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CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE- 
obiectiv important al politicii partidului 

de creștere a nivelului de trai
In conformitate cu prevederile 

Programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială a tării pină 

: în 1980 și ale Programului de creș
tere a nivelului de trai, care formea
ză un tot unitar — programe elabo
rate din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și adoptate de Conferința 

. Națională a partidului — în actualul 
cincinal se vor construi peste 1 000 000 
de apartamente.

Orientările și măsurile care trebuie 
avute in vedere pentru realizarea 
acestui vast program de construcții 

! au fost puse pe larg în evidență de 
: recenta plenară a Comitetului pen

tru problemele consiliilor populare, 
; care a analizat amănunțit sarcinile 
. ce revin organelor locale ale puterii 
i și administrației de stat pentru în

deplinirea în cele mai bune condiții 
a planului pe 1978. în acest an, con- 

. siliile populare au de realizat 219 000 
apartamente. în esență, aceste orien
tări și măsuri sint de natură să asi- 

1 gure traducerea 
' lor

lui nostru, ale 
I al .

Ceaușescu, astfel ca eforturile socie
tății in domeniul construcției de lo- 

j cuințe să se regăsească pregnant in 
ridicarea nivelului de trai al po
porului, în îmbunătățirea continuă a 

, calității vieții.
Este de remarcat faptul că peste 

70 Ia sută din locuințele planificate 
în acest an se realizează în apropie
re sau în legătură directă cu platfor
mele industriale. Această orientare 

• asigură, pe de o .
distantelor dintre casă și întreprin- 

: dere, apropierea
muncă, iar pe de alta, facilitează 

. realizarea concentrată a unor ample 
I ddtări sociale' și' 'tehnico-edilitafe- de 
: care beneficiază astfel întreaga popu- 
: latie a zonei respective. .Totodată, 
i în concordantă cu politica partidului 
1 de îmbunătățire a repartizării fprte- 

lor de producție, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor așezărilor, peste 30 
la sută din locuințele ce se vor reali
za în acest an vor fi construite in 
alte localități decît reședințele jude
țelor. Toate locuințele ce se vor 
da în folosință în acest an vor avea 
confort îmbunătățit, iar. băile și bu
cătăriile vor fi mai spațioase. Re- 
flectind structura actuală a familii
lor. grija partidului pentru familiile 
mai numeroase, ponderea apartamen
telor cu 3 și mai multe camere va 
crește la peste 40 la sută. Alte mă
suri vizează respectarea cu strictețe 
a sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului și statului privind asigu
rarea antiseismică a construcțiilor, 
folosirea- pe scară mai largă a solu
țiilor și materialelor eficiente, pro
movarea mai accentuată a arhitec
turii specifice fiecărei zone. Toate 
acestea atestă locul deosebit pe care-1 
ocupă condițiile de locuit ale oame
nilor muncii în ansamblul politicii 
partidului de creștere continuă a ni
velului de trai.

în spiritul acestei preocupări, ple
nara Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare a analizat modul 

, concret in care trebuie să acționeze 
organele locale ale puterii și admi
nistrației de stat, ceilalți factori de 
răspundere în acest domeniu, stabi

conducerii
partidului.

in viață a indicații- 
partidului și statu- 
secretarului general 
tovarășul Nicolae

parte, scurtarea
oamenilor de locul

[

I
l

II

Prin creșterea productivității 
muncii

Intensificarea acțiu
nilor menite să ducă 
la creșterea accentua
tă a productivității 
muncii, perfectionarea 
tehnologiilor de fa
bricație. valorificarea 
superioară a materii
lor prime și folosirea 
cu randament sporit a 
întregului potential 
tehnic din dotare au 
constituit căile esen
țiale ce au permis

muncitorilor din in
dustria prahoveană să 
consemneze, în bilan
țul realizărilor obținu
te de la începutul a- 
nului. o producție su
plimentară ce depă
șește 80 milioane lei. 
în intervalul de timp 
scurs din acest an. ei 
au furnizat, în plus, e- 
conomiei naționale, 
importante utilaje pe

troliere. chimice și 
tehnologice, derivate 
din țiței. cărbune, e- 
nergie electrică, apa
ratură de injecție, țe
sături și alte bunuri 
materiale. Totodată, 
partenerilor de peste 
hotare le-au fost li
vrate înainte de ter
menul contractual pro
duse evaluate la circa 
50 milioane lei-valută.

Economii

Fontă, otel si7 9 9

peste pla
Siderurgiștii Com

binatului din Hune
doara. care au lansat 
chemarea la întrecere 
pe 1978 către toti me- 
talurgiștii țării. înfăp
tuiesc cu succes anga
jamentele asumate. 
Prin utilizarea cu ran
dament sporit a agre
gatelor. perfectionarea 
tehnologiilor de lucru, 
organizarea ne baze 
științifice a producției 
si prelucrarea mai e- 
ficientă a materiilor 
prime, ei au produs.

pină acum, peste sar
cinile stabilite. 10 500 
tone fontă, otel și cocs 
metalurgic. Actionind 
pentru transformarea 
acumulărilor cantita
tive într-o calitate 
nouă, siderurgiștii hu- 
nedoreni au elaborat, 
de la începutul anului, 
o cantitate suplimen
tară de otel aliat și 
superior aliat echiva
lentă cu metalul nece
sar pentru fabricarea a 
circa 2 000 de tractoa
re. Aprovizionarea rit-

cocs
n
mică cu cantități spo
rite de lingouri de otel 
și măsurile aplicate în 
scopul perfecționării 
întregii activități pro
ductive au permis 
muncitorilor. tehni
cienilor și inginerilor 
de la liniile de lami
noare din cadrul com
binatului să realizeze 
in același timp, peste 
prevederi, mai mult 
de 10 000 tone blumuri, 
semifabricate si lami
nate finite.

de energie electrică
Pentru oamenii muncii din ora

șul Buftea, buna gospodărire a re
surselor energetice constituie. în a- 
ceastă. perioadă, obiectul unor am
ple măsuri tehnico-organizatorice. 
Astfel, prin racordarea unui mare 
număr de consumatori — unități e- 
conomice. instituții, obiective so- 
cial-culturale și ansambluri de lo
cuințe — la o nouă stație de ali
mentare și extinderea trecerii de 
la 110 la 220 volți se va reduce 
consumul de energie electrică. în 
acest an. cu peste 17 la sută. De 
asemenea, importante economii se 
vor obține în întreprinderi pe sea
ma modificării unor agregate cu 
consum mare. Pe această cale, de 
pildă, la fabrica de vată din loca
litate. deși are un plan de produc
ție sporit față de anul trecut, con
sumul de energie va fi mai mic cu 
aproape 150 000 kWh. Rezultate me
ritorii au înregistrat, pe această li
nie. și întreprinderile „Avicola"- 
Crevedia. Fabrica de conserve 
Buftea. Studioul cinematografic, 
IAPSAIA și altele. O altă măsură 
vizează înlocuirea iluminatului ■ in
candescent cu cel fluorescent in 
numeroase unități de servire a 
populației. Prin aplicarea acesteia, 
numai unitățile comerciale ale ora
șului vor realiza. în anul în curs, 
o economie de curent electric în- 
sumînd 15 000 kWh. (Agerpres).

Ca în toate

H aMri generale ale

Măsurile 
deosebit,

E. Oichiscanu

lind măsurile necesare atît pentru 
realizarea întregului volum de con
strucții de locuințe planificat pe a- 
cest an, cit și pentru recuperarea res
tanțelor din anul trecut, 
stabilite vizează, în mod 
creșterea gradului de industrializare 
a construcțiilor, valorificarea cu efi
ciență maximă a dotării de care dis
pun unitățile consiliilor populare, 
promovarea unor tehnologii noi de 
lucru, îmbunătățirea organizării mun
cii pe fiecare șantier, calificarea și 
perfecționarea calificării personalului 
muncitor, ridicarea considerabilă a 
productivității muncii.

orașele țârii, și la Sibiu se construiește mult și frumos, iar 1978 reprezintă anul în care se va realiza unul din cele mai vaste programe de construcții de locuințe

acest sens mai mari sau mai mici 
există aproape in toate județele.

O altă sarcină prioritară pe agen
da de lucru a consiliilor populare o 
constituie devansarea termenului de 
punere în funcțiune a unităților — 
stabilite în Programul de dezvoltare 
și modernizare a producției de pa
nouri mari aprobat de Comitetul Po
litic al C.C. al P.C.R. — planificate 
să producă.în acest an. Există posi
bilitatea ca, prin măsuri eficiente, la 
un număr de 37 de obiective pentru 
panouri mari termenul de punere in 
funcțiune să fie redus cu 4—6 luni. 
Pentru fructificarea acestei posibilități

RĂSPUNDERILE CONSILIILOR POPULARE 
PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ

A PLANULUI PE ACEST AN

Unitățile consiliilor populare au 
asigurate în prezent condițiile teh- 
nico-materiale necesare pentru ca 
activitatea de construcții din acest an 
să înregistreze un ritm de lucru su
perior, să marcheze, in consens cu 
eforturile întregii economii, însemna
te creșteri cantitative și calitative. 
Dar pentru realizarea acestui dezide
rat sint necesare, in continuare, efor
turi susținute 
torilor care 
construcțiilor 
recție se cer

Intrucît. pe 
țiile pentru construcțiile anului 1978 
sint asigurate în proporție de circa 
80 la sută, este necesar ca de urgen
ță comițetele executive ale consiliilor 
populare județene să ia toate măsu
rile pentru încheierea proiectării — 
cel tîrziu pînă la începutul lunii mar
tie — pentru toate locuințele cuprin
se in planul acestui an care nu au 
încă documentații. Aceeași atenție 
trebuie acordată intocmirii documen
tațiilor necesare eliberării amplasa
mentelor pentru întregul front de lu
cru al acestui an, întrucît restante in

din partea tuturor fac- 
participă la realizarea 
de locuințe. în ce di- 
concentrate eforturile ? 
ansamblu, documenta-

este necesar ca toți factorii răspun
zători să acționeze cu energie pentru 
punerea grabnică în funcțiune a a- 
cestor obiective, care pot contribui in 
mod hotăritor la o accelerare a rit
mului de lucru pe șantiere.

Realizarea volumului mare de lo
cuințe din acest an impune măsuri 
cuprinzătoare pentru ca întregul me
canism al activității de construcții să 
funcționeze ireproșabil, pentru pro
movarea progresului tehnic, perfec
ționarea organizării muncii. întărirea 
ordinii și disciplinei pe fiecare șan
tier. în cadrul fiecărei formații de 
lucru. Sarcina stabilită de conduce
rea partidului ca întregul personal 
din unitățile de construcții să lucreze 
în acord global — formă superioară 
de organizare a muncii — trebuie 
să-și găsească o materializare con
cretă pe fiecare șantier. Este necesar 
ca în acest an să se. asigure pe toate 
șantierele organizarea activității in 
mai multe schimburi și in mod deo
sebit pentru utilajele de mare pro
ductivitate. Experiența pozitivă din 
anul trecut a Capitalei, a unui număr 
important de județe reprezintă un 
bun cîștigat care poate și trebuie să

devină un bun al tuturor constructo
rilor de. locuințe din tară.

