pe un loc frun
taș în întrecerea ce se desfășoară 
în industria constructoare de ma
șini, în întreaga economie națio
nală 1 (Aplauze puternice, urale; 
se scandează: „Ceaușescu-P.C.R.l").

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
celor peste 8 000 de oameni ai 
muncii din uzină, precum și fami
liilor, multă sănătate și fericire 1 
(Aplauze puternice, urale; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu-P.C.R. !“. Toți cei pre- 
zenți la adunare ovaționează în
delung, într-o atmosferă de puter
nică însuflețire, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul său Central, pentru secretarul 
general al partidului și președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

încheiere, aș dori să exprim, 
o dată, convingerea că aduna- 
dumneavoastră, hotărîrile pe 
le-ați adoptat și cele ce; vor

(Urmare din pag. I)
municipal, 
ceea ce a 

rolului con-
lui popular județean, 
orășenesc și comunal, 
contribuit la creșterea 
ducător al partidului in toate do
meniile de activitate, a sporit o- 
perativitatea și spiritul de răspun
dere în munca de conducere, a asi
gurat îmbinarea mai strinsă a ac
tivității de partid și de stat, a în
tărit legăturile cu oamenii muncii. 
Odată cu noua organizare admi- 
nistrativ-teritorială s-a trecut la o 
vastă acțiune de sistematizare a 
tuturor localităților țării, pe. baza 
unei concepții științifice, realiste, 
ținîndu-se seama de condițiile isto
rice și sociale în care s-au format 
diferite zone și localități, de reali
zările din anii construcției socia
liste, precum și de cerințele viitoa
re, în lumina prevederilor Progra
mului partidului.

Marile succese în dezvoltarea e- 
conomică și socială a tării.' a tu
turor județelor confirmă cu pu
tere justețea politicii consecvente 
a partidului nostru de repartizare 
rațională a forțelor de producție pe 
teritoriul patriei, de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor și loca
lităților. Referindu-se la însemnă
tatea organizării administrativ-teri- 
toriale a țării, in cuvintarea la 
Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. din 23 septembrie 1977. se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sublinia: 
..Măsurile stabilite de Conferința 
Națională din 1967 s-au dovedit pe 
deplin juste. Tocmai această reor
ganizare, cu toate implicațiile ei, a 

permis dezvoltarea rapidă a unui 
număr foarte mare de zone ale 
tării, care, ca să folosesc limbajul 
la ordinea zilei pe scară mondială, 
erau rămase în urmă sau in curs 
de dezvoltare. Se dovedește justă 
hotărirea partidului nostru de am
plasare a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, de dezvolta
re armonioasă a tuturor județelor 
— orientare concretizată într-o for
mă și mai clară de Congresul al 
XI-lea".

România moștenise de la vechile 
regimuri. între altele, nu numai o 
situație generală de înapoiere eco
nomică, ci și o disproporție fla
grantă în dezvoltarea diferitelor 
zone ale țării. Circa 80 la sută din 
producția industrială se afla con
centrată în numai 6 județe, iar 20 
de județe. dispuneau doar de 6 la 
sută din totalul fondurilor fixe din 
economia națională,.ceea ce se răs- 
frîngea negativ asupra condițiilor 
de viață materiale și spirituale ale 
majorității populației. în 1968, la 
reorganizarea administrativ-terito- 
rială, numai 8 județe realizau o 
producție de peste 6 miliarde lei. 
în timp ce 14 județe aveau o pro
ducție industrială sub 2 miliarde 
lei. .în perioada care a trecut de 
atunci, au fost alocate fonduri de 
investiții din ce în ce mai mari 
județelor mai puțin dezvoltate în 
trecut și au 'fost amplasate pe te
ritoriul lor. cu prioritate, noi fa
brici și uzine, creîndu-se mari și 
moderne platforme industriale. 
Este semnificativ faptul că dacă 
producția globală industrială a tării 

este astăzi de 38 de ori mai mare 
decît in 1938, la începutul anului 
1977, într-o serie .de județe în tre
cut rămase în urmă s-a înregistrat 
o creștere a producției industriale 
superioară mediei pe țară : Argeș
— o producție industrială de 97 de 
ori mai mare decît în 1938, Ialomița
— 90 ori, Gorj —; 58 ori. TeleormanSE DEZVOLTA PUTERNIC, ARMONIOS TOATE JUDEȚELE Șl LOCALITĂȚILE PATRIEI
— 54 ori, Satu Mare — 43 ori. Să
laj — 41 ori, Vaslui — 48 ori.
Numai producția industrială a ju
dețului Mureș din anul 1977 a fost 
mai mare decît aceea a întregii 
țări din anul 1938 ! în același timp, 
o serie de orașe reședință de județ 
s-au transformat în numai zece ani 
in centre industriale puternice, 
avînd un rol esențial în dinamica 
dezvoltării economico-sociale a ju
dețelor respective. Astfel, produc
ția industrială realizată de orașul 
Tulcea este de peste 50 de ori mai 
mare decît în 1947, Bistrița — de 
59 ori. Miercurea Ciuc de peste 65 
ori, Zalău de 130 de ori. Alba-Iulia 
de 70 del ori. Odată cu aceasta, au 
avut loc profunde prefaceri înnoi-

populației, întoare în structura 
creșterea gradului de urbanizare si 
civilizație. După cum rezultă din 
datele recensămîntului de la 5 ia
nuarie 1977, populația unor locali
tăți slab dezvoltate în trecut a eres, 
cut în numai 10 ani de peste 2 ori : 
Slobozia. Bălan, Rm. Vîlcea, 
Miercurea Ciuc, Tîrgoviște. Slatina.

in cei zece 
sporuri de 

mediei pe 
Gorj, Har-

Zalău, Vaslui. Este revelator șl 
faptul că tocmai în județele ra
cordate rapid la circuitul economic 
al tării s-au înregistrat 
ani și cele mai mari 
populație, superioare 
tară : Argeș, Dîmbovița, 
ghita, Maramureș.'

înfăptuirea cu consecvență a po
liticii partidului și statului de dez
voltare armonioasă a tuturor zone
lor, de înflorire economică, socială 
și spirituală a tuturor localităților 
patriei a pus baze trainice egalită
ții depline, reale, între toti fiii pa
triei. fără deosebire de naționali
tate. Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea 

din 24 ianuarie 1978. cu prilejul a- 
cordării titlului de doctor în științe 
politice și titlului de doctor în 
economie, „Repartizarea rațională 
a tortelor de producție pe întreg 
teritoriul tării creează cele mai 
bune condiții pentru adevărata e- 
galitate în drepturi, pentru mani
festarea plenară, in toate domeniile,

a tuturor cetățenilor patriei, fără 
•deosebire de naționalitate. Tocmai 
pornind de la aceasta, noi vom 
continua ferm dezvoltarea forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 

ridicarea gradului de civili- 
al tuturor regiunilor, al tu- 
județelor. Creăm pe această 

condiții de manifestare ple- 
in toate celelalte domenii de

tării, 
zație 
turor 
bază 
nară 
activitate, posibilitatea de a învăța 
in limba proprie, de a participa la 
viața politică și culturală". O do
vadă elocventă o constituie faptul 
că printre județele'altădată rămase 
în urmă și care au cunoscut in a- 
ceastă perioadă cea mai dinamică 
dezvoltare, intr-un ritm mediu 
anual cu mult mai mare decît rit-

mul mediu pe tară, 
cele în care trăiesc 
strinsă înfrățire, oameni ai muncii 
români, maghiari, germani și 
alte naționalități.

Perspective și mai luminoase 
deschis in fața tuturor județelor 
localităților patriei hotărîrile Con
gresului al XI-lea al partidului care 
au stabilit. între altele, ca pînă 
în 1980 fiecare județ să realizeze o 
producție industrială de cel puțin 
10 miliarde lei. Există toate condi
țiile ca această însuflețit.oare pre
vedere să fie înfăptuită și depășită 
de toate județele, 
tre ele, cum ar fi 
Botoșani, Covasna. 
vor trebui, practic, 
producția în acești 

va face ca la 
cincinal țara 

nouă structură 
să cunoască o

se numără și 
și muncesc, în

de

au
și

deși unele din- 
Bistrita-NăsSud, 
Sălaj și Vaslui, 
să-și sporească 

5 ani de 5 ori 1 
sfîrșitul ac- 

noastră să 
economico- 

sporire con- 
muncitoare — 
în

Aceasta 
trialului 
aibă o

..socială, 
siderabilă a clasei 
clasa conducătoare în societatea 
noastră — un nivel mai înalt de trai 
și civilizație pentru toti locuitorii 
tării, indiferent de naționalitate, 
încă din primul an al actualului 
cincinal. 2 din cele 19 județe care 
aveau o producție industrială sub 
10 miliarde lei în cincinalul trecut, 
și anume Buzău și Suceava, au de
pășit acest nivel minim, iar altele ‘ 
se aflau în apropierea acestei li
mite.

în mod firesc, industrializarea în 
ritm susținut a tării, creșterea pu
terii economice a tuturor județelor 
și localităților au dus la îmbună
tățirea continuă a condițiilor de

atâtea 
adăuga, in 

încă 
sla- 
ma- 
aleș 
ceea 

cu mintea și 
încercăm un 
de îndreptă- 

oricare hartă 
socială, cul- 

- avem ima-

muncă și viață ale populației, la 
creșterea gradului de urbanizare, 
la o amploare fără precedent a 
construcțiilor de locuințe, a edi
ficiilor de sănătate și așezămintelor 
de cultură, au creat posibilități 
sporite de instrucție și educație, 
într-un cuvînt, la o creștere con
tinuă a calității vieții.

Privind acum harta economică a 
României socialiste. îmbogățită in 
acest deceniu de cartografi cu sute 
și mii de însemne specifice marilor 
cetăți industriale, cu 53 de cercu- 
lete reprezentând tot atâtea orașe 
noi, cărora li se vor 
1980, alte 129 și pînă în 1985 
140, privind cifrele și tabelele 
tistice, dincolo de care se află 
rile noastre înfăptuiri, dar mai 
privind in jurul nostru la tot 
ce am zidit și zidim 
cu brațele noastre, 
sentiment de firească, 
țită mîndrie. Privind 
a tării — 
turală sau 
ginea vie, 
rilor de 
trativă 
politicii profund umaniste a parti
dului nostru de înfăptuire neabă
tută a acestor măsuri. Este imagi
nea grăitoare a politicii de dezvol
tare economico-socială armonioasă 
a întregii țări și a fiecărei locali
tăți în parte. în spiritul echității, al 
dreptului egal al tuturor fiilor a- 
cestui pămînt, indiferent de națio
nalitate, de a se bucura egal, de
plin, de toate binefacerile unei 
vieți civilizate, demne.

economică.
turistică - 

tonică, a justeței măsu- 
> reorganizare adminis- ' 

a teritoriului, a roadelor
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IN preajma ÎMPLINIRII A 30 de ani de la realizarea

UNITĂȚII ORGANIZATORICO-POLITICE A CLASEI NOASTRE MUNCITOARE CRONICA ARTEI AMATOARE I

UNITATEA - IZVOR AL FORȚEI 
CO ADINCI TRADIȚII 

in mișcarea muncitorească ăin România
Vom aniversa în curînd împlini

rea a trei decenii de la istoricul 
Congres din februarie 1948 care a 
consfințit unificarea Partidului Co
munist Român și a Partidului Social- 
Democrat în partidul unic, marxist- 
leninist al clasei muncitoare din tara 
noastră, eveniment de excepțională 
însemnătate în istoria clasei noastre 
muncitoare, care a înriurit profund 
întreaga evoluție ulterioară, social- 
politică a țării.

FĂURIREA PARTIDULUI UNIC 
AL clasei noastre muncitoa
re A REPREZENTAT NU UN EVE
NIMENT CONJUNCTURAL, CI RE
ZULTATUL unui Îndelungat 
PROCES ISTORIC, CONTINUAREA 
ȘI RIDICAREA PE O TREAPTA 
SUPERIOARA A TRADIȚIILOR DE 
UNITATE DIN MIȘCAREA NOAS
TRĂ MUNCITOREASCA, afirmate 
încă de la apariția ei pe scena isto
riei.

Ideea unității, încâ în ve
chea mișcare muncitoreas
că. Cît de vechi, de bogate sînt
tradițiile unității reiese din însuși 
faptul că în cei 85 de ani care au tre
cut de la crearea partidului politic 
marxist al clasei muncitoare din 
România, mișcarea muncitorească și 
organizațiile ei, sindicatele au cunos
cut sciziunea numai o perioadă relativ 
scurtă, de 25 de ani. Așadar. în cea 
mai mare parte a existentei sale, 
partidul nostru a fost un partid unit 
și unic al întregului proletariat din 
România.

însăși constituirea Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România, în anul 1893, a constituit 
o aplicare în viață a principiului 
unității politice și organizatorice a 
clasei muncitoare. în această direc
ție este suficient să amintim remar
cabila contribuție teoretică, de va
loare internațională, a lui C. Dobro- 
geanu-Gherea la clarificarea ideolo
gică a viitorilor membri ai parti
dului.

Desigur, P.S.D.M.R., ca orice orga
nism viu, nu a rămas încremenit în 
formele și formulările de principii 
din anul 1893. Elementele lipsite de 
capacitatea de aderență la principi
ile marxiste, la ideologia clasei mun
citoare s-au plasat ele însele in afa
ra partidului. Deosebit de semnifica
tiv este faptul că nici elementele a- 
narhiste, și nici cele burghezo-libe- 
rale care au părăsit partidul în 1899 
nu au reușit să se constituie într-o 
forță organizatorică separată. în afa
ra partidului.

în 1905, gazeta „România munci
toare", organul central al cercu
rilor socialiste cu același nume, re- 
luînd, la un nivel mai înalt, acțiu
nea de organizare a proletariatului 
intr-un singur partid, sublinia — sub 
titlu sugestiv „Stringeți rîndurile !“ 
— însemnătatea istorică pe care o 
avea „unirea proletarilor fiecărei 
țări în parte", ca „cea dinții datorie 
socialistă", desprinzind concluzia : 
„Precum nemuritorii noștri părinți 
intelectuali, Karl Marx și Friedrich 
Engels, sfîrșeau celebrul lor mani
fest adresat lumii întregi proletare, 
tot așa sfîrșesc aceste rinduri. stri- 
gind: PROLETARI AI ȚARII RO
MANEȘTI, UNIȚI-VA I".

De altfel, aceeași tendință, mani
festată cu forța unei necesități obiec
tive, legice, spre crearea unui orga
nism unitar, a caracterizat evoluția 
organizațiilor profesionale, a sindi
catelor din țara noastră. Cînd mun
citorul revoluționar Ion C. Frimu a 
.pus bazele sindicatului lucrătorilor 
tîmplari din București în 1905, el a 
creat nu numai o organizație profe
sională oarecare, ci un model pen
tru sindicatele care aveau să se con
stituie în viitor. Tocmai așa a fost 
posibil ca în august 1906 toate aceste 
organizații profesionale, bazate pe 
principiile luptei de clasă și solida
rității internaționaliste, să se re
unească în Comisia Generală a Sin
dicatelor din România, singura orga
nizație profesională, la scară na
țională, a proletariatului român.