în vederea înfăptuirii în bune con
diții a sarcinilor de plan pe acest 
an, consiliile populare — sub îndru
marea organelor locale de partid — 
sint datoare să ia toate măsurile pen
tru executarea unor locuințe, acolo 
unde există posibilități, și în regia 
proprie a unor întreprinderi, de a 
detașa pe. șantierele construcțiilor de 
locuințe toți meseriașii dispohibili 
din unitățile industriale și economice 
aflate pe teritoriul județului, de a 
antrena mai activ decît pînă acum 
cetățenii înșiși la constricția de lo
cuințe. . Aportul cetățenilor, în calita
tea lor de beneficiari ai eforturilor 
făcute de stat, poate și trebuie să fie 
mult mai substanțial. In acest sens, 
este necesar ca birourile și comitetele 
executive ale consiliilor populare și 
conducerile, unităților economice să 
nominalizeze pe persoane apartamen
tele ce urmează să fie repartizate in 
acest an. astfel îneît fiecare viitor lo
catar să cunoască atît data cînd va 
primi casă, cit și contribuția perso
nală pe care trebuie s-o aducă. în 
timpul liber, la executarea ei.

Ește necesar, totodată, ca efortu
rile consiliilor populare — care au de 
realizat în acest an cel mai bogat 
program de construcții de locuințe — 
să fie îndreptate spre îmbunătățirea 
calității. și confortului acestora, în 
spiritul sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului.

Investițiile consiliilor populare — 
în care ponderea o dețin locuințele - 
sint investiții de care depinde nemij
locit îmbunătățirea condițiilor noas
tre de viață și civilizație. Tocmai de 
aceea, pentru realizarea lor la timp 
deputății, comitetele executive ale 
consiliilor populare, toti activiștii de 
partid și de stat au datoria să facă 
totul — de Ia exercitarea unui con
trol permanent, sistematic, asupra 
mersului lucrajrilor pe fiecare șan
tier. de la participarea alături de 
constructori la învingerea greutăților 
care se ivesc .intr-un moment sau al
tul, pînă la mobilizarea tuturor mij
loacelor muncii politice de masă, ast
fel incit planul construcțiilor de 
locuințe să se' realizeze exemplar în 
toate județele, pe toate șantierele.

Constatări pe marginea unei anchete-sondaj efectuate în organizații
de bază de

Statutul partidului precizează că a- 
dunarea generală reprezintă organul 
superior de conducere al organizației 
de bază, forul în care se adoptă ■ 
măsurile menite să asigure bunul 
mers al tuturor treburilor. Activitatea 
concretă, de zi cu zi, desfășurată în
tre adunările generale, are o impor
tanță decisivă pentru punerea în 
valoare a întregului potențial de 
energie creatoare a comuniștilor, a 
colectivului de oameni ai muncii în 
mijlocul căruia ei acționează, deter
mină profunde înrîuriri asupra tutu
ror laturilor activității. întrucît are 
drept scop finalizarea hotărîrilor a- 
doptate, Este locul să reamintim că — 
în spiritul democrației interne de 
partid — odată cu adoptarea hotărî
rilor de către adunarea generală, a- 
plicarea lor întocmai devine obliga
torie pentru toți membrii organiza
ției.

Pentru a cunoaște cit mai bine rea
litățile. universul de ginduri și pre
ocupări al comuniștilor de la „Elec
troaparataj" a fost întreprinsă, cu 
sprijinul comitetului de partid, o an- 
chetă-sondaj pe bază de chestionar în

la întreprinderea „Electroaparataj“

Spiritul de echipă
Lucrurile s-au petrecut întocmai cum le infățtșează 

Gheorghe Sălăgeanu, muncitor specialist, om cu un 
stagiu de 22 de ani in turnătoria întreprinderii „Laro- 
met“ din Capitală, tmi povestește despre un tinăr care, 
odată angajat, cu un loc asigurat la căminul de nefa- 
miliști. a început să vină la lucru „doar in zilele cind 
izbutea să se scoale la vreme". Maistrul Aurel Vasi- 
lescu l-a tras de minecă incă de la prima abatere. An
gajamente, scuze, pină la... următoarea lipsă nemotiva
tă. Mai mult ! Cel in cauză a citit reproșul și in ochii 
oamenilor din alte echipe.

— Ce treabă aveau ei cu el ?
— Era vorba despre comportarea unui muncitor al 

uzinei, iar in asemenea împrejurări toți sint ca unul.
Tinărul in cauză 2 Tocmai cind ziceai că a apucat-o

pe drumul-drept, hop!, altă lipsă de la lucru. $i ast 
fel a ajuns la comisia de 
cu toții front comun cu 
neiertător cu abaterile, cu 
că lucrau sau nu împreună
Comisia a decis : „Să treacă in altă echipă. Poate 
își va da mai bine seama despre greutățile pe care 
le face tovarășilor lui de muncă".

— Credeți insă că meșterul Vasilescu a răsuflat ușu
rat că a scăpat de indisciplinat ?

— Bine, dar acum nu mai răspundea de
— Si ce dacă nu mai lucra in subordinea 

Nici prin cap nu i-a trecut să se „spele 
Nici el, nici ceilalți muncitori in mijlocul 
crase pînă atunci. N-au încetat să-l ajute cu vorba, 
cu fapta. De altfel 
mai bună dovadă că 
de întrajutorare, de 
tăiate, este și faptul 
formația meșterului

— Nu mi-ați spus insă cum îl cheamă pe tinăr...
— N-are importanță. De reținut ar fi altceva ; uite, 

zilele trecute, cind s-a îmbolnăvit un băiat de la 
ferăstrău, din altă echipă, tinărul despre care e vorba 
s-a oferit singur să-l înlocuiască, după orele de pro
gram.

Fără să stea o clipă pe ginduri. Fără să-și zică : 
„Ce-mi pasă mie, e din altă echipă". Spiritul de echipă 
e molipsitor...

disciplină. Acolo au făcut 
maistrul Vasil: seu, omul 
încălcarea disciplinei. Fie 
cu tinărul pus in discuție.

el...
sa directă? 
pe mâini", 
cărora lu

— conchide povestitorul — cea 
nici o clipă legăturile de muncă, 
omenie cu acest tinăr n-au fost 
că acum el lucrează din nou in 
Vasilescu.

Ilie TĂNASACHE
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pupitrele modernelor utilaje dintr-o secție de la „Electroaparataj

rîndul membrilor de partid din trei 
organizații de bază : bobinaj, auto
utilare și secția de i' 
iectare II.

Care au fost, de 
lele aspecte privind . 
adunările generale 
ne-am consultat, 
chestionarelor, cu membrii de partid? 
Iată enunțate, pe scurt, cîteva dintre 
ele : Ce sarcini concrete au fost în
credințate membrilor organizației de 
bază pentru aplicarea măsurilor cu
prinse în cele mai recente hotăriri 
ale adunărilor generale ? In ce mă
sură ați fost solicitat să participați 
la efectuarea unor analize, studii ori 
la pregătirea unei informări, a unui 
referat pentru o adunare de partid?

O concluzie generală care s-a im
pus: răstimpul dintre adunările ge
nerale trebuie să cuprindă un șir 
de acțiuni clar organizate, menite 
să asigure înfăptuirea hotărîrilor a- 
doptate in adunările precedente, pre
cum și a sarcinilor și indicațiilor ce 
sint trasate, între timp, de organele 
superioare de partid, a legilor sta
tului socialist, să întrețină spiritul 
combativ, atmosfera prielnică gene
ralizării experienței înaintate și, 
concomitent, atitudinea intransigentă 
față de lipsuri și neajunsuri.

Firește, pentru a determina creș
terea responsabilității, a exigenței și 
combativității revoluționare, sarcini
le ce se încredințează membrilor de 
partid trebuie să fie concrete, pre
cise, să prevadă termene de îndepli
nire. Aceste cerințe de cea mai 
mare însemnătate pentru finalitatea 
acțiunilor întreprinse, pentru conți
nutul muncii de zi cu zi a comu
niștilor sint însă uneori subestimate, 
dacă nu chiar ignorate.

Concret, pe ce se întemeiază o 
asemenea afirmație ?

în unele cazuri — de exemplu 
în organizația de bază din secția de 
cercetare și proiectare II — adună
rile generale nu iau hotărîri ; intr-un 
an, doar o singură adunare generală 
a acestei organizații — cea din luna 
aprilie, anul trecut ~r a adoptat un 
plan de măsuri cuprinzînd nouă 
puncte.

Chiar dacă se adoptă planuri de

cercetare și pro-
fapt, principa- 

activitatea între 
asupra cărora 

prin intermediul

măsuri, ele nu cuprind întotdeauna, 
cum ar fi firesc, sarcini politice cate 
să susțină, să întregească conducerea 
politică pe care o exercită organizația 
de partid. Cele nouă prevederi alle 
planului amintit mai sus, de exem
plu, s-au referit în exclusivitate la 
sarcini tehnice, responsabilitatea în
făptuirii lor fiind, bunăoară, atribui
tă... A.P.T., S.C.P. I și S.C.P. II (de
numirile prescurtate ale atelieru
lui de proiectare tehnologică, sec
țiilor de cercetare și proiectare 
I și II). Aici se cuvine să fa
cem și o precizare : în organizația 
de bază S.C.P. II — unde adunările 
generale se încheie fără hotărîri și 
sarcini concrete, iar în cazul de ex
cepție din luna aprilie sarcinile au 
fost repartizate... atelierelor și nu 
oamenilor — activează nu numai co
muniști cu experiență, dar chiar și 
cîțiva membri ai comitetului 
tid din întreprindere.

în organizațiile de bază 
autoutilare și S.C.P. II se 
îndeobște la o practică comodă : 
pentru studierea unor aspecte ale 
activității și pregătirea unor infor
mări in fața organizației de partid 
se apelează la colective „fixe", con
stituite cu precădere din aceiași oa
meni, în general cadre cu pregătire 
superioară, cărora le este mai la in- 
demînă să întocmească materiale, să 
le dea o „formă mai îngrijită". Asa 
se explică faptul că, la întrebările 
din cadrul sondajului, numai o treime 
dintre participanți au răspuns că, in 
răstimpul unui an, au făcut parte din 
colective învestite cu efectuarea 
unor analize sau studii privitoare 
la conținutul și calitatea activității 
desfășurate, precum și la sar
cinile și orientările de perspectivă 
ale organizației. Or, intervalul din
tre două adunări generale poate fi 
folosit cu succes în ce privește ela
borarea de analize și pregătirea viir 
toarelor hotăriri numai dacă se ur
mărește atragerea la elaborarea 
proiectelor hotărîrilor și la activita
tea concretă de aplicare a lor, a tu-

de par-
de la 

recurge

Maria BABOIAN
(Continuare în pag. a III-a)

' Sîntem o societate a 
și a demnității c! 
muncă. r._ 
noștri, între i 
pe acelea pe 
te, le cultivă 
loare munca, 
altfel, într-o 
propune să u. 
mai înalte de i 
greș, j-~ 
priile L__
mai bine I 
ta ?
activă, r“ 
rea r~'

> societate a muncii 
ității cîștigate prin 
’rețuim la semenii 
e cele dinții calități, 
pe care le prilejuieș- 
vă și le pune în va
ra. .Cum ar putea fi 
-o orînduire care își 
i urce pe culmi tot 
de civilizație și pro- 
ea însăși, prin pro- 
forțe — prin muncă 
făcută, mai eficien- 
că prin participare 
atoare, prin crește- 
ui de conștiință, a 
ității tuturor și a

Fiecăruia — dreptul la mun
că, fiecăruia — un loc de mun
că, dar nu numai atît : în spi
ritul principiilor eticii și echi-

într-o 
nelor 
cut, de la adoptarea acestui im
portant act normativ, aproxi-

muncă utilă a persoa- 
apte de muncă. Au tre-

prinse recent . pe această temă 
de organele de stat in drept. 
Reamintim cu acest prilej că, 
potrivit legii :

va- 
i fi

'Și Nimeni să nu trăiască
fiecăruia în parte. Fiindcă — 
așa cum se subliniază in do
cumentele Conferinței Națio
nale a partidului — în socie
tatea noastră, munca a 
o îndatorire de onoare, 
gație patriotică, statul 
rind drepturi și cz::~" 
de muncă tuturor 
fără deosebire de sex, 
sau naționalitate, d__ ,.
tean are posibilitatea i 
muncească potrivit r~' 
lor și pregătirii sale, 
zător cerințelor 
nomico-sociale.

vîrstă 
cetă- 

ilă să
corespun-

cco-

din pîinea muncită de alții
Cum se aplică legea privind încadrarea într-o muncă utilă 

a persoanelor apte de muncă

tății socialiste, proprii orîn- 
duirii noastre, nimeni să nu 
trăiască în chip parazitar, pe. 
seama muncii altora. Dezide
rat care și-a găsit, în mod ne
cesar, și consacrarea pe plan 
juridic : este vorba de Legea 
nr. 25/1976 privind încadrarea

mativ 14 luni. Cum decurge a- 
plicarea sa, care sint rezulta
tele, ce experiență s-a acumu
lat pină acum și ce învățămin
te se desprind ?

Să .căutăm răspuns acestor 
întrebări pornind de la rezul
tatele unor investigații între-

© Toate persoanele apte de 
muncă ce au împlinit virsta de . 
16 ani și nu urmează o formă 
de învățământ sau de califi
care profesională sini obligate 
să se încadreze in muncă.

• încadrarea are loc in con
dițiile stabilite de Codul mun-

cii, la cererea persoanelor in-^\ 
teresate, direct de către uni
tățile socialiste sau prin repar
tizare de către direcțiile pen
tru prob eme 
ocrotiri 
cestora. 
care au 
urmează 
mint sau de calificare profe
sională au obligația să se în
scrie la direcțiile pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale și oficiile lor din' raza 
teritorială a domiciliului și să 
ceară repartizarea in muncă. 
Menționăm că in situația tine
rilor intre 16—18 ani obligația 
de a-i înscrie revine și părin
ților sau reprezentanților le
gali. înscrierea trebuie făcută 
in termen de 30 de zile de la 
data ivirii situației care de
termină încadrarea in muncă ; 
neindeplinirea acestei obligații 
in termen constituie contra
venție și se sancționează cu 
amendă.
• Conform prevederilor legii,

de muncă și 
sociale și oficiile a- 
Pentru aceasta, cei 

împlinit 16 ani și nu 
o formă de invăță-

Dinu POPESCU
(Continuare în pag. a Ii-a)

Cu 6 luni 
mai devreme

Colectivul de oameni ai mun
cii — români, germani, maghiari 
— de la întreprinderea „Inde
pendența" din Sibiu a consem
nat, în aceste zile, un nou și re
marcabil • succes in întrecere : 
executarea cu 6 luni mai de
vreme, față . de termenul con
tractual, și începerea livrării, 
cu același devans, către în
treprinderea metalurgică de me
tale neferoase Copșa Mică, a 
unui furnal in greutate de circa 
500 tone, realizat cu forțe pro
prii în secția cazangerie a uzi
nei. Pentru execuția în timp re
cord și la un înalt nivel calita
tiv a acestui important utilaj, 
in scopul scurtării termenului 
de montaj, au fost folosite teh
nologii avansate, printre care 
sudura automată și controlul 
calității sudurii cu ultrasunete. 
(Nicolae Brujan).
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La înălțime!»

a urcat prima oară pe 
macara din secția forjă

I

I
I
I
I
I
I

Cînd 
uriașa . .
a întreprinderii „Tractorul" din 
Brașov, Elenei Fotin nici prin 
gînd nu-i trecea că va ajunge 
să iasă la pensie tot... macara- 
gistă. Aceasta s-a intimplat cu 
mai bine de un sfert de veac in 
urmă. Pe vremea aceea, pe ma
carale lucrau numai bărbați. Dar 
iată că Elena Fotin s-a luat 
la întrecere cu ei, bărbă- 
tește, intru admirația soțului 
său, care lucra tot acolo și 
care-și ridica din cind în cînd 
ochii spre tavanul halei, făcin- 
du-i soției semne încurajatoare. 
Acum, in prag de pensionare, 
macaragista se bucură de toată 
stima lor, fiind — cum spun 
— mereu la... înălțime !

ei
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I Arheologul 
din Agrieș

I
I

I
nume Ga- 

satul Agrieș, 
județul Bis- 
apucat de

I
I
I
I
I
I
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I

Un sătean, pe 
vrilă Vălean, din 
comuna Tirlișua, 
trița-Năsăud, s-a
lucru, cu gîndul sâ-și introducă 
în casă apa... „la robinet". La un 
moment dat, în șanțul pe care 
îl săpa în ogradă, a dat peste 
un vas de lut în care se aflau o 
sumedenie de obiecte din bronz, 
printre care un topor și mai 
multe brățări ingenios lucrate și 
ornamentate. Dar bucuria avea 
să-i fie și mai mare cînd spe
cialiștii muzeului bistrițean i-au 
comunicat că obiectele respecti
ve datează din secolele XIII— 
XII înaintea erei noastre. Ele au 
o deosebită valoare istorică și 
documentară, atestînd prezența 
în această zonă a unei populații 
de orgine tracă, tehnica înain
tată a meșteșugului străbunilor 
noștri putînd fi acum admirată 
de toți cei care trec pragul 
muzeului bistrițean.
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Un I

I ghemotoc 
de 7000 I
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In timp ce mergea prin incin
ta autobazei Roman, șoferul 
Mircea Gheorghe a dat cu pi
ciorul peste un ghemotoc de 
hirtii. Semănînd cu o minge, a 
mai tras un șut in el, gindind 
ca, după aceea, să-l ia și să-l 
pună la lada cu gunoi. Nu mică 
i-a fost insă mirarea văzind că 
in hirtia care se desfăcuse se 
aflau mai bine de 7 000 lei. l-a 
dus la șeful autobazei, iar acesta 
a anunțat organele de miliție. 
După cum ne informează căpi
tanul Nicolae Cuibări, de la mi
litia municipiului Roman, păgu
bașul a fost repede găsit, întru- 
cit era chiar unul din mecanicii 
autobazei, care luase dimineața 
banii de acasă, pentru a-i pune 
pe un libret de economii. Dacă 
nu era „pasiunea" pentru fotbal 
a colegului său, cine știe ce s-ar 
fi ales din ghemotocul pierdut.
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I Asa da,9 *

vecini!
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Nu se știe nici pînă acum pri
cina pentru care în gospodăria 
lui Ion Terci din Ulmeni, jude
țul Teleorman, a izbucnit un in
cendiu mistuitor. La miez de 
noapte, flăcările se vedeau pină 
hăt, departe. Au sărit în grabă 
oamenii, au venit pompierii, dar 
focul, violent, a fost necruțător, 
făcind scrum tot 
sise de-o viață, 
mas pe drumuri, 
s-au sfătuit între
oameni din sat și cu deputata 
Maria Unteșu au hotărît : 
„Trebuie sâ-1 ajutăm 1“ Si l-au 
ajutat. Nu cu vorba, ci cu fapta. 
Punînd mină de la mină și fă- 
cînd rost de materiale, au lucrat 
din zori pînă în seară și în nu
mai două săptămîni au reclădit 
din temelii o casă nouă.

ce I.T. agoni- 
Văzîndu-1 ră- 
vecinii lui I.T 
ei, apoi cu altl
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Cînd 
huliganii 
...intră pe fir

— Alo, miliția ? Vă vorbește 
un cetățean care vă roagă să 
veniți degrabă în cartierul 
„Alexandru cel Bun", pentru că 
doi tinerei puși pe rele s-au a- 
pucat să strice telefoanele pu
blice.

Venind imediat la fața locului, 
cadre de la militia municipiului 
Iași i-au depistat repede pe cei 
„doi tineri puși pe rele". Nu le 
dăm numele. Vom menționa 
doar că amîndoi sînt elevi — 
unul la Liceul de transporturi. 
Iar celălalt la Liceul industrial 
nr. 1. Cadrele de miliție i-au 
dus pe cei doi elevi la liceele 
lor, să dea seama în fața colegi
lor și a profesorilor. Cei doi, ru
șinați, au regretat fapta săvir- 
șită, dar au fost obligați să le 
scrie imediat părinților, spre a 
veni să plătească și stricăciunile 
de pe urma isprăvii lor.

I
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Rubricâ realizată de
P. PETRE
cu spripnul corespondenților 
„Scinteii"

Zona industrială situată în nord- 
estul municipiului Cluj-Napoca se 
întregește printr-o nouă și deose
bit de importantă unitate nu 
numai pentru industria acestui mu
nicipiu, ci pentru întreaga economie : 
combinatul de utilaj greu.

...Iunie 1976. în prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la temelia în
treprinderii se toarnă prima cupă de 
beton. Atunci, cu prilejul vizitei de 
lucru, secretarul general al partidu
lui spunea : „Combinatul de utilaj 
greu, cind va realiza producția pla
nificată, va depăși tot ceea ce se 
produce in celelalte intreprinderi 
constructoare de mașini din munici
piul Cluj-Napoca. Am stabilit ca 
încă din 1978 să asistăm la inaugu
rarea combinatului, urmînd ca din 
acel an el să înceapă să producă. 
Acest obiectiv transformă munici
piul Cluj-Napoca într-o adevărată 
cetate industrială modernă a clasei 
muncitoare din Ardeal". Sînt îndem
nuri care s-au transformat intr-o a- 
devărată deviză a comuniștilor, a tu
turor constructorilor și montorîlor 
români și maghiari, care muncesc în
frățiți pe acest șantier pentru a ma
terializa întocmai mobilizatorul în
demn al secretarului general al parti
dului : în 1978, Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca să producă !