Ca și in 1893,' în 1910 Parti
dul Social-Democrat din Româ
nia era singurul partid al clasei 
muncitoare ; în afara lui nu a rămas 
nici un cerc socialist, după cum în 
afara Comisiei Generale a Sindicate
lor din România nu se afla nici un 
sindicat muncitoresc.

Sfîrșitul primului război mon
dial, care a produs atitea fră- 
mîntări și transformări în viața 
social-politică a țării, a mar
cat și în existența partidului clasei 
muncitoare începutul unui profund 
proces de transformare pe plan po
litic, organizatoric și ideologic. Ridi
carea tot mai viguroasă la luptă a 
maselor muncitoare, activitatea in
tensă a mili.tanților socialiști care 
se situau pe poziții copsecvent revo
luționare, concluziile impuse de vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie s-au răsfrînt și asupra 
ideologiei partidului. Pe baza unor 
largi dezbateri în secțiunile și orga
nizațiile partidului, în presă și îm- 
truniri, s-au cristalizat trăsăturile și 
principiile călăuzitoare ale partidului 
comunist.

Partidul Comunist Român
- militant activ pentru cau
za unității. Una din preo

cupările majore ale Partidului 
Socialist după 1 decembrie 1918 
a fost unificarea tuturor orga
nizațiilor muncitorești din țară, în- 
trucit, așa cum argumenta „Socia
lismul", „Contopirea acestora are o 
însemnătate covîrșitoare, căci pu
terea viitoare a mișcării proletare 
de la noi atirnă în bună parte de 
ea“. într-adevăr, din perspectiva 
dezvoltării istorice, se poate afirma 
că principalul rezultat al avîntului 
revoluționar din România anilor 
1918—1921 a fost realizarea unității 
organizatorice, politice și ideologice 
a partidului clasei muncitoare pe în
tregul teritoriu al statului român u- 
nitar, făurit în cursul anului 1918. 
Hotărîrea organizațiilor muncitorești 
din Banat, Transilvania și Bucovi
na, afirmată la conferințele și .con
gresele regionale, de a stabili pro
gramul de luptă la „marele congres" 
al tuturor organizațiilor ce urma să 
aibă loc în capitala țării,, reflecta 
năzuința maselor largi muncitorești 
de a-și afirma și pe această cale 
adeziunea lor entuziastă la unirea 
poporului român di.n întregul terito
riu pe care se afla așezat de peste 
două mii de ani. Este, de altfel, demn 
de subliniat că, în 1921, partidul cla
sei muncitoare era singurul partid 
cu organizații locale în întreaga țară.

Congresul din mai 1921, care a con
sfințit transformarea Partidului So
cialist în Partidul Comunist Român, 
eveniment de însemnătate crucială 
în istoria clasei muncitoare, a po
porului român, a fost congresul unui 
partid unic și, dacă nu ar fi inter
venit acțiuni contrare intereselor 
proletariatului, el ar' fi rămas unit 
și în perioada următoare.

La scurt timp după congres, unele 
din grupurile rămase în afara parti
dului au început să desfășoare o ac
țiune de organizare separată de 
partidul comunist.

în condițiile în care partidul co
munist reprezenta principala și cea 
mai combativă organizație politică a 
clasei muncitoare, în mai 1927 s-a 
constituit Partidul social-democrat 
în România, grupare neomogenă, din 
cadrul căreia s-au desprins ulterior 
fracțiuni cum au fost Partidul so
cialist al muncitorilor din România, 
Partidul socialist independent și 
Partidul socialist unitar, care au 
susținut necesitatea refacerii unită
ții de luptă a proletariatului, por
nind în primul rînd de la impera
tivul mobilizării forțelor celor mai 
înaintate ale societății în lupta unită 
împotriva exploatării și a pericolului 
fascist.

Scindarea organizațiilor politice și 
profesionale ale proletariatului ro
mân a fost consecința unor împre
jurări specifice dezvoltării mișcării 
muncitorești internaționale, care au 
influențat inevitabil și evoluția miș
cării muncitorești din România. Ea 
a fost favorizată, pe de o parte, de 
unele tendințe dogmatice, sectare, 
ce s-au manifestat în anumite pe
rioade în activitatea P.C.R., iar pe 
de altă parte de poziția reformistă 
a unor lideri de dreapta ai P.S.D., 
vădind absența oricăror principii de 
clasă. însoțită, ca și în alte țări, de 
polemici, invective și acuzații re
ciproce, menținerea sciziunii în pe
rioada interbelică a slăbit forța pro
letariatului, a dăunat luptei sale.

Este de remarcat însă că în mo
mentele de importanță deosebită 
pentru dezvoltarea societății româ
nești, diferitele organizații muncito
rești au militat pentru refacerea uni
tății; în rîndurile lor s-au manifes
tat opinii lucide și inițiative pentru 
acțiuni comune ale comuniștilor, so- 
cial-democraților, socialiștilor unitari 
și independenți, izvorite din înțe
legerea faptului că proletariatul își 
va putea atinge obiectivele numai în 
cadrul unei organizații unice, pu
ternice.

Luptele muncitorești din 
1933 — o mare lecție a 
Unității ° autent*c&x lecție asu
pra necesității și posibilității reale 
de a înfăptui unitatea muncitorească 
au constituit-o marile lupte munci
torești din perioada 1929—1933. 
P.C.R. a știut să găsească atunci, în 
comitetele de acțiune formate pe 
secție, ateliere, întreprinderi, forme
le organizatorice in măsură să rea
lizeze unitatea de luptă a tuturor 
muncitorilor — fie ei comuniști, so- 
cial-democrați, socialiști unitari sau 
fără apartenență politică. Dacă 
aceste lupte au reușit să cuprindă 
largi și diverse detașamente munci
torești, să se transforme intr-o vas
tă mișcare națională cu caracter an
tifascist, aceasta s-a datorat tocmai 
faptului că în cadrul-lor a fost rea
lizată unitatea de acțiune a munci
torilor, indiferent de apartenență po
litică (comuniști, social-democrați, 
socialiști unitari, sindicaliști ș.a.), în- 
chegîndu-se un larg front muncito
resc. '

Această „lecție a unității", precum 
și concluziile desprinse din faptul că 

- lipsa unității de acțiune dintre co
muniști și socialiști a favorizat in
staurarea dictaturii fasciste în Ger
mania au determinat Partidul Co
munist Român și pe numeroși mili- 
tanți ai celorlalte grupări socialiste 
să situeze pe primul plan al preocu
părilor frontul unic al clasei mun
citoare. ca temelie a frontului co
mun al tuturor forțelor potrivnice

fascismului. în acest scop. Partidul 
Comunist Român și-a multiplicat 
inițiativele în vederea realizării 
unui larg front antihitlerist. 
Exprimînd poziția P. C. R. in a- 
ceastă privință, Lucrețiu Pătrăș- 
canu sublinia : „Pentru atingerea 
scopurilor frontului popular, unitatea 
de acțiune a muncitorimii trebuiește 
in primul rind realizată... Realizind 
frontul unic pe teren politic, înfăp
tuind unitatea sindicală pe terenul 
organizațiilor și luptelor economice, 
muncitorimea va deveni o forță de 
temut...".

în același sens, M. Gh. Bujor, unul 
dintre cei mai de vază militanți ai 
mișcării noastre muncitorești, releva 
că „o necesitate urgentă și vitală 
este ca muncitorimea din fiecare țară 
să-și strîngă rîndurile... Această ne
cesitate este mai mult decît urgentă 
și utilă pentru mișcarea muncito
rească din România. Noi nu ne-am 
putea plăti luxul fracționării proleta- 
riatelor numeroase din apus nici in 
timpuri normale, cu atit mai puțin 
in această perioadă... Spre a ajunge 
la realizarea acestui scop urgent și 
imperios, este necesar să scoatem 
mereu în lumină ceea ce unește sau 
ne poate uni, ceea ce ne apropie și 
ne înfrățește și nu ceea ce ne de
părtează și ne dezbină".

Ca rezultat al eforturilor stăruitoa
re depuse de Partidul Comunist 
Român, al dezvoltării colaborării 
cu conducerea Partidului social-de
mocrat, cu celelalte partide munci
torești, s-a înfăptuit in anii 1935— 
1936 unificarea mișcării sindicale 
în cadrul Confederației Generale a 
Muncii, aceasta devenind unica cen
trală sindicală pe scară națională. 
Puternicele manifestații de masă an
tifasciste — desfășurate în anii 1935— 
1939, dintre care cea mai importantă 
a fost demonstrația de la 1 mai 1939, 
la care au ■ participat comuniști, so
cial-democrați, socialiști, oameni ai 
muncii neînscriși în nici un partid — 
au exprimat pregnant eficiența unită
ții de acțiune a clasei muncitoare, ca 
factor polarizator al unității forțelor 
largi democratice.

Făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc — un factor 
decisiv al victoriei în lupta 
de eliberare.Inanii grei ai die‘ 
taturii fasciste și războiului antiso- 
vietic, cînd s-a pus la ordinea zilei 
organizarea luptei întregului popor 
pentru salvarea naționala, realizarea 
unității de acțiune a clasei munci
toare a devenit, mai mult ca oricînd, 
un imperativ stringent, o chestiune 
de importanță vitală. în condițiile 
intensificării generale a luptei anti
fasciste, eforturile P.C.R., sprijinite 
de fruntașii de stingă al P.S.D., au 
dus la încheierea, la mijlocul lunii a- 
prilie. 1944, a acordului de colaborare 
dintre cele două partide pentru reali
zarea Frontului Unic Muncitoresc. 
Relevînd însemnătatea acestui act, 
manifestul Frontului Unic Mun
citoresc, lansat cu prilejul zilei 
de 1 Mai , 1944, expunea tot
odată programul de acțiune: „în ziua 
de 1 Mai, ziua de luptă și de spe
ranțe, muncitorimea organizată, uni
tă, de Ia comuniști la social-demo- 
crați, cheamă întreaga clasă munci
toare, pe toți muncitorii organizați și 
ncorganizați, întreg poporul român, 
toate partidele și organizațiile poli
tice, indiferent de culoarea politică, 
credință religioasă și apartenență so
cială, la lupta hotărită pentru : Pace 
imediată ! Răsturnarea guvernului 
Antonescu, formarea unui guvern na
țional din reprezentanții tuturor for
țelor antihitleriste ; izgonirea arma
telor hitleriste din țară, sabotarea și 
distrugerea mașinii de război ger
mane !...“.

Făurirea unității de acțiune a cla
sei muncitoare a avut o uriașă în
semnătate, pe această bază putin- 
du-se realiza, la scurt timp, coaliza
rea tuturor forțelor democratice, pa
triotice interesate în eliberarea țării 
de sub jugul fascist. înfăptuirea in
surecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste din august 
1944 a fost asigurată tocmai prin 
unitatea de acțiune a tuturor forțe
lor patriotice, antihitleriste din țară, 
la baza căreia s-a aflat Frontul Unic 
Muncitoresc.

După cum se știe, perioada de 
după eliberarea țării, caracterizată 
printr-o declanșare fără precedent a 
tuturor energiilor revoluționare ale 
proletariatului român, a dus la trans
formări profunde cu caracter social- 
economic și politic, la cucerirea pu
terii de către clasa muncitoare și 
aliații ei. în acest amplu proces re
voluționar, făurirea deplinei unități 
organizatorice și politice a clasei 
muncitoare a devenit un imperativ 
stringent. Se poate spune că a exis
tat o relație directă între intensifica
rea luptei in vederea continuării și 
adîncirii transformărilor revoluțio
nare în Româpia și dezvoltarea pre
miselor pentru făurirea partidului 
unic al clasei muncitoare (aspect 
care va forma subiectul unui articol 
consecutiv).

Anii următori aveau să confirme 
cursul ireversibil al refacerii unității 
organizatorice, politice și ideologice 
a clasei muncitoare, rod al tradițiilor 
îndelungate de luptă comună, de uni
tate in acțiune și principii.

N. COPOIU

Școala de pictură 
de la Brusturi

La Brusturi-Hălmagiu, 
în Apuseni, ființează o 
adevărată școală de pic
tură. La început, cu ani 
în urmă, a fost numai 
Ion Niță Nicodin. Tot la 
început, și tot cu ani în 
urmă, cartoanele lui au 
fost privite de săteni cu 
nedumerire și zimbete 
îngăduitoare. Apoi, cînd 
au venit expozițiile, pre
miile, intr-un cuvînt 
„consacrarea" artistului, 
la Brusturi-Hălmagiu s-a 
produs un viu interes 
pentru pictură “'și a apă
rut o autentică șooală de 
artă naivă, cu remarca
bile participări în multe 
expoziții, școală generos 
încurajată de edițiile în- 
tîi și cea actuală a Fes

tivalului național „Cîn- 
tarea României".

Lui Ion Niță Nicodin, 
care este creatorul de 
fapt al școlii de artă 
naivă din Apuseni, lui 
Petru Mihuț, lui Ion și 
Rodica Nicodin, ca și 
lui Roman Petru li s-a 
acordat titlul de laureați 
ai festivalului. Acești ar
tiști, ale căror lucrări au 
stat cu cinste și în ex
poziții de artă naivă din 
străinătate, sînt țărani, 
oameni simpli, care își 
împart fără drămuiailă 
timpul între culorile aș
ternute pe pînze și mun
că. Lucrările lor ?.., Cro
nici vii ale oamenilor, 
ale istoriei locurilor, ale 
satului de munte in care 
trăiesc. Casele lor ?... A-

devărate expoziții per
manente.' La Petru Mihuț, 
la loc de cinste sînt ex
puse lucrări purtînd ti
tluri că „Dimineață la 
Găina", „La Arad", „Spre 
tirg la Hălmagiu" ; la1 
Rodica Nicodin vedem 
tablouri care se cheamă 
„La moară", „Păstorița", 
la Ion Niță Nicodin ad
mirăm compoziția ,,A- 
vram Iancu își adună 
oastea", precum și lu
crările „Electrificare la 
Brusturi", „Casa mea'!, 
„Nuntă la Brusturi".

Pictorul țăran Ion Niță 
Nicodin este un nume de 
binemeritat prestigiu 
pentru pictura naivă de 
la noi- Cind vorbește 
despre culori — pasiunea 
sa încununată cu nu
meroase distincții de 
prestigiu — se simte, în 
ceea ce spune, un crez 
afirmat sincer în bucuria 
și satisfacția pe care i-o 
aduc truda de a crea 
frumosul.