...Februarie 1978. Ne aflăm printre 
constructorii marelui combinat clu
jean. Era o zi obișnuită de iarnă ; o 
zi în care, în ciuda frigului, se mun
cea cu spor la toate punctele de lu
cru ale șantierului. Hala de utilaj 
tehnologic pentru sectoare calde a 
fost înălțată și acoperită ; se lu
crează acum la închiderea pereților 
laterali ; în interiorul halei se efec
tuează săpături și se toarnă funda
țiile pentru mașini și utilaje, al că
ror montaj a și început. La hala 
de forjă ușoară și matrițerie se 
muncește din plin la montarea struc
turilor de rezistență ale acoperișului, 
în timp ce la turnătoria de fontă se 
definitivează structurile de rezis
tență ale halei și se execută lucrări 
de închidere laterală. Au început lu
crările și la modelăria de lemn. Ia 
hala de mecano-sudură, ca și la o 
serie de unități anexe. Iată, desigur, 
numai succint, chipul șantierului ma
relui combinat clujean, acum, în cea

de-a doua lună a anului în care, po
trivit angajamentului asumat în fața 
secretarului general al partidului, 
primele capacități vor începe să 
producă. îl întrebăm pe inginerul șef 
al șantierului nr. 3 al Trustului de 
construcții industriale Cluj, tov. Vir
gil Buzilă : există certitudinea res
pectării acestui mobilizator angaja
ment ?

— Da, categoric, da ! Mai mult, vă 
pot spune că, așa cum au hotărit 
constructorii în recenta adunare ge
nerală a oamenilor muncii, acest 
angajament va fi substanțial devan
sat. Vrem ca cel mai tîrziu în luna

spunea el — avem un avans de 60. 
de zile. Pardoselile sînt executate in 
proporție de 80 la sută, iar închide
rea halei — în proporție de 70 la 
sută. Nimeni nu-i sub normă, ni
meni nu face lucrări de mîntuială".

....Nimeni nu-i sub normă" aveam 
să auzim la numeroase puncte de 
lucru — apreciere care sună ca un 
adevărat raport al conștiinței. „Lu
crez de cîțiva ani pe șantiere — ne 
spunea fierarul-betonist Dumitru 
Cîmpeanu. De-a lungul anilor m-am 
convins că cel mai de preț lucru în 
activitatea noastră, a constructorilor, 
este să te ții de cuvînt. In ce ne pri

Pe șantierul Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca

octombrie a.c. să dăm în funcțiune 
prima hală — aceea de utilaj tehno
logic pentru sectoare calde. Aceasta 
ar însemna practic un avans de trei 
luni față de termenul stabilit. Re
cent, pe baza unei analize aprofun
date și realiste a situației, între
prinsă împreună cu activiști de 
partid, s-a conturat ideea de a pre
găti pentru producție o parte din 
această hală încă de la sfîrșitul tri
mestrului viitor. Avem condiții — 
și de aceea' se dă pe șantier atîta 
zor — să punem în funcțiune o serie 
de utilaje în vederea realizării unui 
important volum de construcții me
talice necesare la construirea celor
lalte hale industriale.

Acestea sînt angajamentele entu
ziaștilor constructori și montori ai 
noului combinat clujean. Angaja
mente realiste, cu deplină acoperire 
în fapte. Am discutat cu zeci de 
muncitori — constructori, montori, 
excavatoriști — și este de-a dreptul 
impresionant să constați că fiecare 
dintre ei, indiferent de locul de 
muncă, știe cu precizie ce are de 
făcut. în hala de utilaj tehnologic 
l-am întîlnit pe șeful formației de 
dulgheri, Gheorghe Pleșa, care exe
cuta cofraje pentru grinzile longitu
dinale. „La această hală — ne

vește, ne-am angajat să dăm în func
țiune acest obiectiv cu două-trei luni 
mai devreme. Avem practic tot ce ne 
trebuie pe șantier. Ca atare, totul de
pinde de munca noastră. în mod obiș
nuit, formația mea de lucru depă
șește norma cu 20—25 la sută. Și 
dacă depășești norma, sporește și 
cîștigul. Un fierar-betonist harnic 
ciștigă în jur de 3 500 lei pe lună".

Iar dacă nota obișnuită a activității 
tuturor formațiunilor de lucru de pe 
șantier o constituie depășirea sarci
nilor de plan, aceasta se datorează, în 
măsură hotărâtoare, bunei organizări 
a lucrului, începînd cu soluționarea 
problemelor de detaliu și pînă la cele 
de organizare a muncii la nivelul 
întregului șantier.

în primul rînd, este vorba de asi
gurarea unui înalt grad de industria
lizare a lucrărilor. Șantierul dispune 
de o bază proprie de producție, care 
asigură, printre altele, debitarea și 
îndoirea fierului-beton, prepararea 
betoanelor, realizarea unor confecții 
metalice și a unor prefabricate. De 
aici, din această bază de producție, 
șantierul primește zilnic, conform 
graficelor de execuție, toate semi
fabricatele de construcții necesare. 
Lucrătorilor de pe șantier nu le re
vine decît sarcina de a asambla

aceste semifabricate. în acest fel 
se asigură o specializare a muncito
rilor pe tipuri de lucrări, se elimină 
pierderile de timp productiv, se op
timizează întregul flux al lucrărilor, 
de la săpături și pînă la înălțarea 
halelor. Așa se explică, de fapt, pro
ductivitatea muncii deosebit de ri
dicată, ritmul înalt de lucru înre
gistrat aici zi de zi.

în al doilea rînd, trebuie relevat 
nivelul superior de mecanizare a 
lucrărilor pe șantier. Excavatoare de 
mare capacitate, buldozere, auto- 
încărcătoare și alte utilaje execută 
toate lucrările de infrastructură. în
locuind munca a 70—80 de oameni. 
Toate utilajele lucrează la întreaga 
capacitate, în două schimburi pre
lungite, atingînd un indice de folo
sire de 2,2—2,5. Se urmărește func
ționarea fiecărui utilaj pe zile și 
ore, pentru a se interveni operativ 
ori de cîte ori apar eventuale între
ruperi.

în al treilea rînd, generalizarea 
acordului global la nivelul șantieru
lui a determinat o adevărată emula
ție în întreaga activitate a construc
torilor și montorilor, constituind un 
puternic stimulent pentru mai buna 
folosire a timpului de lucru, pentru 
ridicarea randamentului muncii, 
pentru respectarea termenelor pre
văzute în grafice. Iată, de pildă, in
dicele de utilizare a timpului de 
lucru, comparativ cu cel înregistrat 
pe numeroase alte șantiere, este 
mult mai ridicat — și anume, de 96 
la sută.

Pentru constructorii clujeni, timpul 
capătă o valoare materială deose
bită. El au pornit la edificarea aces
tui mare combinat fixînd un prim 
termen de punere în funcțiune pen
tru anul 1979. însuflețitoarea che
mare ce le-a adresat-o secretarul 
general al partidului i-a ambițio
nat, termenul fiind scurtat cu un 
an. Există acum deplina certitudine 
că și scadența acestui deosebit de 
mobilizator angajament va fi devan
sată. Pentru ei, drămuirea timpului 
la execuția acestui mare obiectiv nu 
se mai face în luni și săptămîni ; și 
nici măcar în zile sau ore, ci în mi
nute.

Viorel SALAGEAN 
Alexandru MUREȘAN

convinsă

afișare si- 
gramajului

Foto : S. Cristian

Cuvlntul 
cititorilor, 

CUVINTUL
OAMENILOR

MUNCII

Cozia — o nouă stațiune balneară
Dr. Gheorghe MAMULARU, me

dic șef al Policlinicii balneare Că- 
limănești :

Pînă în urmă cu cîțiva ani, zona 
de nord a orașului Călimănești era 
cunoscută doar prin valoarea isto
rică și arhitecturală a ctitoriei lui 
Mircea cel Bătrîn, străvechea mi- 
năstire Cozia. în ultimii ani însă, 
in preajma legendarului lăcaș au 
fost forate 5 izvoare minerale care 
au apă sulfuroasă, cloruro-sodică- 
calcică-magnezică. Două din aceste 
surse sînt termale, temperatura lor 
depășind 40 de grade Celsius.

Primul obiectiv al complexului 
balnear Cozia, a cărui construcție 
a început în urmă cu peste patru 
ani, hotelul „Căciulata", cu o capa
citate de 400 locuri, este dotat cu 
săli de lectură șl audiții muzicale, 
librărie, punct farmaceutic, bază de 
tratament cu băi minerale, hidrote- 
rapie, electroterapie, aerosoli, săli 
de gimnastică, piscine, cu aparatura 
medicală corespunzătoare, restau
rant, sală de recepție, bar de zi. Alte 
două hoteluri, fiecare cu cîte 400

locuri și bază de tratament, com
pletează zestrea edilitară a comple
xului. Cei Veniți în stațiune vor be
neficia de un obiectiv medical in 
premieră : o saună și trei bazine, 
din care unul în aer liber.

încadrat perfect în peisajul vîl- 
cean, noul obiectiv balnear și turis
tic adaugă un plus de frumusețe 
acestor meleaguri, demonstrând, in 
același timp, felul în care oamenii 
de aici știu să valorifice bogăția 
naturală geografică, climaterică și a 
subsolului. în actualul cincinal, in 
zona Cozia vor fi date în circuitul 
balnear, turistic și de agrement 
1 200 locuri pentru cazare și masă, 
precum și o puternică bază de tra
tament, a cărei capacitate zilnică va 
fi de peste 4 000 proceduri de bal- 
neofizioterapie. Avînd în vedere 
proprietățile curative ale apelor mi
nerale, climatul specific zonei, pre
cum și moderna bază curativă — 
aici putîndu-se trata afecțiunile di
gestive, renale și reumatismale — 
stațiunea Cozia atrage an de an tot 
mai multi vizitatori din țară și de 
peste hotare.

Birocrație în calea operativității...

Rețeaua comercială din județul Iași se dezvoltă 
continuu. în ultima vreme s-au înființat numeroase 
unități comerciale în spațiile de la parterul noilor 
blocuri de locuințe, precum și în complexe speciale, 
De asemenea, se modernizează, în ritm susținut, 
magazinele mai vechi. La Iași, între punctele de 
atracție sint impunătorul magazin „Moldova" șl 
Piața centrală agroalimentară, construcții moderne 
cu largi utilități comerciale. Sînt apoi complexele 
hoteliere și de alimentație publică „Traian" și 
„Unirea", complexele super „Copou", „Stejar", 
,.Minerva", magazinele „Unic" din Piața Unirii și 
altele. O vastă rețea de unități comerciale a fost 
organizată și în alte localități ale județului. (Manole 
Corcaci). în fotografie : Hala centrală din Iași.

„Corpuri străine55 în spiritul 
de răspundere

Anton DANAlLA, conducător 
auto la Combinatul siderurgic Ga
lați î

Recent am fost trimis de Baza 
județeană de aprovizionare tehnico- 
materială din Galați la întreprinde
rea „Electromagnetica" București 
să ridic piese de schimb pentru în
lăturarea unei avarii ce se ivise 
într-un sector al unei întreprinderi. 
Am sosit la întreprinderea bucu- 
reșteană în jurul orei 11,30 și m-am 
adresat biroului desfacere. Aici am 
fost „plimbat" însă de la un func
ționar la altul, dintr-o încăpere 
într-alta, pînă am ajuns înapoi la 
aceeași persoană căreia mă adre
sasem prima dată. Dar care nu a 
vrut să aprobe livrarea pieselor pe 
motiv că, chipurile, contractul ar fi 
de anul trecut, cu toate că la acesta 
exista un a,ct adițional încheiat între

întreprindere și B.J.A.T.M. întrucît 
nici la serviciul plan, unde am fost 
îndrumat, nu am rezolvat nimic, 
am solicitat sprijinul conducerii în
treprinderii, de la care am primit 
avizul scris. Revenind la biroul des
facere speram să primesc îndată 
piesele și să pot pleca. A trebuit 
însă să aștept pînă după ora 15, 
cînd, în sfirșit, le-am primit. Cum 
însă mașina nu era încărcată la în
treaga capacitate și la ora aceea nu 
mai aveam de unde lua alte mărfuri, 
am fost nevoit să rămîn pînă a doua 
zi la București, deși piesele pentru 
care venisem trebuiau să ajungă 
foarte repede la Galați.

Iată cum, din cauza lipsei de so
licitudine, a modului birocratic în 
care lucrează unii funcționari, se 
pierde timp prețios, cu consecințe 
păgubitoare.

Orare și mașini rare

Alături de compo
nentele de bază ale 
unei alimentații rațio
nale, cumpărătorilor 
de pe întreg cuprinsul 
țării le sint puse la 
dispoziție • numeroase 
produse alimentare 
preparate și semipre- 
parate, sortimente noi 
de lactate și mezeluri, 
precum și conserve de 
tot felul din carne, 
pește, legume, fructe. 
Odată cu sporirea vo
lumului de mărfuri 
din magazine — oglin
dă a preocupării sta
tornice pentru tot mai 
buna aprovizionare a 
populației — este evi
dentă preocuparea 
pentru prezentarea co
respunzătoare a aces
tor produse.

în rindurile de față 
vrem insă să semna
lăm unele neglijențe 
care, la prima vedere, 
ar părea minore, dar 
care fac notă discor
dantă în ansamblul 
eforturilor vizibile ce 
se depun și în acest 
domeniu de activitate. 
Este vorba de așa-nu- 
mitele „corpuri străi
ne" pe care unii cum
părători le depistează 
în diferite produse ali
mentare de strictă ne
cesitate. Și nu ne-am 
fi oprit asupra acestui 
aspect dacă în ultima 
vreme nu s-ar fi în
mulțit sesizările pri-

mite de la cititori, 
unele dintre ele con
semnate, la vremea 
lor, în coloanele zia
rului nostru, altele 
fiind expediate pe a- 
dresa unităților pro
ducătoare.

...Mihai Chițac, din 
Satu Mare, a găsit în- 
tr-un borcan cu iaurt 
un ciob de sticlă. Tot 
in iaurt, C. Anghel, 
din București, a găsit 
o bucată zdravănă de... 
celuloid, iar un altul, 
tot bucureștean. și tot 
într-un borcan cu iaurt 
— o monedă de 3 lei, 
costul a trei borcane...

...Teodor Cismaș, din 
satul Arăneag, județul 
Arad, ne-a trimis o 
pietricică însoțită de 
explicația : „Din cauza 
acestei pietricele, gă
sită într-o cutie de 
conserve de fasole 
boabe cu costiță, pro
dusă de «Agrofruct» 
Baia Mare, am rămas 
fără o măsea".

...Tipograful băcăuan 
Pașca Iordache a găsit 
într-un gem fabricat 
de C.F.L. Roman un 
manșon de cauciuc 
care ocupa jumătate 
din borcan.

...Mihai Tănasă

...O gospodină din 
Craiova ne-a trimis o 
felie de pîine cu un ac 
de cusut in ea.

Lista cu astfel de 
exemple ar putea con
tinua cu un întreg in
ventar de cioburi, pie
tricele, sfori, ace, măr
gele, monede, agrafe, 
cuie, scobitori, nasturi 
și alte asemenea „cor
puri străine". Cum 
este oare posibil să a- 
pară asemenea nedori
te „ingrediente" în 
unele produse ali
mentare ? Ce păzește

controlul tehnic 
calitate din unitățile 
producătoare? Cum a- 
sigură conducerile a- 
cestor unități contro
lul materiilor prime, 
fluxul de fabricație și 
condițiile de igienă in 
care acesta se desfă
șoară ? Cu ce eficiență 
activează echipele de 
control al oamenilor 
muncii, care au atri
buții clare și răspun
deri precise și în pro
ducția bunurilor de 
consum? Dar cadrele 
sanitare ? Dar produ
cătorii înșiși, care sint, 
la rîndu-le, beneficiari 
și consumatori ai pro
priilor produse ?

La toate aceste în-

trebarl nu poate exista 
decît un răspuns : toți 
factorii de răspundere 
din unitățile producă
toare ale industriei 
alimentare trebuie să 
ia cele mai severe mă
suri pentru efectuarea 
unui control sistema
tic, permanent, pe în
treaga filieră — de la 
calitatea materiei pri
me la procesul de fa
bricație și de aici la 
modul în care se face 
ambalarea. Există in 
această privință regle
mentări legale stricte 
și clare și nimeni nu 
are dreptul Să se aba
tă de la spiritul și li
tera lor I

Petre POPA

Și-au schimbat optica despre... 
cîntarele optice ?

a 
vrut să servească, la 
restaurantul Malnaș, o 
bere fabricată la „Gri- 
vița" București, dar 
sticla era pe jumătate 
cu... ulei.

La întreprinderea 
„Balanța" din Sibiu 
s-a trecut. în ultima 
vreme, la materiali
zarea unui amplu plan 
de înnoire, diversifi
care și moderniza
re a aparatelor de 
măsură și control, 
pentru ca acestea să 
aibă un grad tot mai 
înalt de funcționalita
te și precizie, la ni
velul tehnicii actuale. 
O astfel de solicitare 
a venit mai de mult 
din partea comerțului, 
pentru a înzestra uni
tățile sale și de ali
mentație publică cu 
noi tipuri de cîntare

optice cu 
multană a 
și a prețului, cîntare 
cu aparatură de înre
gistrare șl cîntare ter
minale cu instalație 
de marcat și etiche
tat.

întreprinderea sibia- 
nă a fost foarte re
ceptivă la solicitarea 
comerțului, 
de avantajele econo
mice pe care le con
feră noile tipuri de 
cîntare. în primul 
rînd. se renunță la un 
important volum de 
importuri. Apoi, noile 
tipuri de cîntare aduc 
avantaje atît cumpără

torilor. cît și unități
lor din acest impor
tant sector al aprovi
zionării populației — 
economie de timp (șl 
de o parte și de alta), 
înlăturarea automată a 
greșelilor în calcularea 
prețului, facilitarea și 
garantarea operațiuni
lor de casă. Și iată că 
întreprinderea „Ba
lanța" a asimilat, rea
lizat și omologat în 
anul trecut toate aces
te tipuri de cîntare. 
Ba. mai mult. în luna 
decembrie. întreprin
derea a organizat la 
Sibiu o expoziție cu 
noile aparate, la care

au fost invitați, în 
primul rînd, reprezen
tanții organelor co
merciale din toate ju
dețele tării. Vizitind 
expoziția, aprecierile 
reprezentanților co
merțului au fost una
nime : noile tipuri de 
cîntare vor constitui 
pentru noi un ajutor 
in muncă. Ne vom în
toarce acasă și vom 
lansa de îndată co
menzile.

A trecut însă și de
cembrie. a trecut și ia
nuarie, mai este puțin 
și intrăm în martie. 
N-a sosit încă nici 0 
comandă din partea 
nici unei întreprinderi 
comerciale. Să-și fi 
schimbat oare repre
zentanții comerțului 
optica despre utilita
tea cîntarelor optice ? 
Forurile de resort pot 
avea — și este de aș
teptat să aibă — un 
cuvînt cate să cîntă- 
rească greu în balan
ța...... Balanței".

Nicolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

N.R. De la direcția de 
specialitate a Ministeru
lui Comerțului Interior 
am fost informați că 
organele comerciale sint 
în continuare foarte in
teresate să procure res
pectivele aparate. De a- 
ceea, ministerele de re
sort, inclusiv M.C.I., vor 
efectua în curînd omo
logarea finală șl fixarea 
prețurilor conform legii.

Ion DUGAEȘESCU, economist, 
Craiova :

între Craiova — mai exact, din 
apropierea întreprinderii „Electro- 
putere" — și satul Cîrcea, situat la 
o distantă de 7—8 km, unitatea de 
transport orășenesc a înființat o 
linie de autobuze. în urma măsuri
lor luate recent, mașinile circulă 
din două în două ore (exceptînd 
orele de vîrf), iar duminica — din 
trei în trei ore. Pentru asigurarea 
rentabilității traseului, un aseme
nea program ar fi de înțeles. S-au 
omis însă interesele a numeroși 
călători : muncitori care lucrează 
în ture la Craiova, cadre didactice 
și elevi pe care-i dezavantajează 
orarul introdus acum. De aceea ar 
fi mai indicat ca intervalul de cir-

Pe scurt,
• în cartierul Vădeni din muni

cipiul Tg. Jiu a fost inaugurat 
un modern complex comercial. 
Cetățenii din această zonă a orașu
lui nu mai sînt astfel nevoiți să se 
deplaseze după cumpărături 4—5 
km pînă în centrul orașului. (Zam
fir Podărița, Tg. Jiu).

• Prin rețeaua comercială din 
orașul nostru, Bocșa, județul Caraș- 
Severin, s-au vândut sute de auto- 
sifoane. Cetățenii nu le pot însă fo
losi deoarece în comerț nu găsesc 
capsule încărcate cu bioxid de car
bon. Pentru procurarea sau pre
schimbarea lor sîntem nevoiți să ne 
deplasăm la Timișoara ori în alte 
orașe. (loan Rotărescu, muncitor, 
orașul Bocșa, județul Caraș-Seve- 
rin).
• Sugerăm celor care se ocupă 

de aprovizionarea magazinelor să
tești din comuna noastră să aducă 
spre vînzare și coase de lungimi 
între 79—90 cm, corespunzătoare

culație (în afara orelor de vîrf) să 
se stabilească la o oră. Iar pentru 
sporirea eficacității, traseul ar pu
tea fi prelungit încă 4—5 km, 
pînă în comuna Coșoveni, puriîn- 
du-se în circulație autobuze cu ga
barit mai redus și fără încasa-; 
toare *, biletele pot fi distribuite 
foarte ușor de unități comerciale 
aflate pe traseu. De asemenea, în 
vederea asigurării unor condiții de 
transport civilizat, este necesar să 
se doteze traseul cu autobuze in 
stare tehnică corespunzătoare (cele 
ce circulă în prezent rămîn prea 
des în pană) și să se ia măsuri 
pentru respectarea riguroasă a gra
ficului de circulație, grafic ce ar 
trebui afișat în toate stațiile.

din scrisori
pentru cositul finului în zona de 
munte. (loan Cenușă, Roșia Monta
nă, județul Alba).