George D. AEMAȘ

Expoziție 
cu reale virtufi
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® CLUJ. în nouă localități din' 
județul Cluj — Poieni, Mărișel, 
Răchitele, Panticeu, Luna, Ni- 
reș, Iara, Moldovenești și Dăbî- 
ca — a avut loc trecerea in re
vistă a formațiilor artistice de 
amatori ale căminelor culturale 
participante la cea de-a doua 
ediție a festivalului „Cintarea 
României". în comuna Petreștii 
de Jos s-a organizat și o expo
ziție de covoare țesute de fe
meile din comună. Colectivul 
Operei maghiare de stat din 
Cluj-Napoca a prezentat în fața 
unui numeros public din mediul 
rural un concert extraordinar cu 
arii din opere și operete, frag
mente din balete, cintece și 
dansuri populare. Și-au mai dat

concursul și ansamblul de dan
suri populare maghiare al că
minului cultural din satul Ghe- 
orgheni, laureat al Festivalului 
național „Cintarea României", 
ansamblul vocal feminin din 
comuna Mănăstireni ș.a. în co
muna Sic, manifestările din ca
drul „Lunii cărții la sate" au 
culminat cu întîlnirea cititorilor 
de limbă maghiară din locali
tate cu scriitorii clujeni Balint 
Tibor, Janky Bela și Zsigmond 
Bela. (Al. Mureșan). • TIMIȘ. 
Zilele acestea, în activitatea e- 
diturii „Facla" din Timișoara au 
fost consemnate două cifre ju
biliare : intrarea în librării a 
titlului cu nr. 275 — „Dor de 
frați", culegere de documente

culturale și literare despre lupta 
pentru unire a românilor bănă
țeni, întocmită de Ion Stratan, 
directorul Muzeului de istorie și 
etnografie din Lugoj, și preda
rea la tipar a titlului cu nr. 300 
— „Vocabularul limbii române 
contemporane" de V. Șerban și 
I. Evseev, profesori la Faculta
tea de filologie din Timișoara, 
în răstimpul de 6 ani scurs de 
la înființare, editura timișoreană 
a oferit cititorilor volume de 
proză și poezie, lucrări social- 
politice, de știință și tehnică etc, 
intr-un tiraj total de 3 330 000 e- 
xemplare tipărite in limbile 
română, germană, maghiară și 
sîrbă. 16 titluri editate la „Fa
cla" au fost distinse cu premii

PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Pagini din Co

media umană. Reluarea episodu
lui 8 . '

13,05 Concert de prinz
13.45 Viata in lumina normelor eticii șl 

echității socialiste. Steluțele din
t Variaș.
14,05 Publicitate
14.10 Sub cupola circului
14,25 Agenda cultural-artistică
14.55 Clubul tineretului
15.55 Rugbl : Franța — Irlanda — In 

„Turneul celor 5 națiuni"
17,40 Muzică și poezie
17.55 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.10 Moment folcloric cu Sofia Vico- 

veanca, Irina Loghin, Angela 
Buciu, Mihai Mlhalache

18,20 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret

19.30 Telejurnal
19,50 Sub semnul aurului negru — re

portaj de la schela de extracție 
Cartojani-Ilfov

20.10 Teleenciclopedia
20.45 Mari filme western : „Virginia 

City". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane

22.45 Telejurnal * Sport
22.55 Intîlnire cu satira și umorul

PROGRAMUL 2
19,50 Pe teme economice
20,05 Minunatele intimplări ale fraților 

Brady X
20.30 Publicitate
20,35 Arii și scene celebre din operele 

lui Verdl
21,15 Meridiane culturale
21.45 Cîntec pentru țara mea
22.10 Dicționar cinematografic. Holly- 

,wood : Epoca filmului mut. Fllm- 
antologle despre începuturile cine
matografiei americane prezentat 
de Gene Kelly

„Din creația 
tehnico-științifică 

a pionierilor"
Sub egida Consiliului Național al 

Organizației Pionierilor a apărut o 
interesantă culegere intitulată „Din 
creația tehnico-științifică a pionie
rilor", rod al unei riguroase selecții 
din lucrările prezentate de peste 
48 000 de copii la ediția a X-a a con
cursului de creație tehnică. Pe par
cursul a 450 de pagini sînt descrise 
și prezentate prin intermediul sche
melor d<T funcționare și al ilustra
țiilor 181 de lucrări cu aplicabilitate 
in procesul de învățămint, in dife
rite domenii ale activității industriale 
și agricole, jucării, modelism — 
aero-navo-racheto — și automodele.

Culegerea este destinată cercurilor 
tehnico-aplicative și științifice din 
școli și case ale pionierilor și șoimilor 
patriei pentru stimularea capacității 
creatoare, orientarea lor școlară și 
profesională.

(Agerpres)

ale Uniunii scriitorilor. Acade
miei, C.C. al U.T.C. (Cezar 
Ioana). ® GALAȚI. La teatrul 
dramatic a avut Ioc premiera 
comediei „Scene din viața unui 
bădăran" de Dumitru Solomon. 

Carnet cultural
Regia aparține lui Alexandru 
Colpacci, iar scenografia este 
semnată de Victor Crețulescu. 
în rolurile principale : Mihai 
Mihail, Eugen Popescu-Cosmin, 
Mitică Iancu. Carmen Maria 
Strujac, Liliana Lupan. în ca
drul manifestărilor înscrise în 
„Luna cărții la sate", poeții gă- 
lățeni Sterian Vicol, Anton Stan-

Sub auspiciile Centrului 
de îndrumare a creației 
populare și a mișcării ar
tistice de masă — Argeș, 
în sala de expoziții a Ca
sei de cultură a sindicate
lor din Pitești s-a deschis 
o expoziție de pictură cu 
lucrări realizate de artiști 
amatori in cadrul taberei 
de documentare si creație 
organizată m vara anului 
trecut în Delta Dunării.

Stelian Bajureanu, I ilip 
Monciu. Constantin Mosa- 
ia. Fl. Dumitrana. Octavia 
Cruceanu, pentru a nu 
aminti decît pe cîțiva din
tre expozanți, au fost 
deopotrivă atrași de ima
ginile pline de atmosferă, 
lirice, ale Deltei. Sînt 
imagini care vorbesc eloc
vent despre pasiunea de 
a descoperi „pe viu" difi
cultățile și satisfacțiile 
transpunerii în culoare și 
formă a peisajelor con
template.

Deși bogată atît ca nu
măr de participări, cît și 
prin rezultatele artistice 
prezentate, expoziția re
flectă doar- parțial poten
țialul artistic al Cenaclu
lui artiștilor amatori din 
Pitești, care, după cum 
precizează pictorița Ange
la Ștefan, îndrumătoarea 
cenaclului, însumează pes
te 100 de participant, iar 
numărul lor se află în 
continuă creștere. De alt
fel, numeroasele expoziții 
organizate la casa de cul
tură a sindicatelor au 
contribuit substanțial la 
afirmarea rolului artiști
lor plastici amatori in

viata culturală a orașului. 
Pictorii amatori piteșteni 
au expus, în cadrul unor 
schimburi de expoziții, la 
Sibiu și Ploiești. Ei au în- 
tilniri cu publicul și 
participă la dezbateri pe 
teme variate ale artei ro
mânești și universale, 
reuniuni animate de pro
fesori ai școlii populare 
de artă (pictorii Angela 
Ștefan, Mariana Șenilă, 
Gh. Vrărreanțu, Tr. Seca
ră, sculptorul Vasile Ri- 
zeanu etc). Ceea ce nu 
poate decît să contribuie 
la formarea lor. la dez
voltarea artei amatoare.

Este cunoscut faptul că 
Muzeul de artă din Pitești 
adăpostește una dimre 
cele mai interesante co
lecții de artă naivă din 
țară. Activitatea mem
brilor cenaclului se desfă
șoară deci în succesiu
nea acestei prestigioase 
tradiții, reluind uneori 
procedeele „artei naive", 
folosind de cele mai 'mul
te ori tiparele artei pro
fesioniste. Numărul mare 
de forțe artistice care 
s-au afirmat la Pitești a 
dus, de altfel, la ideea 
organizării unor cercuri 
de artă plastică în marile 
întreprinderi din județ — 
fabrica de autoturisme, 
combinatul petrochimic 
etc. Sînt acțiuni menite 
să contribuie substanțial 
la afirmarea rolului artiș
tilor plastici amatori in 
viata culturală a jude
țului.

Marina PREUTU
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Excursii în. decorul alb 
al munților

După cum se știe, Predealul este 
unul din cele mai frecventate centre 
de schi din țara noastră. Pîrtia 
Clăbucetului este menționată in do
cumente încă din 1892. Astăzi, 
schiorii avansați au la dispoziție 
pîrtia Telefericului — cu o lungime 
de 2 000 m și cu o diferență de 
nivel de 400 m, pîrtia Clăbucet — 
800 m lungime, 160 m diferență de 
nivel, iluminată noaptea. pîrtia 
Cioplea cu cele două ramificații ale 
sale, ca și pîrtia hotel Clăbucet- 
plecare — 300 m lungime, 60 m di
ferență de nivel, care sînt accesi
bile tuturor categoriilor de schiori.

Poiana Brașov prin poziția și 
frumusețile ei naturale constituie 
o permanentă atracție pentru tu
riști. în 1906, în Poiană a avut loc 
primul concurs de schi din țara 
noastră, iar în 1951 aici s-au orga
nizat „Jocurile mondiale universi
tare de iarnă" — prilej de inaugu
rare și a primului teleferic Po

iana — Postăvarul, pe o lungime 
de 2150 m. Stațiunea dispune de 
renumite unități comerciale din 
care notăm : „Sportul", Vînătorul, 
Ruia, Capra Neagră, Șura Dacilor, 
Teleferic, Coliba Haiducilor, com
plexul Alpin ș.a.

Pentru cei aflați în stațiunile 
amintite, Agenția de turism Brașov 
organizează și excursii peste ho
tare. Este vorba de excursii de
2 zile la Budapesta — cu trenul, de
3 zile cu autocarul la Plevna — 
Tîrnovo, de 2 zile la Vama cu tre
nul și autocarul sau o zi la Ruse.

Filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante București 
din bd. 1848 nr. 4, bd. N. Bălcescu 
nr. 35, bd. Republicii nr. 4 și 68 și 
Calea Griviței nr. 140, al căror pro
gram de funcționare este zilnic de 
la 8 la 20, asigură celor ce doresc 
sejurul în aceste stațiuni.

în fotografie: hotelul Cioplea din 
Predeal.
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Francisc Biro, de la un canton 
de linie ferată, se_ pregătea să 
predea serviciul, 
trecea mărfarul 
Deda spre Tirgu 
tă,. privirea i-a 
osia unui vagon 
scinteî. S-a dus 'glonț le telefon 
și a anunțat cantonul următor. 
Aici era de serviciu o cantonie
ră, Măcinica Tocan. A ieșit re
pede afară. La semnalele ei. me
canicul mărfarului a frinat. 
Apoi au fost luate măsuri pen
tru înlăturarea vagonului cu 
osia in flăcări. S-a preîntimpinat 
astfel producerea unui nedorit 
eveniment feroviar.

Tocmai atunci 
32153, de la 

Mures. Deoda- 
fost atrasă de 
care improșca

Premieră 
rutieră

La Timișoara — -primul oraș 
iluminat electric din Europa — 
a fost realizată iluminarea cu 
lămpi cu vapori de sodiu a tre
cerilor de pietoni. Lumina gal
benă intensă obținută in acest 
fel asigură atît pentru pietoni, 
cît și pentru conducătorii auto 
o vizibilitate perfectă pe orice 
timp, inclusiv in condiții de cea
ță densă. Autorii acestei iniția
tive, care contribuie la cursivi
tatea și siguranța circulației : 
consiliul popular municipal, și 
organele de miliție. Un cuvînt 
de laudă pentru colectivele de 
la întreprinderea „Electrobanat" 
și întreprinderea de rețele elec
trice din Timișoara, care au 
realizat, după îndelungi experi
mentări. aceste lămpi cu un ilu
minat optim, în condițiile unui 
consum economicos de curent 
electric.

„Uitucii"
Vrind să-și mobileze casa, 

Gheorghe Urian din Bacău a 
cumpărat cu plata in rate un 
recamier, un televizor „Venus" 
și un frigider „Arctic". Dar nu 
a apucat să achite contractul, că 
și-a schimbat domiciliul, „uitînd" 
să anunțe noua adresă. Așa că, 
din 1976, continuă să figureze in 
scriptele direcției comerciale ju
dețene la rubrica „debitori" cu 
suma de aproape ■ 6 000 lei. Și, 
din păcate, nu este singurul caz. 
Conducătorul auto Smarandache 
Răducanu a „uitat" să achite 
contravoloarea a trei aparate de 
radio, a unui televizor și a unei 
motorete. Ion Zaharia, tot din 
Bacău, are de plătit două frigi
dere și o mașină de spălat, iar 
Vasile Hriban din Buhuși figu
rează ca debitor cu suma de ar 
proape 2 500 lei. Cine-i intilneș- 
te este rugat să le amintească 
de datoriile neachitate. Cu cît 
mai repede, cu atit mai bine 
pentru ei.

„Adrisantul 
necunoscut"
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ciu, Gh. Mușat, Ion Potolea, 
Dan Moldoveanu, membri ai 
cenaclului literar „Fluviu" din 
Galați, au fost recent oaspeții 
comunei Valea Mărului. (Dan 
Plăeșu). ® BISTRIȚA-NASÂUD. 
în cadrul etapei de masă a ce-, 
lei de-a doua ediții a Festivalu
lui național „Cintarea României" 
se desfășoară, în prezent, tre
cerea în revistă a formațiilor 
artistice de amatori, sub gene
ricul : „Partidului și țării, pri
nos de dragoste și cînt". Pină a- 
cum s-au prezentat publicului 
formațiile muzical-coregrafice 
din Șieuț și Monor, artiști ama
tori români și maghiari din Ni- 
migea și Braniște, cei din Sîn- 
mihai, Miceștii de Cîmpie, Le-

chința, Chiraleș și Măluț ș.a. în 
scopul unei bune cunoașteri și 
însușiri a legilor și principiilor 
de conviețuire proprii societății 
noastre, din inițiativa Consiliu
lui județean al educației poli
tice și culturii socialiste a fost 
declanșată, începind cu 15 fe
bruarie a.c., „Luna educației 
juridice". (Gh. Crișan). © GORJ. 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Jiu găzduiește în aceste 
zile o expoziție de artă plastică, 
la care participă graficieni din 
mai multe zone ale țării. Lucră
rile expuse abordează cu precă
dere o tematică patriotică, in
spirată de evenimentele mar
cante ale istoriei patriei noas
tre. Recent, în seria editorială

„Folclor din Gorj" a ieșit de 
sub tipar culegerea „Cintece de 
pe Jilțuri", aparținind învățăto
rului gorjean Adrian M. Popes
cu. în cele cinci secțiuni ale 
sale, cartea reunește cele mai 
semnificative creații epice și li
rice, proverbe,' expresii popu
lare și zicători. (Dumitru Prună). 
O IAȘI. In localitățile județu
lui Iași au loc manifestări con
sacrate sărbătoririi a 2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent. 
La simpozionul pe această temă, 
care a avut loc în comuna Moș- 
na, au prezentat expuneri pro
fesorii Silvia Moagă, Gheorghe 
Nica și Toma Alecu. (Manole 
Corcaci).
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Rozalia Cristea din Tulcea s-a 
dus la Oficiul poștal nr. 4 pen
tru a pune o scrisoare la o a- 
dresă dinttao țară străină.