© Am lucrat la întreprinderea 
balneoclimaterică Borsec din anul 
1974 pină în luna august 1977, cînd 
am plecat din unitate la cererea 
mea. întocmindu-se și nota de li
chidare. La data respectivă nu mi 
s-a eliberat insă și carnetul de 
muncă, pe motiv că persoana care 
răspunde de acestea lipsea din lo
calitate. în luna noiembrie, anul 
trecut, prin scrisoarea recomandată 
cu confirmare de primire nr. 1 535, 
la care am anexat și nota de li
chidare. am solicitat I.B.C Borsec 
să-mi trimită carnetul de muncă. 
Cum de-atunci și pînă acum nu am 
primit nici un răspuns, iar fără 
carnet de muncă nu mă pot înca
dra în altă parte, solicit, pe a- 
ceastă cale, sprijin pentru clarifi
carea și rezolvarea cazului meu. 
(Ana Rugină, comuna Farcașa, ju
dețul Neamț).

(Urmare din pag. I)
persoana care refuză sis
tematic, fără motive în
temeiate, să se încadreze 
în muncă, ducind o viată 
parazitară, va fi pusă — la 
propunerea direcției pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale — în discu
ția adunării cetățenești din 
satul, comuna sau cartierul 
în care domiciliază în ve
derea influențării și deter
minării sale pentru a se 
încadra în muncă sau in
tr-o formă de pregătire 
profesională. Adunarea ce
tățenească se convoacă de 
către comitetul sau, după 
caz, biroul executiv al con
siliului popular, în termen 
de 30 de zile de la data se
sizării.

• Dacă cel în cauză re
fuză să se încadreze in 
muncă sau într-o formă de 
pregătire profesionala și, 
cu tot sprijinul acordat, 
continuă să ducă o viată 
parazitară, va fi obligat 
prin hotărîre judecătoreas
că să presteze muncă pe 
timp de un an pe șantiere 
de construcții, în unități a- 
gricole, forestiere sau alte 
unități economice. Cei sub 
18 ani vor fi obligați să 
presteze muncă sau să ur
meze o formă de pregătire 
profesională.

în legătură cu investiga
țiile de care aminteam mai 
sus, o primă constatare 
care se cere relevată : in 
ansamblu, rezultatele obți
nute pină acum sînt mai 
mult decît promițătoare. 
De la aplicarea legii s-a 
desfășurat o amplă activi
tate, la scara întregii țări, 
de identificare și clarificare 
a situației persoanelor ne
încadrate în muncă, a po ■ 
sibilităților de calificare și 
repartizare în locuri de 
muncă. Au fost investigate 
mii și mii de cazuri, au 
fost ajutați mii și mii de 
oameni, îndeosebi tineri, 
să se încadreze intr-un loc 
de muncă sau altul și, prin 
aceasta, să pășească în 
viață pe drum drept și pe 
picioare proprii. A fost 
simplu, a fost ușor ? Fără 
îndoială că nu. Dificil a 
fost și mai este și acum 
cu unii dintre aceia pentru 
care încadrarea într-o ac
tivitate utilă lor și societă
ții rămîne un eveniment 
care se tot amină de la 
sine. La aceștia au bătut în 
poartă, în repetate rîn- 
duri, reprezentantul ofi
ciului forțelor de muncă, 
activiști din diferite orga
nizații obștești, reprezen
tanți ai organelor de stat.

Ce ne dovedesc. în a- 
ceastă privință, datele fur

nizate de investigațiile e- 
fectuate ? Ce racile se as
cund îndărătul acestor 
eschivări ? Le-am mai în
tîlnit, au mai fost relevate, 
inclusiv în coloanele ziaru
lui nostru : răsfățul și to
leranța, prea multa coco- 
loșire părintească sau chiar 
atît de dăunătoarele orgo-

coproprietar al „Daciei". 
Să se mai destindă băiatul 
după atîta surmenaj cu în
vățătura!...). Nesăbuită este 
cocoloșirea părintească I Și 
mari servicii aduce ea a- 
matorilor de „trai neneacă 
pe banii babacăi"...

Nemunca își găsește însă 
„protagoniști" și printre

și de la obligațiile părin
tești, încropind de azi pe 
mîine o existență parazi
tară.

Iată pentru ce fel de oa
meni există, pentru ce fel 
de oameni trebuie să se 
aplice cu toată fermitatea 
prevederile Legii nr. 25. 
Prevederile unei legi care

gătură cu aceste aspecte, 
rezultatele investigațiilor 
la care ne referim ?

Pe de o parte, insuficient 
control și îndrumare din 
partea unor consilii popu
lare. Așa se explică de ce 
în multe locuri s-a tergi
versat la nesfîrșit punerea 
în discuția adunărilor cetă-

Nimeni să nu trăiască din pîinea muncită de alții
Iii părintești („Ce, băiatul 
meu la fabrică !“). Răsfoim 
filele cu datele aflate la 
dispoziție și exemplele nu 
lipsesc : Delia C. din Cra
iova, o tînără de 20 de ani, 
n-a găsit cu cale să lucre
ze in nici unul din cele 
două locuri ce i s-au ofe
rit (nu erau de ea, o „țin" 
mămica și tăticul). Dănuț 
C„ din același oraș, a ab
solvit liceul in 1975; de a- 
tunci stă acasă și... se pre
gătește pentru facultate. 
(„Am eu grijă de copilul 
meu", a replicat tatăl, lu
crătorului de miliție venit 
să-i poftească feciorul la 
forțele de muncă. Și... ce-i 
drept, a avut : l-a făcut

unii care au trecut de mult 
de vîrsta traiului pe buzu
narul părintesc. Fapt și 
mai grav, se complac în a- 
ceastă situație oameni care 
au ei înșiși copii cărora ar 
trebui să le poarte grijă, să 
le croiască un drum în 
viață. Cu ce își întrețin co
piii, familia, cetățeni ca 
Băbeanu C. (Craiova). Bal- 
dovin C. (Tîrgu Jiu), Cîm
peanu S. (Făcăieni), de 
vreme ce nu lucrează ni
căieri ? De fapt, recunoaș
tem in ei și în alții ase
menea pe mulți dintre a- 
cei încurcă-lume și tîrîie- 
brîu, care sînt mai mult o 
povară pentru familiile lor, 
care nu rareori se sustrag

nu statuează altceva decît 
ca fiecare cetățean să-și 
trăiască viața în mod 
demn, să-și întemeieze 
traiul pe muncă cinstită. 
Aceleași verificări efectua
te în ultima parte a anului 
trecut relevă însă și alte 
aspecte în legătură cu apli
carea legii. Iată, de pildă, 
referitor la operativitatea 
cu care trebuie să se par
curgă procedura — de la 
depistarea celor neînca
drați, repartizarea lor in 
muncă și pînă la discuta
rea în adunarea cetățe
nească ori trimiterea în 
instanță a celor care re
fuză sistematic să se în
cadreze. Ce ne arată, în le-

țenești a unor chiulangii 
inveterați, așa se explică 
de ce rezolvarea altor ca
zuri a trenat întrucît n-au 
fost întocmite și trimise la 
timp cuvenitele procese- 
verbale care să ateste pu
nerea în discuție. în astfel 
de condiții, este de înțeles 
de ce nici rolul adunărilor 
cetățenești nu s-a finalizat 
în măsura cuvenită și 
nici instanțele judecăto
rești n-au fost în situația 
de a aplica cu promptitudi
ne prevederile legii. în 
aceeași ordine de idei, 
se mai adaugă și lip
sa unei mai bune corelări 
intre organele cu atribuții 
expres prevăzute în lege —

consiliile populare, direc
țiile de muncă, miliția, sin
dicatele, organizațiile de 
tineret și femei, celelalte 
organizații de masă și ob
ștești — motiv datorită că
ruia în unele locuri lucru
rile s-au urnit greu și cu 
intîrziere, existînd dificul
tăți, nepotriviri chiar și in 
privința evidenței celor ne
încadrați. S-a făcut simțită 
și o altă slăbiciune, constind 
in neaplicarea fermă a a- 
menzilor prevăzute de lege 
pentru neprezentarea la o- 
ficiile de muncă a celor ne
încadrați. în județele Alba, 
Argeș, Brăila, Constanța, 
din multele cazuri comuni
cate de miliție oficiilor 
forțelor de muncă, acestea 
abia dacă au aplicat cîteva 
sancțiuni, corespunzătoare, 
adică amenda. Să ne mai 
mirăm că mulți dintre cei 
care se complăceau într-o 
existență parazitară nu 
s-au grăbit să pășească pe 
drumul muncii ?

Și nu putem, din păcate, 
epuiza lista acestor con
statări fără a menționa că 
au fost și cazuri cînd con
ducerile, colectivele de 
muncă ale unor unități nu 
și-au înțeles nici ele rolul 
ce le revenea în formarea 
și educarea prin muncă a 
unor oameni care le fuse
seră repartizați. în unele

unități, într-un fel sau al
tul, s-a ajuns, practic, să se 
refuze încadrarea unora 
dintre cei trimiși cu repar
tiții de către forțele de 
muncă : alteori, fără să se 
ajungă la refuz, cel nou 
venit a fost lăsat de capul 
lui și de aici n-a mai lip
sit mult pînă să se lase ia
răși de muncă.

Or, se înțelege, nu acesta ■ 
este spiritul legii, care cere 
în primul rînd o acțiune 
concertată din partea tutu
ror factorilor cu atribuții 
directe, a organizațiilor 
obștești pentru a face tot 
ce trebuie pentru ca ni
meni să nu rămină în afa
ra muncii, nimeni să nu 
trăiască pe seama altora. 
Iar ca un prim bilanț, con
cluziile investigațiilor la 
care ne-am referit arată că 
atunci cind activitatea este 
stăruitoare, cînd se caută 
stăruitor cele mal potrivite 
mijloace, rezultatele bune 
nu întîrzie. Experiența 
cîștigată trebuie să prile- 
juiască o și mai susținută 
desfășurare a acestei acti
vități în viitor. Trebuie fă
cut totul pentru ca. in spi
ritul principiilor noastre 
de muncă și viață, nimeni 
să nu rămină în afara 
muncii, nimeni să nu tră
iască din piinea muncită 
de alții.
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Plinire la primul mlnislru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu, a primit, 
marți după-amiază, pe W. Hafer
kamp. vicepreședinte al Comisiei 
Executive a Comunității Economice 
Europene, responsabil pentru aface
rile externe, aflat într-o vizită in 
tara noastră. In cadrul întrevederii 
au fost abordate unele aspecte ale 
relațiilor economice dintre România 
și țările membre ale Comunității 
Economice Europene, perspectivele 
dezvoltării relațiilor bilaterale, pe 
multiple planuri dintre tara noastră 
si aceste țări, precum și cu Comu
nitatea Economică Europeană, în di
ferite domenii de activitate.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au participat to
varășii Ion Pățan, viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale. Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

W. Haferkamp, vicepreședinte al 
Comisiei Executive a Comunității 
Economice Europene, responsabil 
pentru afacerile externe, a efectuat 
a vizită de lucru în România în pe
rioada 18—22 februarie. Cu acest 
prilej, oaspetele a avut convorbiri 
cu Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, Vasile Gliga și Constantin Oan- 
cea, adjuncți ai ministrului afaceri
lor externe.