— Nu există o asemenea țară 
— a răspuns prompt telefonista 
de serviciu, Lucica T.

— Cum să nu existe ? — a 
ripostat solicitanta.

întrucît n-a fost chip s-o în
duplece pe telefonistă, s-a dus 
acasă și s-a întors cu un‘atlas 
geografic, încercînd să o convin
gă pe lucrătoarea de la ghișeu 
că totuși țara respectivă există.

— Și totuși, nu există. Asta-i 
o carte veche...

Lucrurile s-au lămurit numai 
cînd a intervenit dirigintele ofi
ciului, confirmînd că țara exis
tă. După cum mai există și cite 
un dram de ignoranță. în cazul 
de față se mai numește și... 
incompetență profesională.

J oaca
periculoasă

Doi copii din Havârna (Boto
șani) se dădeau cu săniuța, pe 
una din pirtiile din apropierea 
satului. Și cum pîrtia urma 
exact linia, rețelei electrice de 
înaltă tensiune, unuia dintre ei 
i-a venit ideea să se agate cu 
m cablu (neizolat) de unul din 
firele rețelei electrice, pentru ca 
săniuța să pară... troleibuz. Ideea 
s-a dovedit fatală. Cel care agă
țase cablul, un băiat in virstă de 
12 ani, Ionel, a decedat la spita
lul din Dorohoi, iar al doilea, 
nume tot Ionel, in virstă de 
ani, se află internat in spital 
arsuri grave.

pe
11 
cu

îndreptați-1 
spre casă!

Plecînd de acasă în ziua de 29 
ianuarie cu unele treburi pe la 
magazin, Paul Moșteanu, în 
virstă de 27 de ani, din Năvo
dari, a „uitat", să se mai întoar
că. Unii cunoscuți afirmă că l-ar 
fi văzut a doua zi prin gara 
Constanța- îngrijorarea familiei, 
exprimată de fratele său Con
stantin Moșteanu, care ne-a co
municat această intîmplare, este 
justificată și de faptul că cel 
plecat de acasă este destul de 
bolnav și este îmbrăcat intr-un 
singur costum de haine de cu
loare neagră, fără acte și bani 
la el. Este mic de statură și are 
un defect de vorbire. Cei care-1 
întîlnesc sînt rugați să-i îndrep
te pașii spre casă.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scîntell"

i■

I
I
I
I

I
I
I
I

I1

III
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I



SCINTEIA - sîmbătă 18 februarie 1978 PAGINA 5

Bl r Cronica zilei
Vineri a fost semnată în Capitală 

o înțelegere de colaborare între 
Centrala „Româniafilm" din Consi
liul Culturii și Educației Socialiste și 
Uniunea de Stat „Cinematografia 
bulgară" pe anii 1978—1980.

(Urmare din pag. I)
a costurilor de producție, creșterea 
continuă a eficienței fondurilor fixe, 
folosirea judicioasă a capacităților 
de producție și a forței de muncă, 
antrenarea și mai activă a cercetării 
științifice și tehnologice, a tuturor 
oamenilor muncii la ridicarea nive
lului calitativ al produselor, factori 
de o deosebită importanță în sporirea 
venitului național -r- singurul în mă
sură să asigure înfăptuirea țelului 
suprem al politicii partidului — ri
dicarea nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii. Programele de 
măsuri aprobate de adunările gene
rale s-au constituit astfel ca direcții 
prioritare de acțiune viitoare pentru 
valorificarea potențialului 
al unităților, a inițiativei 
rești.

Oamenii muncii prezenți 
nările generale au exprimat profun
da lor recunoștință secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru propunerile făcute 
și aprobate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., cu privire la 
îmbunătățirea Legii retribuției, pro
puneri menite să determine .în mă
sură și mai mare obținerea venitu
rilor în directă corelație cu rezulta
tele muncii fiecăruia, cu contribuția 
adusă la realizarea sarcinilor colec
tivului. Noile propuneri și măsurile 
anterioare privind ridicarea nivelului 
de trai al tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, prin sporirea și mai 
accentuată a veniturilor în acest cin
cinal, sînt încă o dovadă a grijii 
permanente a partidului și statului 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității vieții întregului popor, obiec
tiv esențial al politicii partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în unitățile economice de stat, a- 
dunările generale au ales pe secre-

productiv 
muncito-

la adu-

tarii organizațiilor de partid ca 
președinți ai consiliilor oamenilor 
muncii, pe directori ca prim-vice- 
președinți ai consiliilor și președinți 
ai birourilor executive, pe președin
ții comitetelor sindicale ca vicepre
ședinți ; un reprezentant al oameni
lor muncii, muncitor care lucrează 
direct în producție, în funcția de 
vicepreședinte al consiliului ; secre
tarul organizației U.T.C. în funcția de 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii ; președinta comisiei de 
femei pe unitate, ca membră a con
siliului, iar în unitățile cu un număr 
mai mare de femei, în funcția de 
vicepreședinte al consiliului oamenir 
lor muncii. în consiliu au fost aleși, 
totodată, un număr mare de oameni 
ai muncii care lucrează nemijlocit 
în producție.

In adunările generale au fost pre
zentate rapoarte cu privire la con
dițiile de muncă și sociale 
rile pentru satisfacerea cît 
plină a nevoilor celor ce 
Tot în acest cadra au fost
titlurile de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă" pentru rezultatele obținute 
în anul 1977 și au fost formulate 
angajamentele de depășire a planu
lui pe anlil 1978 — ca răspuns la 
chemările la întrecere gdresate de 
colectivele fruntașe.

Participanții la adunările generale 
au adresat, în încheiere, telegrame 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care își exprimă hotărîrea de a de
pune toate eforturile, de a munci și 
mai bine, cu și mai multă eficiență, 
la un nivel calitativ superior, pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor planului pe 1978, pe întregul 
cincinal, înfăptuind astfel în viață 
Programul de edificare a societății 
socialiste multilateral 
înaintare a României 
nism, elaborat de 
XI-lea al partidului.

vremea
■ Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 februarie. In țară Vreme In 
general umedă. Cerul va fi ‘mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale mai 
ales sub formă de ninsoare.

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade. Izolat 
mai coborite în Transilvania, Maramu
reș și nordul JMQldovei, iar cele maxi
me între minus 5 șl plus 5 grade. La 
munte va ninge și pe alocuri va viscoli 
zăpada. In București : Vreme în ge
neral umedă. Cerul mai mult noros., 
Vor cădea precipitații slabe mai ales 
sub formă de ninsoare. Vintul va su
fla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată pînă la 30—35 km pe oră. Tem
peratura ușor variabilă.

și măsu- 
mai de- 
muncesc. 
acordate

dezvoltate și 
spre comu- 

Congresul al

Excelenței Sale Sir DAWDA KAIRABA JAWARA
Președintele Republicii Gambia

La cea de-a XIII-a aniversare a proclamării independenței Republicii 
Gambia, vă adresez, în numele poporului român, precum și al meu per
sonal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de 
progres și bunăstare poporului gambian.

îmi exprim încrederea că relațiile dintre România și Gambia se vor 
dezvolta și diversifica în continuare, în folosul popoarelor noastre, al 
păcii, cooperării și înțelegerii internaționale. (

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru felicitările și urările transmise guvernului, 
poporului Grenadei și mie personal, cu prilejul aniversării proclamării 
independenței.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, guvernului 
și poporului român, cele mai sincere urări de prosperitate.

LEO DE GALE
Guvernator general

30 de ani de la înființarea ansamblului
„Rapsodia

Vineri seara a avut loc în Capitală 
o festivitate prilejuită de împlinirea 
a 30 de ani de la înființarea ansam
blului artistic „Rapsodia română" al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Reprezentanți ai Consiliului Central 
al U.G.S.R., Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii compo
zitorilor și ansamblului artistic „Doi
na" al armatei au adresat cuvinte de 
salut colectivului artistic sărbătorit, 
subliniind că, în cei 30 de ani, „Rap
sodia română"- a desfășurat o rodni
că activitate pusă în slujba artei 
românești, a educării patriotice și es
tetice a oamenilor muncii, a afirmării 
idealurilor socialismului și comunis
mului pe pămintul patriei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți la festivitate au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune : Vă încredințăm, iubite

română"
De la ADAS

TELEGRAME EXTERNE

tovarășe secretar general, că ne sim
țim puternic mobilizați de hotăririle 
istorice ale Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale partidu
lui, de sarcinile izvorîte din Con
gresul educației politice și culturii 
socialiste, de îndrumările înflăcărate 
cuprinse în strălucitele dumneavoas
tră cuvîntări, pentru ca, alături de 
celelalte colective artistice, să înde
plinim un rol tot mai activ în viața 
cultural-artistică a țării, să ne spo
rim contribuția la afirmarea plenară 
a artei socialiste, să descoperim și să 
promovăm noi valori din tezaurul 
nesecat al artei noastre populare.

Vă asigurăm că, onorînd titlul de 
„Laureat" obținut în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României" 
— al cărui inițiator sînteți — vom 
face totul pentru ca, în cea de-a II-a 
ediție a acestei grandioase manifes
tări a muncii și creației, să oferim 
oamenilor muncii spectacole de înaltă 
ținută artistică și educativă.

© SPORT • SPORT © SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT ® SPORTAutomulțumirea și lipsa de exigențăde neînlăturat în calea dezvoltării sportului piedici brașovean?
Recent, la Brașov a avut loc o ple

nară a Consiliului județean al sindi
catelor care a analizat munca desfă
șurată de organizațiile sindicale și de 
asociațiile sportive conduse de sindi
cate pentru dezvoltarea? activității 
spoțtive de masă și de performanță. 
Nu ne propunem să prezentăm o re
latare asupra desfășurării acestei 
plenare. Ne limităm la un singur as
pect, poate cel. mai semnificativ pen
tru a explica actualul curs „pe care-1 
cunoaște mișcarea sportivă din județ, 
și anume la atitudinea de automul- 
țtimire față de rezultatele obținute, ' 
manifestată de unele cadre din con
ducerea celor mai importante cluburi' 
și asociații sportive muncitorești, ca 
C.S.Mj „Steagul roșu", „Tractorul",

• I.C.I.M. Brașov, „Nitramonia" Făgă
raș, „Precizia" Săcele etc.

în ciuda realităților evidente din 
mișcarea sportivă brașoveană, ca și a 
caracterului critic al referatului pre
zentat de biroul executiv al Consi
liului județean al sindicatelor, unii 
dintre vorbitori n-au pregetat să 
prezinte activitatea, ca și rezultatele 
obținute de asociațiile pe care le 
cojiduc, intr-o lumină trandafirie și 
trunchiată.

Dar despre care anume realități 
este vorba ?

Privită in ansamblul ei, mișcarea 
sportivă brașoveană a obținut în 1977 
unele rezultate care pot 
drept pozitive : au fost 
diverse acțiuni sportive 
cadrul „Daciadei", un

mele trei locuri la diferite competiții 
internaționale.

Totuși, prin comparație cu nivelul 
internațional și cu cerințele care au 
în vedere tocmai acest parametru, 
pot fi apreciate ca mulțumitoare re
zultatele obținute anul trecut în ju
dețul Brașov ? „Biroul comitetului 
județean al P.C.R. apreciază ca ne
satisfăcătoare rezultatele înregistrate 
în ultimii ani de sportul brașovean 
— ne spunea tovarășul Gheorghe 
Matei, secretar al organului județean 
de partid — aceasta pentru că ele nu 
se situează la nivelul cerințelor și 
exigentelor pe care Comitetul Politic

de cuprindere a oamenilor muncii 
în acțiunile inițiate, ele nu pot sa
tisface. Aceasta, deoarece în nume
roase unităti industriale ca I.C.I.M., 
întreprinderea de stofe, Depoul 
C.F.R. din Brașov. Combinatul chi
mic și I.U.C. Făgăraș, cît și în alte 
unităti economice importante, acțiu
nile inițiate, ca și cuprinderea oame
nilor muncii au fost mai mult decît 
modeste. Nu mai vorbim de acțiu
nile inițiate pe linia trecerii probelor 
complexului polisportiv „Sport și 
sănătate", unde numărul. celor angre
nați este infim comparativ cu cel al 
tineretului existent în județ. De alt-

ORGANELE LOCALE Șl ACTIVITATEA SPORTIVĂ

fi apreciate 
antrenați in 
de masă, in 
număr mai 

mare de oameni ai muncii ; numărul 
competițiilor cu caracter de masă a 
foșt și el superior ; unele din aces
tea — cuni ar fi campionatul asocia
țiilor sportive, cupele pe profesii și 
ramuri de sport, crosurile — au că
pătat 
Cîteva rezultate pozitive s-au înre
gistrat și in sportul de performanță : 
a crescut numărul secțiilor pe ra
muri de sport de la 147 la 172, iar al 
sportivilor de la 3 762 la 4 441 ; anul 
trecut, numai membrii asociațiilor 
sportive muncitorești au cîștigat 30 
de titluri de campioni republicani și 
41 de titluri de vicecampioni ; aproa
pe 40 de sportivi s-au clasat

un caracter de permanență.

pe pri-

BOX

Executiv al C.C. al P.C.R. le pune 
în fața mișcării de educație fizică și 
sport din (ara noastră în etapa ac
tuală. Programele concrete, întocmite 
pe localități, 
se traduc în 
răspundere a 
aplicarea lor, 
mulțumire și 
vă la unii antrenori și conducători 
de asociații, care duc o slabă activi
tate de pregătire a sportivilor și nu 
dovedesc ambiție în realizarea unor 
performante valoroase. Evident, în 

și asociațiilor 
răspunderea

cluburi și asociații, nu 
viață datorită lipsei de 
cadrelor însărcinate cu 
a spiritului de auto- 

comoditate ce se obser-

privința cluburilor 
sportive muncitorești, 
revine în primul rind organelor și 
organizațiilor sindicale, care n-au în
drumat și n-au controlat corespunză
tor activitatea acestora. Dar răspun
zător este și biroul executiv al con
siliului județean al sindicatelor în
suși care a încredințat coordonarea 
acestui sector unui cadru incompe
tent, nepregătit, abia de curînd înlo
cuit din acea muncă".

Dacă ne bazăm pe cifrele raportate 
de asociații, cluburi și sindicate s-ar 
putea trage concluzia că s-au obținut' 
anul trecut unele rezultate pozitive. 
Dar, privite prin prisma exigentelor 
calitative, a complexității și număru
lui disciplinelor sportive, a valorii re- • 
zultatelor obținute și chiar a sferei

fel. un sondaj arăta că în 9 din cele 
22 de unități economice analizate — 
printre care se numără întreprin
derea mecanică Codlea, „Colorom" 
Codlea, Combinatul chimic Victoria 
etc. — rezultatele înregistrate au 
fost cu totul neînsemnate. Una din 
lacunele mari ale acestei activități 
rezidă în faptul că ea nu este legată 
și nu servește în suficientă măsură 
activitatea de producție, neaducin- 
du-și. așa cum recomandă conducerea 
partidului, contribuția la stimularea 
și dezvoltarea capacității creatoare a 
oamenilor muncii, la combaterea se
dentarismului și menținerea unui 
potential de muncă viguros și per
manent. Din acest punct de vedere, 
nesatisfăcător șînt practicate chiar 
unele forme simple de mișcare, afla
te la indemîna tuturor, ca exercițiile 
fizice în aer liber, mersul pe jos și 
pe bicicletă, alergarea, gimnastica la 
locul de muncă și in căminele de 
tineret, excursiile colective, turismul 
de masă.

Pentru că, spre exemplu, dacă mii 
și mii de brașoveni se îndreaptă pe 
jos la fiecare sfîrșit de săptămină 
spre locurile de agrement, aceasta 
nu se explică prin acțiunile între
prinse de organizațiile sportive și 
sindicale. dum încearcă unii să pre
zinte lucrurile, ci prin tradiția exis-

tentă aici. Din păcate însă, cei care 
se angajează in asemenea drumeții 
sint in mare parte virstnicii. în con
trast cu aceștia, multi tineri veniți 
în ultimii ani la Brașov bat trotua
rele ori se refugiază în restaurante 
și baruri, și din cauză că organizațiile 
sportive și sindicale desfășoară o 
slabă muncă de atragere a acestora 
la acțiunile sportive și turistice.

Și mai puține satisfacții oferă bra
șovenilor sportul de performanță. Cu 
nostalgie își amintesc ei de acea pe
rioadă cind fotbalul, handbalul, vo
leiul, schiul și chiar atletismul, iar 
într-o perioadă ceva mai îndepărtată 
și ciclismul, le-au dat atitea și ati-- 
tea satisfacții. Astăzi ? Astăzi, nici o 
formație nu se .impune măcar in în- 
tilnirile la nivel republican. Un vi
zibil regres s-a înregistrat chiar și 
în domeniul sporturilor de iarnă, 
unde brașovenii dețineau altădată 
supremația. ,

Mișcarea sportivă din întregul ju
deț și, în primul rind, organizațiile 
sportive muncitorești dispun de con
dițiile unei dezvoltări impetuoase, 
ale reevaluării, la nivelul cerințelor 
actuale, a tradiției brașovene. Este 
însă necesar ca în sportul de masă 
din toate întreprinderile și institu
țiile. in ramurile sportive de perfor
mantă din toate cluburile și asocia
țiile să se instaureze un climat de 
muncă exigentă și responsabilă — 
garanție fermă a înlăturării neajun
surilor criticate. Organele și organi
zațiile sindicale, răspunzătoare de 
propășirea sportului muncitoresc, 
sint datoare să treacă de îndaiă la 
îndeplinirea stăruitoare a măsurilor 
preconizate de biroul comitetului ju
dețean de partid, astfel îneît activi
tatea de masă și de performanță 
brasoveană să reocupe un loc de 
frunte in ansamblul mișcării sporti
ve din tara noastră. Spunem astfel, 
fiindcă automulțumirea și lipsa de 
exigență reprezintă piedici pe care 
sportul brașovean poate, și trebuie, 
să le înlăture definitiv din calea 
dezvoltării sale 1

Printre numeroasele forme 
de asigurări facultative puse la 
dispoziția cetățenilor de 
ADAS este 
de viață", 
constituie

. pentru cel 
sau pentru 
survenirii unor evenimente ne
prevăzute asigurate si, totodată, 
dă posibilitatea asiguratului să 
economisească în mod planificat 
o anumită sumă de bani pe care 
o va primi la expirarea poli
ței. Asigurarea mixtă de viată 
se practică si în alte trei va
riante. realizate prin extinderea 
protecției asupra unui număr 
mai mare de persoane, prin ma
jorarea cuantumului sumei asi
gurate în cazul survenirii unor 
anumite evenimente asigurate, 
ori prin prelungirea în timp a 
prestațiilor ADAS. Astfel. în 
„asigurarea familială mixtă de 
viată" se cuprind toti membrii 
familiei în vîrstă de la 5 ani la 
60 de ani. oricare dintre aceștia 
putînd încasa suma asigurată. 
Prin „asigurarea mixtă de 
viată și suplimentară de acci
dente" in cazul urmărilor acci
dentelor cuprinse în asigurare, 
suma înscrisă în poliță se plă
tește majorată de 6 ori. „Asigu
rarea mixtă de viată cu pensie 
pentru urmași" garantează pri
mirea eșalonată a unor sume de 
bani de către urmașii asigura
tului.

Asigurările menționate pre
zintă o serie de avantaje, din
tre care enumerăm : © Sint 
accesibile tuturor persoanelor în 
vîrstă de la 16 pînă la 60 de ani. 
© Se pot contracta pe termene 
de la 5 la 20 de ani. 0 Primele 
de asigurare sînt diferențiate 
funcție de vîrstă persoanei ce 
asigură, de durata asigurării 
de suma asigurată si pot 
achitate și în rate. ® La expi
rarea asigurărilor la care pri
mele au fost plătite pentru în
treaga durată . prevăzută în po
liță. sumele asigurate se majo
rează cu 10 la sută. © Asigu
rările participă la tragerile de 
amortizare lunare și' speciale. 
© Sumele cuvenite pentru ca
zurile de invaliditate perma
nentă parțială se plătesc majo
rate cu 25 la sută.

Pentru a beneficia neîntre
rupt de toate foloasele ce le 
oferă asigurările, este necesar ca 
ratele de primă să fie achitate 
la termenele stabilite.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea de asigurări cei in
teresați se pot adresa responsa
bililor cu asigurările din unită
țile socialiste, agentilor și in
spectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unități ADAS.

către 
și „asigurarea mixtă 
Această asigurare 

un sprijin bănesc 
care o contractează 
familia sa în cazul

ARAD

„Parada greilor" ÎN CÎTEVA

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

RÎNDURI

in 
se 
și 
fi

în zilele de 2 și 3 martie, 
sporturilor de la Floreasca, 
desfășura două reuniuni de box din 
cadrul competiției „Parada greilor". 
La acest turneu organizat de federa
ția de specialitate 
boxeri de categoria grea, mai ales 
din rîndul tinerilor 
Printre cei care s-au 
tă competiție se numără M. Grigoraș 
și I. Cemat (ambii din Focșani), 
T. Boldis (Timișoara), V. Sîrbu (Re
șița), P. Ciocan (Satu Mare) și C. 
Naugenbauer (Alba Iulia).

★
La 25 și 26 februarie, amatorii de 

box din Capitală vor putea urmări 
două reuniuni de selecție rezervate 
tinerilor pugiliști, care se pregătesc 
în vederea campionatelor europene 
de la Dublin (8—17 iunie). Galele vor

în sala 
se vor

vor participa

și . juniorilor, 
înscris la aceas-

© „ENCICLOPEDIA 
A CEEA CE NU SE CU
NOAȘTE". încă de pe vre
mea lui Pliniu, celebrai istoric 
al antichității, care a reușit să 
elaboreze prima sinteză de am
ploare a cunoștințelor epocii 

repre- 
un „bi- 

cunoașterii 
britanică 

acest

cunoștințelor 
sale, enciclopediile au 
zentat prin definiție 
lanț" al cuceririlor 
omenești. O editură 
inversează, într-un fel, 
concept, publicind o „Enciclo
pedie a ceea ce nu se cunoaș
te", care încearcă să înfățișeze 
totalitatea problemelor încă ne
elucidate, începînd cu tainele 
Universului și terminînd cu 
cele ale organismului omenesc.

avea loc pe ringul sălii de fe'stivități 
„I.S.E.B." din calea Plevnei, Simbă- 
tă, 25 februarie, gala începe la ora 
18,00, iar duminică, 26 februarie, de 
la ora 10,00.

★
a început turneul in
box pentru tineret 

Aleksandr Polus", lji 
pugiliști din 

R.D. Germană.

La Varșovia 
ternațional de 
„Memorialul 
care participă 110 
România. Bulgaria, ______
U.R.S.S. și Polonia. în prima gală, la 
categoria cocoș, Gheorghe Negoiță 
l-a învins prin abandon pe polonezul 
Dukat. Mircea Fulger (cat. pană) a 
dispus la puncte de polonezul 
Poturej, iar în limitele cat. semi- 
ușoară Constantin Ghindăoanu a ob
ținut verdictul la puncte în fata polo
nezului Zenon Wojtal. La cat. semi- 
muscă Safin (U.R.S.S.) a ciștigat la 
puncte intilnirea cu Dumitru Șchiopu.

G Competiția de hochei pe gheață 
„Cupa F.R.H." a început ieri la pa
tinoarul „23 August" din Capitală, cu 
meciul dintre selecționata diviziona
ră a României și formația Dizelist 
Penza din ' U.R.S.S., meci încheiat cu 
scorul de 5—2 (2—1, 1—1. 2—0) în 
favoarea sportivilor români. Puncte
le echipei române au fost marcate 
de Tureanu (2), Antal, Olenici și 
Z. Nagy.

Astăzi, de la ora 17,30, selecționa
ta divizionară a tării noastre întîl- 
nește echipa Dukla Trencin (Ceho
slovacia), in deschidere urmînd a se 
disputa partida dintre , selecționatele 
de juniori ale României și Ceho
slovaciei. Duminică, de la ora 15,30, 
se dispută meciul revanșă România — 
Cehoslovacia (juniori), urmat de in- 
tîlnirea Dizelist Penza — Dukla Tren
cin.

O La Kiev a început un mare 
concurs internațional masculin de

floretă, la care participă peste 100 de 
sportivi din șapte țări : Cuba, R. F. 
Germania, Franța. Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

Printre cei calificați în sferturile 
de finală ale turneului (patru grape 
a cîte șase scrimeri) se numără și 
sportivul român Petru Kuki, care va 
evolua în prima grupă alături de 
scrimerii sovietici Egorov, Denisov. 
Romanov, polonezul Jablonski și 
francezul Nogaret.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
FEBRUARIE 1978
I : 43 62 25 83 64 20

DIN 17
Extragerea 

18 42
Extragerea

27 14 56 85
a Ii-a : 11 58 13 66

82
90

De ce dormim ? Cum s-au for
mat galaxiile ? Ce este memo
ria ? — iată doar cîteva din 
temele tratate în paginile a- 
cestei lucrări de către persona- 
.lități prestigioase ale lumii 
științifice, printre autorii arti
colelor figurind și savanți dis
tinși cu Premiul NobeL Ori
ginala enciclopedie despre 
semnele de întrebare care stau 
în fața științei contemporane 
este străbătută de o notă de 
optimism și încredere în capa
citatea de cunoaștere a omu
lui.

© AUTOTURISMELE 
VOR FI MAI UȘOARE. 
Grație unui nou oțel ușor,

pus la punct de doi ingineri a- 
mericani, greutatea automobile
lor se va putea reduce cu cir
ca 13 la sută, ceea ce va an
trena și o diminuare a consu
mului de carburant. Noul tip de 
oțel, tot atît de solid ca și oțelu
rile clasice, se obține printr-o teh
nologie simplă, evitîndu-se pro
cedeele chimice și aliajele scum
pe utilizate in momentul de 
față în metalurgie, afirmă ingi
nerii G. Thomas și J. Koo. Ei 
au descoperit că un aliaj de oțel 
care conține doi la sută silicon 
și 1 la sută carbon capătă o 
structură similară cu a fibrelor 
denumite martenzite, în cazul în 
care este răcit în două etape 
rapide. Aceste fibre conferă oțe
lului o rezistență sporită.

® „PAZNICI TV" ÎM
POTRIVA INCENDIILOR, 
în voivodatele Wroclaw, Zie- 
lona Gora, Lublin și pe litora
lul Mării Baltice au fost insta
late puncte de observație T.V. 
menite să prevină eventualele 
incendii din păduri. Amplasate 
la o*înălțime de 30 de metri, 
camerele de televiziune oferă 
primele indicii cu privire la 
declanșarea focului pe o rază 
de zece kilometri. în acest an, 
în diferite zone împădurite din 
Polonia vor fi instalați alți 40 
de „paznici TV“, urmînd ca în

între 14 și 16 februarie 1978 a avut 
loc la Moscova ședința a 84-a a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în Comitetul Executiv, 
locțiitori ai șefilor de guverne : A. Lu- 
kanov (R.P.B.). R. Rohllcek (R.S.C.). 
F. Bravo Pardo (R. Cuba), G. Weiss 
(R.D.G.). M. Peljee (R.P.M.). F. Kaim 
(R.P.P.). Mihai Marinescu (Republi
ca Socialistă România), G. Szeker 
(R.P.U.), K. F. Katușev (U.R.S.S.).

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., 
lucrările Comitetului Executiv 
participat S. Gligorievici. membru 
Consiliului Executiv Federal 
R.S.F.I.

La ședință a luat parte N. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R.

La ședința Comitetului Executiv, 
prezidată de Mihai Marinescu, repre
zentantul Republicii Socialiste Româ
nia. au fost examinate o serie de 
probleme ale realizării Programului 
complex și ale îndeplinirii hotăriri- 
lor ședinței a XXXI-a a sesiunii 
consiliului.

Discutînd raportul Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru energie e- 
lectrică. Comitetul Executiv a adop
tat o hotărîre care prevede acțiuni 
legate de creșterea siguranței și fo
losirea .mai completă a avantajelor 
funcționării in paralel a sistemelor 
energetice interconectate ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. S-a relevat ac
tivitatea importantă desfășurată de 
către aceste țări în ce privește do
tarea centralelor electrice cu utilaje 
mai puternice și moderne și crearea 
de legături între sistemele energe
tice.

în 1978 se preconizează punerea în 
funcțiune a unei linii puternice de 
interconexiune pentru transportul e- 
nergiei electrice la tensiunea de 750 
kV Vinnița (U.R.S.S.) — Albertirșa 
(R.P.U.), ce se construiește cu efor
turile comune ale țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R. și care va per
mite interconectarea cu sistemul e- 
lectroenergetic unic al U.R.S.S.

Comitetul Executiv a examinat pro
bleme ale activității organizației in
ternaționale „INTERCHIM", privind 
colaborarea în vederea satisfacerii

la
a 

al 
al
V.

mai depline a necesarului țărilor 
participante, de produse chimice de 
mic tonaj de calitate superioară, pe 
baza specializării și cooperării în 
producție. Organizației „INTERCHIM" 
îi revine șarcina de a intensifica co
laborarea pe termen lung pentru lăr
girea nomenclatorului de produse și 
introducerea mai rapidă în produc
ție a rezultatelor colaborării tehnico- 
științifice.