Au fost abordate unele aspecte ale 
relațiilor economice ale României cu 
țările membre comunitare și Comu
nitatea Economică Europeană. ■

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
obiective de interes cultural și turis
tic din Capitală și de pe Valea Pra
hovei.

(Agerpres)

vre e a
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil mal mult 
senin, exceptind estul Transilvaniei, 
estul Olteniei, jumătatea de vest a 
Munteniei șl zona de munte, unde s-au 
produs înnorări mai accentuate în 
cursul dimineții șl local' au căzut nin
sori slabe. Treptat după-amlază ninso
rile au încetat. Vîntul a suflat slab 
pînă la moderat cu intensificări pînă 
la 40 km pe oră, predomlnînd din sec
torul nordic în Dobrogea, Bărăgan și 
în zona de munte, unde a spulberat 
zăpada.

Timpul probabil pentru zilele de 23,

24 și 25 februarie. In țară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea la începutul 
intervalului, apoi în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va £1 variabil. Vor cădea 
ninsori slabe locale în nordul tării, iar 
în Banat și Oltenia precipitațiile vor fi 
și sub formă de ploaie și burniță. Vînt 
in general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 15 și minus 
5 grade, mai coborîte în prima noapte 
pînă la minus 25 de grade, iar cele 
maxime între minus 6 și plus 4 grade. 
Dimineața și seara ceață cu depuneri 
de chiciură. Izolat în sud-vestul țării 
se va produce polei. In București : 
Vreme rece, geroasă noaptea șl dimi
neața la începutul intervalului, apoi in 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil. Vînt în general slab. Diminea
ța și seara ceață cu depuneri de chi
ciură.

Cronica
Marți, 21 februarie. Vasile Gliga, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe Boubker Boumahdi, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Regatului Maroc în Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scriso
rilor sale de acreditare.★

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Comitetului oră
șenesc Varșovia al P.M.U.P., condusă 
de Iolanta Matuszewicz, secretar cu 
problemele de propagandă al comite
tului, care va participa la manifestă
rile prilejuite de „Zilele Varșoviei la 
București", ce se vor desfășura intre

rare la

zilei
in cadrul tradi- 
culturale priete- 
între capitalele

21 și 26 februarie, 
ționalelor schimburi 
nești statornicite 
celor două țări.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Constantin Dumi
trescu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar municipal. Romus Dima, secretar 
cu problemele de propagandă al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Polone la București.

(Agerpres)

centrală universitară

DIN VIAȚA PARTIDELORCOMUNISTE
ȘI MUNCITOREȘTI

P. C. DIN OLANDA

După un drum de secole prin lume, 
mai multe cărți deosebit de rare au 
intrat în tezaurul Bibliotecii centra
le universitare din București. Cea 
mai veche dată de pe coperta noi
lor achiziții este 1639. Este vorba de 
operele lui Aristotel, în limbile grea
că și latină, tipărite de renumitul e- 
ditor Aegidius Marcellum. Primului 
deceniu 
parține 
metrie", 
cele de
torită faptului că poartă autograful 
reginei Victoria : Osborne 1899, 
Alături de acestea, în fondurile de 
carte rară ale cunoscutei biblioteci 
bucureștene au mai intrat „Operele 
lui Euclid", ediție realizată în grea-

al secolului următor îi a- 
lucrarea „Elemente de geo- 
realizată la Paris de du- 

Bourgogne, valoroasă și da-

că. latină și franceză, sub semnătu
ra lui F. Peyrard — la Paris, în 
1814 —. „Memoriile lui Benjamin 
Franklin", „Tur de orizont asupra 
Valahiei", tipărite tot în capitala 
Franței, în 1828 și, respectiv, în 1839.

De o deosebită valoare, atit prin 
vechime, cit și prin calitate biblio
grafică, sint o serie de vechi ma
nuscrise — „Letopisețele Tării Ro
mânești", de Mihail Kogălniceanu, 
„Gramatica limbii române", de Ti- 
motei Cipariu, „Cleopatra, regina E- 
giptului", de Dimitrie Bollntineanu, 
ediția completă a poeziilor lui Gri- 
gore Alexandrescu, precum și un 
vocabular de cuvinte românești și 
franțuzești, toate tipărite în cursul 
secolului trecut.

(Agerpres)

Cum acționează comuniștii între două adunări t V

(Urmare din pag. I)

generale ale organizației?

turor comuniștilor, inclusiv a oa
menilor muncii nemembri de partid 
— îndeosebi muncitori, maiștri, care 
lucrează nemijlocit în producție — 
astfel ca aceștia să fie în toate îm
prejurările autori sau coautori 
ciziilor ce se adoptă și nu 
executanți.

Fără îndoială, activitatea 
niștilor între două adunări generale 
este strîns legată, chiar condiționată 
de munca birourilor organizațiilor do 
bază, ca organe executive care con
duc, îndrumă și controlează operativ 
activitatea de ansamblu a organiza
ției și a fiecărui comunist în parte ; 
ele adoptă, pe parcurs, după cerințe 
și la timpul oportun, măsuri supli
mentare menite să susțină, să între
gească măsurile stabilite de adunarea 
generală, caută — și folosesc — căile 
și mijloacele cele mai propice pen
tru aplicarea acestora. Sint, desigur, 
numeroși acei membri ai birourilor 
organizațiilor de partid care-și înde
plinesc cu răspundere mandatul în
credințat, dar modul în cai'e este con
cepută aici activitatea acestor orga
ne.— și cum-șe desprinde din pro
priile planuri de muncă — le îrigus-

1__________________________ . ■

al de- 
simpli

comu-

tează uneori aria de cuprindere și 
de acțiune.

Astfel, în planurile de muncă 
ale organizațiilor de bază, cele 
două ședințe lunare ale birourilor 
sint consacrate, aproape in exclusivi
tate, elaborării și definitivării mate
rialelor pentru adunările generale și 
mai puțin adoptării, cu suplețe 
și mobilitate, a unor măsuri care 
șe impun cu operativitate, redis
tribuirii forțelor in funcție de 
necesitățile noi apărute. în aceas
tă ordine de idei, poate fi re
amintită posibilitatea ținerii ședin
țelor extraordinare ale birourilor or
ganizațiilor de bază, care să adopte 
din mers măsuri noi sau corective la 
unele măsuri 
dese, într-un 
și te.

Pentru a 
ședințelor 
sau extraordinare — care 
între adunările generale, vom re
aminti și datoria — de mare răspun
dere — a birourilor organizațiilor de 
bază de a ține o evidență clară și ■ 
de a urmări riguros și interveni 
cu perseverentă pentru aplica
rea propunerilor și sugestiilor mem
brilor de partid, ale tuturor oam<!-

anterioare ce se dove- 
scurt răstimp, depă-

completa „subiectele" 
de birou — ordinare 

extraordinare — care se țin

Întineresc codrii seculari din Munții Vrancei
• Pentru campania de împădurire din 1978 sint pregătiți 
8 milioane de 
și rășinoase pe

nilor muncii, 
neajunsurile 
de a generaliza ceea ce este nou și 
valoros.

Cu acuitate se pune, de asemenea, 
problema controlului, a conținutu
lui controlului, care se cere exercitat 
nu numai în ședințe sau la terme
nele scadente, ci îndeosebi pe par
curs, ca un control preventiv, cu 
adevărat eficient șl la care să fie mo
bilizați nu numai membrii birourilor 
sau ai unor colective, ci toți comu
niștii. Insistăm asupra acestui aspect 
pentru că, șl in cadrul anchetei, nu
meroși participanți au subliniat ne
cesitatea întăririi controlului asupra 
îndeplinirii sarcinilor încredințate.

Cei care calcă pragul întreprinde
rii „Electroaparataj" și, probabil, în
tre ei tovarăși de la comitetul de 
partid al sectorului, rămin plăcut 
impresionați de diversitatea și in
geniozitatea propagandei 
Dar, așa cum o arată 
mai sint însă destule 
de adus activității interne 
muncii de zi cu zi a 
țiilor de aici pentru a 
gura perfecționarea continuă a acti
vității.

Călăuzită de aceste exigențe, recon
siderarea în spirit critic și autocri
tic a experienței bune, ca și a ne
ajunsurilor nu le poate aduce comu
niștilor de la „Electroaparataj" decit 
satisfacția unei mai bune îndepliniri 
a sarcinilor trasate de partid.

strădania de a înlătura 
ce au fost criticate,

vizuale, 
lucrurile, 
corective 

de partid, 
organiza

se asi-

puieți • Se creează culturi de foioase
470 ha • Plantări de nuci și alți pomi 

iructiieri

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Șoimii patriei
10.10 Stop cadru — Teatrul de stat din 

Tg. Mureș
11.10 Melodii populare
11.25 Forța unității politice șl organiza

torice a clasei muncitoare. Docu
mentar TV

11,55 Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17,05 Atenție la... neatenție 1
17.25 Din țările socialiste
17.35 “
17,45
18,05

Tragerea Pronoexpres
Telecronica pentru pionieri 
„Cupa mondială" la schi alpin. 
Probele feminine de slalom spe
cial și slalom uriaș de la 
Gervais și Megăve — Franța 
Publicitate

st.

18,45
18.50 Forum cetățenesc. Democrația 

ciallstă în acțiune
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Noi, femeile. Emisiune despre 

Iul femeii în societatea noastră 
socialistă

20.20 Telecinemateca : „Conrack". Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor americane

22,00 Muzică din operete
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.50 Uniți prin tine, glorios partid. 

Emisiune de versuri
20,10 Muzică populară
20.25 Desene animate
20.50 Din cartea naturii : Peștera Urși

lor
21.20 Muzică și poezie cu Vocal jazz 

cvartet și formația Radu Ghizășan
21 35 Telex
21,40 Mai aveți o întrebare ? — Călăto

rie spre centrul Pâmîntului
22,05 Bijuterii muzicale
22.25 închiderea programului

so

ro-

■ -j

Spre unitatea de acțiune a tuturor 
forțelor progresiste și democratice

Raportul prezentat de Henk HOEKSTRA, președintele P. C. din Olanda, la cel de-al 26-lea Congres 
al partidului

Recent a avut loc la Amsterdam cel de-al 26-lea Congres al 
dului Comunist din Olanda. Sintetizînd discuțiile desfășurate în 
organizațiile de partid in perioada de pregătire a congresului,

Parti- 
toate 

„___  ... ,______ ___r „____ - . forul
comuniștilor olandezi și-a concentrat atenția asupra a trei categorii de 
probleme principale. A fost, astfel, afirmată voința întregului partid de 
a-și lărgi acțiunile unitare, împreuna, cu toate forțele muncitorești, pro
gresiste și democratice din țară, împotriva crizei economice șl a efec
telor ei, pentru apărarea intereselor maselor populare și adincirea 
democrației, împotriva cursei înarmărilor, pentru pace. S-a subliniat, 
totodată, necesitatea întăririi partidului, atit prin soluționarea unor 
probleme ale vieții interne, cit și prin sporirea numărului de membri 
și crearea de noi organizații în întreprinderi și instituții. Congresul 
pronunțat, de asemenea, pentru lărgirea relațiilor internaționale 
partidului.

a

lărgirea relațiilor internaționale

acționa pentru

a capitalis- 
ei au stat

In Raportul Comitetului Central, 
prezentat de președintele partidului. 
Henk Hoekstra, s-a arătat că P.C. 
din Olanda iși va concentra eforturile 
spre organizarea luptei împotriva 
efectelor crizei și a înarmărilor. Co
muniștii au luat inițiativa acțiuni
lor împotriva închiderii întreprinde
rilor și a concedierilor în masă, 
pentru organizarea șomerilor și pen
tru apărarea drepturilor sociale și 
culturale. Referindu-se la activitatea 
cercurilor de dreapta, vorbitorul
arătat : De ce să nu discutăm noi, 
comuniștii, socialiștii, reprezentanții 
sindicatelor, radicalii, oamenii din 
cercurile de încredere, despre forma
rea unei noi coaliții, despre o acțiune 
comună atit de necesară acum ? Sco
pul nostim este de a 
o politică nouă.