Comitetul Executiv a relevat ne
cesitatea înfăptuirii de către țările 
membre ale C.A.E.R. de măsuri pri
vind asigurarea transporturilor cres- 
cînde de mărfuri în comerțul re
ciproc. S-a considerat oportună 
elaborarea, în cadrul programului 
special de colaborare pe termen lung 
din 'domeniul transporturilor a unui 
complex de acțiuni îndreptate spre 

’ creșterea capacităților necesare. S-a 
acordat, de asemenea, atenție îmbu
nătățirii planificării transporturilor de 
mărfuri de comerț exterior, asigu
rării uniformității fluxurilor de 
mărfuri, perfecționării activității în 
stațiile de frontieră, creșterii trans
porturilor în conteinere și pachete.

Comitetul Executiv a examinat pro
bleme ale colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. legate de realizarea pro
punerilor Republicii Cuba privind 
dezvoltarea producției de zahăr, ci
trice și altor genuri de producții.

în spiritul prevederilor Actului fi.- 
nal al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc lărgește 
consecvent colaborarea cu organiza
țiile internaționale în probleme ac
tuale ale dezvoltării economiei, știin
ței și tehnicii, protecției mediului în
conjurător. La ședința Comitetului E- 
xecutiv s-a făcut bilanțul acestei ac
tivități, desfășurată în anul 1977, și 
s-a adoptat planul contactelor 
C.A.E.R. cu organizațiile economice 
internaționale pe 1978.

Comitetul Executiv a examinat, de 
asemenea, un șir de alte probleme 
ale colaborării economice și tehnico- 
științifice și a adoptat hotărîri cores
punzătoare în legătură cu acestea.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Noi experimente la bordul complexului 
orbital „Saliut-6“ - „Soiuz-27“ 

luminiu-wolfram și mo- 
libden-galiu, precum și 
un semiconductor. în 
sistemul ecologic al 
complexului . a fost in
trodusă instalația „Sve- 
jesti", destinată ioniză- 
rii atmosferei din ca
binele complexului spa
țial.

Potrivit datelor rezul
tate din măsurătorile 
telcmetrice, starea sis
temelor complexului or
bital este bună. Cei doi • 
cosmonauți .se simt 
bine. Zborul lor în 
spațiu continuă.

MOSCOVA. — O parte 
din programul zilei de 
vineri al cosmonauților 
Iuri Romanenko și 
Gheorghi Greciko, aflați 
la bordul complexului 
orbital „Saliut 6—Soiuz 
27", a fost consacrată 
explorărilor medicale, a- 
nunță agenția T.A.S.S. 
Cei doi cosmonauți au 
executat un ciclu com
plet de explorări e- 
lectrocardiografice. De 
asemenea, a fost cerce
tat modul de funcțio
nare a sistemului cir- 
culatoriu în condițiile 
unor sarcini fizice do-

zate. Programul zilei a 
cuprins, de asemenea, 
experiențe de studiere 
a dinamicii modificări
lor în compoziția at
mosferei din cabina 
stației „Saliut-6“, în 
.condițiile zborului cos
mic îndelungat.

In cursul zilei de joi. 
la bordul complexului 
spațial a început rea
lizarea celui de-al 
doilea experiment teh
nologic cu ajutorul 
instalației „Splav". Pen
tru teste au fost alese 
perechile de metale a-

de produse petroliere
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul audierilor 
organizate de Subcomitetul pentru 
energie al Camerei Reprezentanți
lor, ministrul energiei, James Schle
singer, a declarat că va recomanda 
președintelui Jimmy Carter institui
rea unor taxe suplimentare asupra 
importurilor de petrol, dacă aceasta 
va fi necesar, în vederea reducerii 
consumului de produse petroliere. 
Dacă nu vom acționa acum pentru 
reducerea cererii, a spus el, vor

surveni creșteri spectaculoase ale 
prețurilor, care ar putea duce infla- 

■ ția la niveluri necunoscute în ulti
mii ani. Dacă Congresul nu va a- 
proba ansamblul propunerilor incluse 
în programul energetic prezentat de 
Casa Albă și dacă nu vor fi adop
tate și alte măsuri vizînd reducerea 
consumului intern de produse petro
liere, factura acestor importuri va 
crește în asemenea măsură incit va 
antrena dificultăți insurmontabile 
pentru balanța de plăți a S.U.A.

Se extinde rețeaua cooperației de consum
Cooperația de consum din jude

țul Arad asigură continua dezvol
tare și îmbunătățire a activității 
rețelei sale comerciale, de alimen
tație publică și . 
servicii. An de an, numărul aces
tora s-a mărit. Au fost construite, 
numeroase unități noi, iar altele 
existente s-au modernizat. In pre
zent. cooperația de consum din 
acest județ dispune de circa 870 
unităti comerciale și de alimentație 
publică și 830 ateliere de prestări 
servicii la sate. Majoritatea maga
zinelor existente practică asemenea 
forme moderne de comerț : expu
nerea deschisă, accesul liber la raft, 
autoservirea. Printre unitățile re
prezentative ale cooperației de 
consum din județul Arad se numără 
șupercoopurile din Ineu. Nădlac, 
Curtici, complexul comercial Sinta- 
na, supermagazinul din Gurahonț, 
magazinele universale cu etaj din 
localitățile T. Vladimirescu, Cernei, 
Chișineu-Criș, Hălmaș, Secusigiu 
și altele.

în anul 1977 au fost date în folo
sință spatii comerciale noi însumînd 
peste 2 300 m.p. Printre acestea se 
numără : magazinele universale de 
la Drăuti. Păiușeni, Prunișor, ma
gazinele cu articole electrotehnice 
de menaj si uz casnic de la Nădlac 
etc. Totodată au fost modernizate 
și dotate cu mobilier nou 26 unități. 
Volumul desfacerilor a crescut,

viitorul apropiat numărul lor 
să crească pînă la 150.

© PESCARI MARA- 
TONISTI. Se pare că cei mai 
tenace pescari din lume se află 
în orașul Kuopio, din . estul 
Finlandei. Locuitorii orașului 
organizează în fiecare iarnă a- 
devărate competiții de rezisten
tă la pescuitul sub gheață. în 
acest an, recordul l-a stabilit 
un grup de mineri, care a pes
cuit timp de 627 ore neîntrerupt 
la o temperatură a aerului de 
minus 40 de grade. Această e-

prestatoare de

a.,, g
>•*•< vai.. &

precedent, cu circa 50față de anul 
milioane lei.

Pe traseele 
de agrement, 
din județul Arad a construit, in ul
timii ani, cîteva unități turistice 
apreciate de vizitatori. Printre aces
tea se numără Hanul Vinga (in 
apropierea localității cu același 
nume, pe D.N. Arad—Timișoara, 
km. 22), Hanul Lipova din orașul 
Lipova și Hanul „Sălașul de la răs-

chipă a depășit recordul prece
dent, de 342 ore, deținut tot de 
un grup finlandez. Faptul că 
pescarii amatori au prins doar 
vreun kilogram de pește — și a- 
cela mărunt - nu a fost de na
tură să-i descurajeze.

® SOARELE „NOC
TURN". Specialiștii austra
lieni au instalat într-un port 
fluvial un far alimentat de la 
patru elemente confecționate 
din siliciu. în condiții optime 
de funcționare, cind soarele le 
încălzește din plin, bateriile 
produc un curent de 9,5 wați. 
Energia electrică acumulată în 
bateriile solare slujește la în
cărcarea celor patru acumula
tori care alimentează farul.

turistice și în zonele 
cooperația de consum

cruce" (la 8 km de Arad, pe D.N. 7). 
Recent a mai fost........................
Hanul Nădlac, la 1 
tea Nădlac. Toate 
dispun de camere
Încălzire centrală și restaurante cu 
mincăruri gustoase, oferind 
torilor în orice anotimp — 
de calitate.

dat in folosință 
km de localita- 
aceste unităti 
confortabile, cu

vizita- 
servicii

în fotografie : complexul 
cial din Nădlac.

Aprinderea acestuia se produce 
în mod automat, printr-un sis
tem special, care se declanșea
ză la căderea nopții. Farul 
emite o lumină puternică, sem
nalele sale putînd fi recepțio
nate de la o distanță de 20 ki
lometri.

© O MARE SUB AN- 
TARCTIDA. Forările efec
tuate de cercetători americani 
într-un ghețar situat la 800 km 
de Polul Sud au dus la desco
perirea unei mări sub continen
tul de gheață. Cu ajutorul unei 
sonde care a săpat pînă la o 
adîncime de 400 de metri, au 
fost obținute probe pentru a; 
naliza apei de mare. în eșan- 
tioanele de apă luate de la o 
adîncime a mării de 200 me

comer-

tri au fost descoperite forami- 
nifere, precum și diferite plan
te subacvatice.

@ EXPEDIȚIE ÎN 
GROENLANDA. Un 
de cercetători britanici va porni 
in curind spre Groenlanda, 
pentru a studia zorjcle mai pu
țin cunoscute din cea mai mare 
insulă a planetei. Grupul se va 
deplasa cu ajutorul schiurilor, 
săniilor trase de cîini și al băr
cilor eschimoșilor. Potrivit a- 
precierilor, expediția va dura 
circa 15 luni, în timpul cărora 
va fi parcursă o distahță de 
12 000 kilometri, îndeosebi prin 
zonele nelocuite, din nord-estul 
Groenlandei.
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JAKARTA

Manifestare omagială 
consacrată personalității 

președintelui Nicolae Ceaușescu
JAKARTA 17 (Agerpres). — Sub 

egida Institutului pentru relații in
ternaționale al Indoneziei, la Jakarta 
a avut loc o adunare festivă consa
crată tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în cadrul adunării, dr. Ahmad Su- 
bardjo Djoyoadisuryo, președintele 
institutului, fost ministru al afaceri
lor externe, a făcut o'amplă prezen
tare a activității multilaterale desfă
șurate de șeful statului român, sub
liniind că „președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a dovedit a fi în în
treaga sa viață o personalitate înzes
trată multilateral, cu o capacitate și 
inteligență deosebite, astfel incit el 
a devenit nu numai un mare și iubit 
conducător al propriului său popor, 
ci și o personalitate internațională 
care a ciștigat simpatia și admirația 
întregii omeniri". Vorbitorul a elo
giat meritele deosebite ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu atît în dez
voltarea și înflorirea României socia
liste, cît și în activitatea consacrată , 
păcii și colaborării internaționale, 
sprijinul său activ dat luptei țărilor 
recent eliberate, eforturile sale pen
tru crearea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, menționînd 
că, drept recunoștință față de meri
tele sale deosebite, șefului statului 
român i-au fost conferite numeroase 
titluri și medalii prestigioase, între 
care Medalia de aur „Frâderic 
Joliot-Curie“, cea mai înaltă distinc
ție a Consiliului Mondial al Păcii.

Interesele securității în Europa reclama 
efofturi constructive pentru încheierea 

cu succes a reuniunii de la Belgrad
Ședința Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 17 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Taniug, la Bel
grad a avut loc o ședință a Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, în cadrul 
căreia au fost examinate unele as
pecte ale situației internaționale, în
deosebi din Orientul Mijlociu și 
Cornul Africii, relevîndu-se că ele 
provoacă o serioasă îngrijorare.

Examiriînd . stadiul lucrărilor re
uniunii de la Belgrad a reprezentan-Evenimentele de la granița vietnamezo-kampucliiană

HANOI 17 (Agerpres). — După cum 
informează agenția V.N.A., în peri
oada care a trecut de la publicarea 
la 5 februarie a declarației Guvernu
lui R.S. Vietnam, autoritățile kam- 
puchiene au continuat acțiunile mi
litare de-a lungul întregii frontiere 
dintre cele două țări, lansînd zilnic 
atacuri de artilerie grea asupra a nu
meroase zone populate și trimițîn- 
du-și trupele în multe puncte ale te
ritoriului vietnamez. Forțele vietna
meze au ripostat la aceste acțiuni.

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Kampuchiei", 
citat de agențiile United Press Inter
national și France Presse, a anunțat 
că în zilele de 12, 13 și 14 februarie, 
în provinciile de frontieră Takeo 
(sud-est) și Ratanakiri (nord-est) au 
avut loc noi ciocniri între forțele ar
mate kampuchiene și vietnameze, 
forțele vietnameze continuîndfl-și a- 
proăpe zilnic acțiunile pe teritoriul 
kampuchian.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ 

Inițiative constructive pe linia 
îmbunătățirii climatului în Balcani

„Mesajele de felicitare adresate re
cent președintelui Nicolae Ceaușescu 
de un număr impresionant de mare 
de personalități din toate părțile 
lumii, cuvintele de caldă simpatie și 
apreciere conținute în acestea de
monstrează înalta prețuire și admi
rație de care se bucură în întreaga 
lume" — a spus vorbitorul..

în încheiere, dr. Djoyoadisuryo a 
subliniat că Indonezia, în a cărei 
Constituție este prevăzută partici
parea activă la întemeierea unei noi 
ordini internaționale, bazată pe inde
pendență, pace permanentă și drep
tate socială, va coopera din toată 
inima cu România, care, sub condu
cerea unui om de stat ca președintele 
Nicolae Ceaușescu, promovează o po
litică externă atît de activă și mobi
lizatoare.

Ambasadorul României la Jakarta, 
Teodor Dițulescu, a făcut apoi o pre
zentare a concepției României cu pri
vire la noua ordine economică și po
litică internațională. Printre persona
litățile prezente la adunarea festivă 
s-au aflat dr. Abu Hanifah Datuk 
Maharadja, secretar general al Insti
tutului pentru relații internaționale 
al Indoneziei, fost ministru al edu
cației, prof. S. H. Surioario, fost mi
nistru al afacerilor externe", repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe Indonezian, precum și mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
în Indonezia.

ților statelor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa, Prezidiul R.S.F.I. și-a 
exprimat convingerea că, in ciuda 
unor greutăți, este in interesul tu
turor participanților ca, prin eforturi 
comune și constructive, aceste difi
cultăți să fie depășite și să se ajungă 
la un acord in ce privește elabo
rarea unul document final consistent 
și acceptabil.

ORIENTUL MIJLOCIU

• Contacte americano-israeiiene ® Critici Ia adresa 
implantărilor israeliene în teritoriile arabe ocupate

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter l-a pri
mit joi seara la Casa Albă pe mi
nistrul de externe al Israelului, 
Moshe Dayan, aflat într-o vizită in 
Statele Unite. Cu acest prilej, șeful 
executivului american a precizat că 
premierul israelian Menahem Begin 
va efectua o vizită la Washington în 
zilele de 14 și 15 martie. Tot în 
cursul zilei de joi, ministrul Moshe 
Dayan a avut o întrevedere cu secre
tarul de stat american, Cyrus Vance.

■WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presă 
la Washington, ministrul de externe 
al Israelului, Moshe Dayan, referin- 
du-se la eforturile actuale pentru 
soluționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu, a spus, între altele : „Cu 
toate dificultățile cu care sîntem 
confruntați și cu toate situațiile de 
criză și îngrijorare, noi, în Israel, 
apreciem faptul fundamental că ne
gociem pacea. Și aceasta este de 
cea mai mare importanță". El a 
arătat apoi că Israelul dorește ca 
S.U.A. să continue acțiunea de me
diere în negocierile de pace în O- 
rientul Mijlociu, în ciuda existenței

Tovarășul Jânos Kâdâr a primit 
pe reprezentantul P. C. R.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — Vi
neri, tovarășul Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, a primit pe 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Român, care face o vizită 
în R. P. Ungară, la invitația P.M.S.U.

Cu acest prilej, reprezentantul 
P.C.R. a transmis tovarășului Jânos 
Kâdâr un cald salut și cele mai bune 
urări din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Mulțumind, tovarășul Jânos Kâdâr 
a rugat pe reprezentantul P.C.R. ca 
la întoarcerea în țară să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cor
diale salutări împreună cu cele mai 
calde urări de sănătate și noi succese.

în cursul convorbirilor s-a subli
niat importanța înțelegerilor conve
nite în cadrul intilnirilor de la Ora
dea și Debrețin dintre conducătorii

în pregătirea sesiunii speciale a O. N U.
X

Contribuția României la elaborarea proiectului 
preliminar al Declarației privind dezarmarea

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Comitetul pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Generale dedi
cate dezarmării a redactat în cadrul 
unor grupuri de lucru proiectul pre
liminar al Declarației privind dezar
marea. Subdivizată in mai multe ca
pitole — examinare și conducere, 
obiectivitate și priorități, principii — 
declarația, în forma actuală, înglo
bează punctele de vedere1 ale state
lor și diferitelor grupuri de state în 
legătură cu această secțiune a docu
mentului final, ce urmează să fie 
supus aprobării sesiunii speciale.

La propunerea delegației României 
și a altor țări in curs de dezvol
tare, în proiect au fost incluse o se
rie de principii care, prin însăși na
tura lor, sint menite să schimbe vi
ziunea existentă in materie de nego
cieri de dezarmare, șă mobilizeze 
voința politică a guvernelor și po
poarelor pentru realizarea unor mă
suri reale de dezarmare. A fost sub
liniată necesitatea priorității absolute 
ce trebuie acordată dezarmării nu
cleare, in cadrul negocierilor de dez
armare, dreptul inalienabil al statelor 
de a folosi fără discriminare energia 
atomică in scopuri pașnice. Deși dez
armarea reprezintă o problemă care 
preocupă toate statele lumii, nume
roase delegații au insistat ca docu- 

unor deosebiri de păreri americano- 
israeliene în unele probleme legate 
de soluționarea conflictului din re
giune: implantările de așezări is- 
raeliene, amploarea retragerii trupe
lor israeliene de pe malul vestic al 
Iordanului și regiunea Gaza, vînză- 
rile americane de arme, în special 
de avioane, către Egipt și Arabia 
Saudită. Abordînd mai pe larg 
chestiunea așezărilor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, Moshe 
Dayan a reafirmat punctul de ve
dere cunoscut al țării sale. El a adău
gat că partea israeliană iși menține 
acest punct de vedere, „în ciuda pro
testelor S.U.A. că așezările sint ile
gale și constituie un obstacol în calea 
păcii".

TEL AVIV 17 (Agerpres). — într-o 
declarație reluată da agenția Asso
ciated Press. Yitzhak Rabin, fost pre
mier. a acuzat guvernul israelian de 
a fi înființat implantări israeliene 
„deghizate" în teritoriile arabe ocu
pate prin atașarea lor la baze mili
tare ori etichetîndu-le drept „expe
diții arheologice". „Guvernul — a 
spus Rabin — și-a subminat credibi
litatea". 

celor două partide și s-a evidențiat 
dorința P.C.R. și P.M.S.U. de dez
voltare tot mai puternică în conti
nuare a relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice dintre România și 
Ungaria, a raporturilor de priete
nie și conlucrare dintre P.C.R. și 
P.M.S.U., în interesul celor două po
poare vecine, al construcției socia
lismului în cele două țări, al trium
fului cauzei păcii și socialismului în 
lume.

în timpul primirii a avut loc un 
schimb de informații cu privire la 
preocupările actuale ale celor două 
partide și au fost abordate unele 
probleme de interes comun ale vieții 
internaționale contemporane.

La primire, desfășurată într-un 
climat de prietenie, au participat 
tovarășii Andras Gyenes, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Victor Bolojan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Ungară.

mentul să stipuleze în mod expres 
responsabilitatea puterilor nucleare 
pentru întreprinderea unor măsuri 
de dezarmare nucleară. Pe de altă 
parte, documentul inserează princi
piul potrivit căruia trebuie garantată 
securitatea egală a tuturor statelor, 
in fiecare etapă a realizării măsurilor 
de dezarmare.

Frontul Patriotic Zimbabwe respinge 
așa-zisul acord încheiat la Salisbury
LUSAKA. „Acordul realizat de 

Ian Smith introduce apartheidul în 
Constituția noastră și noi nu putem 
să participăm la o reglementare care 
în fapt dă țara ' noastră în mîinile 
colonizatorilor" — a declarat, la Lu
saka, Joshua Nkomo, unul dintre cei 
doi lideri ai Frontului Patriotic din 
Zimbabwe. El a subliniat că lupta 
armată a forțelor de eliberare Zim
babwe se va intensifica. Nkomo a 
precizat că Frontul Patriotic este 
gata să continue negocierile cu 
S.U.A. și Marea Britanie asupra 
unui proiect internațional de regle
mentare a problemei rhodesiene.

TRIPOLI. — Robert Mugabe, co
președinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a calificat „acordul" în
cheiat miercuri între primul mi
nistru al regimului minoritar rho- 
desian, Ian Smith, și trei lideri 
așa-ziși moderați din rîndul popu
lației de culoare, ca fiind un act de 
„trădare la adresa luptei poporului 
Zimbabwe". într-o declarație făcută 
agenției libiene de informații —• 
JANA — Mugabe a subliniat că

ROMA
Reuniune a secretarilor celor șase 

partide ale „arcului constituțional"
ROMA 17 (Agerpres). — Vineri, la ' 

Roma s-a desfășurat prima reuniune 
„colegială" a secretarilor celor șase 
partide ale „arcului constituțional" 
(P.D.C., P.C.I., P.S.I., P.S.D.I., P.R.I. 
și P.L.I.), în cadrul căreia premierul 
desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, 
a prezentat liniile directoare ale do
cumentului programatic în vederea 
soluționării crizei de guvern.

în cadrul reuniunii, secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico Berlinguer, a 
declarat că „intrarea P.C.I. în majo
ritate este o exigență politică la 
care nu vom renunța". Această cerere 
a P.C.I. a fost sprijinită de partidele . 
socialist, socialist-democratic și repu
blican.

La sfîrșitul reuniunii a fost dat pu
blicității un comunicat în care se re
levă că ^există încă divergențe care 
trebuie șa fie soluționate pe plan po
litic în vederea depășirii crizei. Ex-

PERU
Apel la unitatea 

forțelor de stingă
LIMA 17 (Agerpres). — într-un 

comunicat dat publicității la Lima, 
Confederația Națională Agrară 
(C.N.A..) — centrala sindicală a ță
rănimii peruane — a lansat un apel 
la unitatea forțelor de stingă, în 
perspectiva alegerilor de la 4 iunie 
pentru Adunarea Constituantă.

în document este relevată nece
sitatea adoptării la nivelul guverna
mental a unei politici economico- 
financiare care să răspundă unor 
„obiective realmente naționale". Do
cumentul afirmă, totodată, sprijinul 
pe care țărănimea peruană îl acordă 
transformărilor revoluționare ini
țiate în 1968, condamnînd energic 
încercările partidelor și forțelor de 
dreapta de a anihila cuceririle oa
menilor muncii din Peru.

Șomajul în țările 
Pieței comune

BRUXELLES. — Henk Vre- 
deling, membru al Comisiei 
C.E.E. însărcinat cu problemele 
sociale și ale forței de muncă, 
a afirmat, la Bruxelles, că în 
cazul în care guvernele țărilor . 
membre nu vor lua măsurile e-

■ conomice necesare, numărul șo
merilor în Piața comună va 
crește de la circa șase milioane, 
la ora actuală, pînă la nouă mi
lioane în 1985. El a precizat că 
există încă cinci milioane de 
persoane aflate în situația de 
șomeri parțiali, neincluși in sta
tisticile oficiale.

mișcarea de eliberare a poporului 
Zimbabwe va continua lupta împo
triva regimului rasist pină la vic
toria finală.

DAR ES SALAAM. — într-o de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Tanzaniei, dată publici
tății la Dar Es Salaam, se arată că 
liderii din interior ai populației de 
culoare care au fost de acord cu o 
„reglementare internă" au întărit 
prin acțiunea lor regimul rasist.

NAȚIUNILE UNITE. — într-o de
clarație a secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, se sublinia
ză că Frontul Patriotic Zimbabwe, 
principala forță de eliberare, trebuie 
inclus în procesul de decolonizare a 
acestei țări : „Orice altă formulă va 
spori pericolul unui conflict perma
nent ip Rhodesia". Orice reglementare 
autentică a problemei rhodesiene 
trebuie să aibă la bază o guvernare 
a "majorității de culoare. în concor
danță cu principiul un om — un ’vot, 
se subliniază în declarația secreta
rului general al O.N.U.

perții în probleme economice ai par
tidelor urmează să se întilnească sim
bătă pentru a continua dihlogul poli
tic.

Referindu-se la poziția celor două 
mari partide politice italiene, agenția 
France Presse relevă că „acum este 
rîndul democrației creștine să răspun
dă cererii formulate de comuniști".

Luciano Lama, secretarul general 
al celei mai mari centrale sindicale 
din Italia, C.G.I.L., a declarat că 
există „profunde diferențe" între 
platforma sindicatelor și propunerile 
premierului desemnat. O opinie ase
mănătoare a exprimat și Luigi Maca- 
rio, secretar general al C1I.S.L., iar li
derul U.I.L., Domenico Buttinelli, aa- 
preciat că dintre propunerile făcute 
de Andreotti cele mai „inadecvate 
sint cele .ce privesc politica salariilor".

„L’Osservatore della Domenica" — 
publicație editată de Vatican — scrie 
într-un articol- că „anumite situații 
de urgență pot reclama colaborarea 
Partidului Democrat-Creștin cu comu
niștii". O decizie asupra unei aseme
nea posibilități, adaugă publicația, 
revine politicienilor, și nu bisericii 
catolice.

VIZITA IN R. f. G. A DELEGAȚIEI CONSILIULUI NAȚIONAL 
At FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

BONN 17 (Agerpres). — Hans- 
Dietrich Genscher, președintele Parti
dului Liber-Democrat din Republi
ca Federală Germania, vicecancelar 
și ministru federal de externe, a pri
mit delegația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, con
dusă de tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
F.U.S., care, la invitația conducerii 
P.L.D., face o vizită în această țară.

Șeful delegației române a transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte al 
Frontului Unității Socialiste, un sa
lut și cele mai bune urări de succes 
președintelui P.L.D.

Mulțumind, Hans-Dietrich Gen
scher a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu salutul 
său respectuos, împreună cu urări 
cordiale de succes în prodigioasa sa 
activitate, . iar poporului român 
prosperitate și fericire.

în cadrul întrevederii s-a dat o 
apreciere pozitivă dezvoltării rela
țiilor dintre România și R.F. Germa
nia, dintre F.U.S. și P.L.D., rolului 
lor activ în promovarea înțelegerii 
reciproce, a destinderii pe continent 
și în lume. De ambele părți s-a

SIRIA

Importante obiective economice 
se realizează în cooperare cu România

DAMASC 17 (Agerpres). — Tova
rășul Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, președintele? părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-siriană de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, care se 
află în Siria, cu prilejul celei de-a 
IlI-a sesiuni a comisiei, s-a depla
sat la uzina de triplusuperfosfați de 
la Homs, la fabrica de ciment Sheik 
Said, la rafinăria de la Banias și la 
șantierele de irigații din Valea Eu-

P. C. FRANCEZ ESTE GATA SĂ REIA NEGOCIERILE 
CU PARTIDELE DE STINGĂ
Mitingul electoral de la Paris

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 
s-a desfășurat un miting electoral 
al Partidului Comunist Francez, la 
care au participat aproximativ 
70 000 de persoane. Cei prezenți 
și-au exprimat aprobarea față de 
platforma electorală a comuniștilor 
francezi. Luind cuvîntul, Georges 
Marchais, secretar general al P.C.F., 
a lansat din nou un apel la unitatea 
stîngii. subliniind marea ei im
portantă in acest moment de 
răspundere din viața politică a 
Franței. P.C.F. — a declarat vorbi
torul — este gata să reia „în orice 
moment" negocierile cu Partidul 
Socialist și cu Mișcarea Radicalilor 
de Stingă in vederea realizării „unui 
program comun de guvernare bine 
actualizat". El l-a chemat pe primul 
secretar al Partidului Socialist, 
Francois Mitterrand, să reia „fără

Poziția P.S. Francez
PARIS 17 (Agerpres). — în cadrul 

unui interviu televizat, primul secre
tar al Partidului Socialist Francez, 
Francois Mitterrand, referindu-se la 
necesitatea strîngerii rindurilor pen
tru a asigura victoria stîngii in ale
gerile legislative din luna martie, a 
declarat:. „împreună — vom ciștiga, 
dezbinați — vom pierde". Pe de altă 
parte — după cum relatează agenția 
Associated Press — Mitterrand a de- 

Principiile politicii
LUANDA 17 (Agerpres). — Neali

nierea, cooperarea cu țările socialis
te și progresiste, politica de bună 
vecinătate, sprijinul fată de mișcă; 
rile de eliberare din Sudul Africii 
sint principiile de bază ale politicii 
externe angoleze enunțate de minis
trul pentru relații externe al Repu
blicii Angola, Paulo Jorge, într-un in
terviu acordat agenției Taniug. El a

exprimat totodată dorința de a di
versifica și aprofunda colaborarea 
româno—vest-germană pe toate pla
nurile. S-a apreciat că recenta în- 
tîlnire dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și cancelarul Helmut 
Schmidt are o importanță deosebită 
pentru intensificarea contactelor po
litice, creșterea schimburilor co
merciale și extinderea cooperării in
dustriale și tehnice, pentru dezvol
tarea schimburilor în domeniul cul
turii, științei, turismului. S-a făcut, 
de asemenea, un schimb de vederi 
asupra unor probleme internaționale 
actuale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o , atmosferă cordială, priete
nească', a participat ambasadorul ță
rii noastre la Bonn, Ion Morega.

★
în cadrul vizitei făcute în landul 

Hessa, delegația F.U.S. s-a întîlnit 
cu ministrul economiei din acest 
land, Herbert Kary, membru al Pre
zidiului P.L.D., cu cadre de condu
cere ale P.L.D. în timpul convorbi
rii s-au subliniat bunele relații 
dintre cele două țări, perspectiva 
dezvoltării și diversificării schimbu
rilor economice și în domeniul coo- 
perărif în producție intre întreprin
deri românești și firme din landul 
Hessa.

frațului, obiective ce se înfăptuiesc 
în cooperare cu România. împreună 
cu reprezentanții români ai șantie
relor și beneficiarii sirieni, s-a pro
cedat la o analiză detaliată a sta
diului de realizare a acestor obiecti
ve și a măsurilor ce se impun pen
tru finalizarea lor, în conformitate 
cu ințelegerile dintre cele două 
părți.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai guvernului sirian care se 
ocupă de respectivele domenii de 
activitate.

întîrziere și fără condiții prealabile" 
negocierile de actualizare a progra
mului comun.

„A vota cu comuniștii la 12 martie 
(data primului tur de scrutin al ale
gerilor parlamentare — N.R.) în
seamnă a discuta cu socialiștii și cu 
radicalii de stingă și a învinge _ la 
19 martie" (data celui de-al doilea 
tur — N.R.), a declarat Georges 
Marchais. „A sosit momentul discu
țiilor, al hotărîrii, al realizării unui 
acord. Nu trebuie să privăm poporul 
francez de schimbarea pe care o 
așteaptă" — a adăugat secretarul ge
neral al P.C.F. în legătură eu com
ponența unui guvern al stîngii în 
eventualitatea victoriei în alegeri, 
vorbitorul a precizat că „prezența 
miniștrilor comuniști ar garanta că 
nu se va ajunge la un pact cu sis
temul capitalist".

clarat din nou că nu va renegocia 
prevederile programului comun de 
guvernare a stîngii în intervalul 
dintre cele două tururi de scrutin. 
După cum se știe, Partidul Comunist 
Francez s-a pronunțat pentru re
luarea negocierilor în vederea actua
lizării programului comun imediat 
după primul tur de scrutin din 
Franța.

externe angoleze
menționat că Angola a semnat acor
duri de prietenie cu toate țările so; 
cialiste și cu multe state africane 
ceea ce însă nu reprezintă o piedică 
în menținerea de bune relații cu une
le țări capitaliste și, în genere, cu 
guvernele care respectă principiile 
neamestecului în treburile interne, 
independenței și suveranității na
ționale.

agențiile de presă transmit:
Statornicirea unui climat de des

tindere, securitate și pace în Bal
cani, care să favorizeze dezvoltarea 
unor relații de bună vecinătate și 
colaborare rodnică între toate sta
tele din această regiune geografică, 
constituie o preocupare constantă, 
un obiectiv principal al politicii ex
terne a României socialiste. Sint cu
noscute numeroasele inițiative și 
propuneri făcute în acest sens de 
către țara noastră, bogata ei activi
tate avind ca țel transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei veci
nătăți, a înțelegerii și păcii, ca o 
contribuție de seamă la realizarea 
securității în Europa și în lumea 
întreagă. •

Reafirmînd această orientare con
secventă înscrisă în documentele 
fundamentale de partid și de stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
recent: „Dorim să se înregistreze 
noi pași în dezvoltarea colaborării 
între țările din Balcani, atît pe plan 
bilateral cît și în relațiile multilate
rale în formele acceptate de toate 
țările interesate. Sîntem interesați 
să se facă totul pentru depășirea a- 
numitor stări de încordare existente 
între țările din această zonă, pentru 
întărirea colaborării dintre ele, pen
tru soluționarea problemelor pe calea 
tratativelor pașnice".

In concordanță cu această poziție 
de principiu, România, paralel cu e- 
forturile depuse pentru dezvoltarea 
de relații bune, prietenești, pe plan 
bilateral, cu toate statele balcanice, 
s-a pronunțat și a acționat statornic 
pentru contacte și reuniuni multi
laterale între țările balcanice. îndrep
tate spre destindere și colaborare 
internațională în această zonă. în 
acest spirit, România a avut un rol 
activ in pregătirea și desfășurarea 
primei reuniuni consacrate cooperă
rii economice interbalcanice. care s-a 
ținut cu doi ani în urmă la Atena. 
Cu acel prilej, apreciind că există 

reale posibilități de extindere a coo
perării multilaterale în Balcani, 
țara noastră a prezentat numeroase 
propuneri concrete privitoare la cola
borarea în domenii prioritare, ca 
transportul, energia, prospectarea și 
valorificarea diverselor zăcăminte, 
construirea în comun de obiective 
economice, crearea unor societăți 
mixte, propuneri venind în întimpi- 
narea preocupărilor țărilor balcanice 
de a accelera dezvoltarea forțelor de 
producție si de a ridica nivelul 
de bunăstare a popoarelor lor. în 
mod evident, conlucrarea în aceste 
domenii, ca și în altele, ar corespun
de intereselor vitale de progres ale 
popoarelor balcanice, mareînd, tot
odată, contribuții practice la trans
punerea în viață a prevederilor Ac
tului final al Conferinței general- 
europene, la înțelegere și securita
te pe plan regional și în întreaga 
Europă.

Tocmai prin această prismă, în 
țara noastră se înregistrează cu sa
tisfacție faptul că, în ultimul timp, 
în spațiul balcanic se înregistrează 
noi inițiative și evenimente, remar
cabile prin aceea că pornesc de la 
necesitatea ameliorării climatului 
politic — premisă fundamentală pen
tru amplificarea relațiilor multilate
rale dintre țările regiunii.

Astfel, zilele trecute a devenit 
cunoscută propunerea Iugoslaviei de 
a se convoca o nouă întilnire inter- 
balcanică, consacrată cooperării eco
nomice, în continuarea și pentru 
fructificarea rezultatelor reuniunii 
de la Atena. Timpul scurs de 
atunci a evidențiat cu putere însem
nătatea acelei reuniuni — prima în
tilnire multilaterală după semnarea 
Actului final de la Helsinki. Prin 
caracterul constructiv al dezbate
rilor, prin schimbul de idei pri
lejuit, prin multiplele propuneri 
și sugestii practice înscrise în docu
mentul adoptat, întîlnirea de la Atena 

a pus în evidență larga convergență 
de interese dintre statele și popoarele 
balcanice, amplele posibilități de 
cooperare existente între ele pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural. Prin aceasta, reuniunea de la 
Atena a inaugurat un proces de ex
tindere a relațiilor economice între 
țările balcanice, care nu poate și nu 
trebuie să rămină pe hîrtie. ci se cere 
dezvoltat, adîncit și — ceea ce 
este cel mai important — aplicat în 
viață, într-un climat de destindere 
și încredere reciprocă. Tocmai în 
acest sens, propunerea iugoslavă este 
menită să readucă în actualitate con
cluziile reuniunii și să dea un nou 
impuls înfăptuirii măsurilor preco
nizate.

Desigur, șansele de reușită a ori
cărei inițiative în acest domeniu, în 
genere progresele în direcția dezvol
tării cooperării interbalcanice sint 
nemijlocit legate de eliminarea unor 
surse de tensiune existente între 
unele țări din regiune, de îmbunătăți
rea continuă a climatului politic în zo
nă. Are, de aceea, o deosebită semnifi
cație înțelegerea intervenită privind 
întilnirea, în cursul lunii martie, a șe
filor de guvern ai Greciei și Turciei 
în vederea efectuării unui schimb de 
păreri în legătură cu modalitățile 
practice de soluționare a problemelor 
existente în relațiile dintre ele. 
Programarea acestei întîlniri înve
derează că cele două părți împărtă
șesc convingerea că problemele con- 
flictuale litigioase dintre ele, oricît 
de complicate ar fi, iși pot găsi 
soluții pe căi politice, prin tratative. 
Acesta este, după cum se știe, punc
tul de vedere pe care se situează 
neabătut România, pronunțîndu-se 
ferm pentru reglementarea diferende
lor internaționale prin metoda trata
tivelor politice — ca singura alterna
tivă rațională, eficientă și corespun
zătoare intereselor păcii.

Este de notat că, în atmosfera fa

vorabilă creată de înțelegerea pri
vind viitoarea întilnire la nivelul 
premierilor celor două țări, s-au și 
realizat unele măsuri de bun augur : 
zilele trecute au fost reluate, după 
o întrerupere de peste o jumătate de 
an, convorbirile greco-turce eu pri
vire Ia drepturile asupra platoului 
în Marea Egee — una din proble
mele care afectau relațiile dintre 
Grecia și Turcia.

Totodată, într-o altă problemă 
acută — problema cipriotă — 
au început și șe desfășoară pre
gătiri în vederea reluării sub egi
da Națiunilor Unite a dialogului in- 
tercomunitar. Au fost astfel puse 
bazele negocierilor, care, purtate cu 
bunăvoință, pot duce la reglemen
tarea problemei cipriote, în conformi
tate cu interesele legitime ale celor 
două comunități — greacă și turcă — 
cu cerința asigurării unității, integri
tății teritoriale și independenței Re
publicii Cipru. '

Fără îndoialăj asemenea evo
luții ar fi salutate de toate po
poarele din Balcani, cărora expe
riența istorică, ca și cerințele im
perioase ale prezentului le-au întărit 
convingerea că discordia dintre ele 
nu poate fi decît în interesul cercu
rilor promotoare ale politicii de do
minație imperialistă și, dimpotrivă, 
că este interesul lor comun de a trăi 
în bună vecinătate și pace, de a-și 
consacra eforturile propășirii econo
mice și sociale, ridicării nivelului de 
civilizație, asigurării unei vieți tot 
mai bune.

Ca țară situată în Peninsula Bal
canică, România salută cu satisfacție 
evoluțiile pozitive evocate mai sus, 
considerînd că ele corespund dezide
ratului major al statornicirii unei 
ambiante de destindere și pace, co
respunzător interesului popoarelor 
balcanice de a dezvolta larg colabo
rarea între ele.

Al. CAMPEANU

în cadrul unei ceremonii 
desfășurate la Ambasada 
română din Haga s_a decernat 
placheta jubiliară „Centenarul inde
pendenței de stat a României" profe
sorului dr. Z. R. Dittrich, șeful Depar
tamentului de istorie est-europeană 
al Universității din Utrecht. Cu oca
zia înmînării distincției s-a evocat 
contribuția deosebită a omului de 
știință olandez la promovarea rela
țiilor de cooperare dintre cercetăto
rii în domeniul istoriei din România 
și Olanda. ». ,

Conferința extraordinară 
a Federației Generale a 
Muncitorilor Arabi, desfășura
ta în Kuweit, a hotărît transferarea 
la Damasc a sediului Secretariatului 
general al acestei organizații. Insta
lat inițial la Cairo, sediul Secreta
riatului a fost mutat provizoriu la 
Bagdad. Agenția France Presse anun
ță din Cairo că Uniunea Generală a 
Sindicatelor Muncitorești din Egipt a 
hotărît să se retragă din Federația 
Generală a Muncitorilor Arabi.

Ziarul „Nodon Sinmun" 
condamnă manevrele comune ameri
cano—sud-coreene ce urmează să 
aibă Ioc de la 7 martie. Ziarul apre
ciază că ele constituie „un act pro
vocator foarte grav", ducind la insti
garea marionetelor sud-coreene la o 
nouă aventură militară. „S.U.A. tre
buie să renunțe la amestecul lor în 
treburile interne ale Coreei și la po
litica de război și să se retragă ime
diat din Coreea de sud. împreună cu 
toate trupele și armamentul, inclusiv 
armele nucleare" — subliniază ziarul.

Sub genericul „România ’78“, 
posturile naționale de televi
ziune din Columbia au transmis 
o emisiune specială dedicată 
țării noastre. In cadrul emisiu
nii au fost relevate personalita
tea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae- Ceaușescu, contribuția 
sa deosebită la promovarea 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale, la aplicarea princi
piilor independenței, suverani
tății naționale, egalității in 
drepturi in relațiile dintre state. 
De asemenea, a fost evocată vi
zita efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Columbia, 
in 1973, moment de importanță 
istorică în evoluția raporturilor 
dintre cele două țări.

Federația Indiană pentru Na
țiunile Unite (I.F.U.N.O.) a or
ganizat o seară dedicată Româ
niei, la care au luat parte depu- 
tați, oameni de știință și cul
tură, diplomați, ziariști. Santosh 
Chatterjee, vicepreședintele fe
derației, jși S.D. Pandey, secretar 
general, au vorbit călduros des
pre succesele obținute de Româ
nia în toate domeniile de activi
tate, apreciind politica externă 
de pace a țării noastre, bunele 
relații dintre India și România.

Consiliul General al Ță
rii Bascilor, primul guvern basc 
autonom, format dintr-un președinte 
și 15 consilieri, a fost constituit vi
neri în orașul Vitoria. Consiliul Ge
neral, care este organ comun de gu
vernare a celor patru provincii 

basce : Navarra, Biscaya, Guipuzcoa 
și Alava, a fost constituit în con
formitate cu Decretul regal dat pu
blicității la 6 ianuarie, prin care se 
stabilea preautonomia Țării Bascilor.

A fost soluționată neîn
țelegerea dintre Egipt și 
Kenya survenita ’n legătură cu 
reținerea unui avion egiptean la Nai
robi și a două avioane kenyene la 
Cairo — s-a anunțat oficial la Cairo. 
In urma contactelor diplomatice din
tre cele două țări, s-a decis ca avioa
nele kenyene să capete îngăduința 
de a părăsi Cairo, iar guvernul Egip
tului a fost informat că aparatul 
egiptean reținut la aeroportul din 
Nairobi a primit permisiunea de a 
pleca cu încărcătura sa spre Cairo.

s-au încheiat lucrăLa Sydney
rile reuniunii șefilor de stat ori gu
vern ai țărilor din zona Oceanului 
Indian și Pacificului, membre ale 
Commonwealthului. Comunicatul dat 
publicității la încheierea reuniunii 
face apel la ..o acțiune internaționa
lă pentru promovarea unei schimbări 
structurale în sistemul economic
.mondial, care să permită națiunilor 
celor mal sărace să obțină o parte 
mai echitabilă a produsului mondial".

După cum anunțăExplozie.
agenția M.T.I.. la una din minele din 
Tatabanya (Ungaria de nord) s-a 
produs, la 16 februarie, o explozie.
în zona accidentului se aflau în mo
mentul respectiv 37 de mineri. 17
mineri și-au pierdut viața. Unul este 
declarat dispărut, iar 19 sint răniți. 
Lucrările de salvare continuă. Spe
cialiștii cercetează cauzele exploziei.
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