Criza economică 
mului și urmările
în centrul atenției discuțiilor pregă
titoare pentru acest congres. Și pe 
bună dreptate, căci sint probleme 
care afectează direct viața oameni
lor muncii. Studierea crizei econo
mice este de mare însemnătate. Nu 
se poate face o analiză justă a ca
pitalismului fără o cunoaștere adîncă 
a crizei actuale, care clatină sigu
ranța aparentă, destramă uniuni pe 
scară internațională și națională și 
generează noi încordări. Se pare că 
este necesar și un studiu mai cuprin
zător pe plan internațional, făcut de 
comuniști, socialiști și de alte forțe 
democratice și antimonopoliste. Esie 
necesară folosirea experienței de 
luptă ; cercetarea științifică trebuie 
să fie pusă in slujba oamenilor mun
cii din toate țările.

Lupta împotriva haosului econo
mic creat de capitalism înseamnă 
luptă pentru a apăra interesele oa
menilor muncii. Șomajul trebuie 
combătut prin măsuri practice, prin 
acțiune. Inflația poate și trebuie să 
fie combătută printr-o politică ener
gică de reducere a cheltuielilor mi
litare, de oprire a creșterii marilor 
profituri. Mai devreme sau mai tîr- 
ziu, socialismul va fi recunoscut și 
dorit de toate forțele antimonopoliste 
și democratice, aceasta fiind singura

s-a 
ale

de-alternativă a capitalismului în 
cadență.

Pornind de la necesitatea luptei 
împotriva crizei, comuniștii au luat 

■ inițiativa de a înființa uniuni în 
interesul șomerilor. Este impresio
nant cîți șomeri tineri există; unii 
abia au părăsit școala. Există tineri 
cărora nu li s-a dat niciodată po
sibilitatea de a munci, tineri care 
sint amenințați de șomaj de lungă 
durată, 45 la sută din totalul numă
rului de șomeri sint tineri sub 25 
de ani. Birourile de muncă profită 
în mare măsură de tinerii șomeri 
care nu pot găsi un serviciu adecvat 
pregătirii și cunoștințelor lor. Nu 
există un drept la muncă permanentă. 
Uniunile pentru șomeri, în care ti
nerii se întilnesc cu cei vîrstnici, vor 
fi centre de acțiune în lupta pentru 
muncă.

în ultimele luni, partidul nostru 
a situat în centrul luptei pentru pace 
și împotriva înarmărilor nucleare 
acțiunea împotriva bombei cu neu
troni. De ce? Deoarece, dacă S.U.A. 
ar trece la producerea de bombe cu 
neutroni, aceasta ar duce la o nouă 
fază a cursei înarmărilor atomice, 
în cadrul marilor mișcări populare 
împotriva bombei cu neutroni a 
apărut inițiativa organizării la Am
sterdam, în martie a.c., a unei în
truniri internaționale cu o partici
pare largă a țărilor care au semnat 
Actul final de la Helsinki. Comu
niștii au dreptul și datoria de a mo
biliza masele la acțiuni împotriva 
unei noi spirale a cursei înarmări
lor.

Subliniem că partidul nostru este 
legat indisolubil de mișcarea comu
nistă internațională. Partidele comu
niste reprezintă forța progresistă 
cea 
timpuri.
masele populare în construirea so
cialismului, în lupta împotriva ca
pitalismului și a crizei, împotriva 
neocolonialismului, pentru libertate 
și independență națională.

Au existat foarte multe speculații 
legate de dificultățile, discuțiile și 
contradicțiile din mișcarea comu
nistă internațională. în mișcarea

mai importantă a 
Ele inspiră

acestor 
și conduc

comunistă sint. unii care văd doar 
aspectul negativ al discuțiilor și 
vor să evite orice discuție asupra 
unor probleme vitale. Totuși, discu
ția a condus la concluzii constructi
ve, așa cum a reieșit la Conferința 
partidelor comuniste și muncitorești 
care a avut loc la Berlin în 1976. 
Aici s-a precizat în mod absolut 
just că relațiile dintre partide tre
buie dezvoltate pe baza principiului 
egalității in drepturi, independenței 
și a liberei alegeri a drumului spre 
reforme sociale și spre socialism. 
Tocmai această idee a Conferinței 
de la Berlin a netezit drumul spre 
refacerea unității în mișcarea comu
nistă internațională și spre colabo
rare în rezolvarea problemelor de 
interes comun.

Autonomia partidelor este o con
diție a noii unități în mișcarea co
munistă mondială. O unitate in di
versitate, dar mai puternică decit 
oricînd, ea puțind oferi muncitorilor 
noi perspective în această perioadă 
de grea criză a capitalismului. In 
acest spirit, dorim să ne întărim 
contactele cu celelalte partide comu
niste și am început să facem aceasta 
în ultimele luni.

Referindu-se la contactele inițiate 
de P.C. din Olanda în ultimele luni, 
raportorul a menționat vizita efec
tuată în România de o delegație a 
Comitetului Central și convorbirea 
avută cu secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceste 
contacte, a spus el, au fost deosebit 
de fructuoase și cordiale. S-a discu
tat despre dorința comună de a ex
tinde legăturile, de a face un schimb 
de păreri asupra marilor probleme 
ale acestor timpuri și de a porni la 
o acțiune comună în problemele de 
interes comun. Sîntem convinși că 
pot fi și trebuie găsite drumuri noi în 
mișcarea comunistă internațională 
care să ducă la unitate sau la refa
cerea ei acolo unde a fost ruptă.

Nu trebuie să se neglijeze bogata 
experiență de luptă a partidelor co
muniste din celelalte țări capitaliste; 
ea trebuie să servească pentru noi 
drept inspirație. Este vorba de o 
experiență multilaterală, acumulată 
în lupta clasei muncitoare, cu laturi 
pozitive și negative, dar care este 
deosebit de importantă pentru lupta 
viitoare, pentru rezultatele ei.

In încheiere, referindu-se la nece
sitatea întăririi partidului, vorbito
rul a spus: Acesta este fundamentul 
pe care trebuie șă se sprijine în
treaga noastră activitate. întărirea 
partidului nostru va constitui fun
damentul întregii noastre munci, o- 
rientate spre realizarea unei acțiuni 
unite, a unei noi coaliții. Aceasta 
este ceea ce vrem, pentru ce dorim 
să cîștigăm de partea noastră oa
menii muncii din țară.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Tisaru, Giur- 

puieți 
semne

La Dumbrăvița și 
gea și Țarina, milioane de 
sint in „așteptarea" primelor 
ale primăverii. De aici vor urca 
spre colinele și munții din ținutu
rile Vrancei — în primăvara și 
toamna acestui an — pentru a în
tineri 1 600 de hectare de păduri, 
în pepinierele amintite, cu migala 
și iscusința silvicultorilor, pentru 
noua campanie de împăduriri s-au 
asigurat incă de pe acum 5,3 mi
lioane de puieți de rășinoase, 
aproape 1 milion de goruni și ste
jari, precum și alte specii.

„Efectivul" apt de plantat în 1978 
— și numai de prima calitate — se 
ridică la peste 8 milioane de puieți. 
Asupra lor se îndreaptă acum grija 
specialiștilor și a lucrătorilor din 
domeniul de activitate amintit. Dar 
aceasta nu este singura preocupare 
a silvicultorilor vrinceni in actualul 
sezon.

— Cunoașterea în amănunt a 
sarcinilor de către fiecare lucrător, 
asigurarea condițiilor materiale de 
indeplinire a tuturor obiectivelor 
din plan, a angajamentelor luate in 
intrecerea socialistă constituie de 
fapt jaloanele principale ale mun
cii noastre în această perioadă, 
arăta ing. Mircea Diaconu, inspec- 
tor-șef al Inspectoratului silvic ju
dețean Vrancea. Vom acorda o mai 
mare atenție acțiunilor de refacere 
și substituire a arboretelor slab 
productive, activitate ce va ocupa 
aproape 75 la sută din volumul lu
crărilor din anul curent. Sarcini 
sporite ne revin și în ce privește 
asigurarea materiei prime pentru 
industria celulozei. în acest sens se 
vor crea culturi speciale de răși- 
noase și foioase pe 470 de hectare. 
Speciile de foioase vor fi plantate 
in lunca Șiretului, în zonele apro
piate de marele combinat ce se . 
construiește la Adjud și care va 
solicita această materie primă. în 
domeniul plantărilor mai amintesc 
pregătirile pe care le facem in ve
derea extinderii suprafețelor cu 
nuci și cu alți pomi fructiferi, ar
buști de interes medicinal, a răchi- 
țăriilor. Acest volum mare de lu
crări pe care va trebui să-1 efec
tuăm ne-a determinat să trecem 
din plin la revizuirea și repararea 
tuturor mecanismelor din dotare,

«■i

la procurarea uneltelor necesare și 
a materialelor. în același timp sin 
tem preocupați de ridicarea 
tinuă a pregătirii profesionale 
turor lucrătorilor, condiție 
țială a îndeplinirii la un inalt 
calitativ a obiectivelor ce 
silviculturii județului Vrancea și in 
cel de-al treilea an al actualului 
cincinal. (Dan Drăgulescu).

con- 
a tu- 
esen- 
nivel 
revin

Planuri bune. Așteptam faptele
într -un posibil clasament al jude

țelor privind partea lor de contribu
ție la sportul de performantă al țării, 
Botoșaniul s-ar plasa, fără nici o în
doială, pe una din pozițiile zonei in
ferioare. Mai ales dacă avem în ve
dere disciplinele sportive de mare a- 
derență în rindul publicului, cum ar 
fi : fotbal, handbal, volei, rugbi. ho
chei. tenis de cîmp ș,a. Firește, a- 
ceastă situație iși găsește o oarecare 
motivație în influența negativă, de 
ani in șir, a mai multor factori o- 
biectivi : lipsa unei tradiții, a unor 
instituții de învățămînt de profil ; 
gradul de dezvoltare eConomico-so- 
cială al județului pînă acum cîtva 
timp ; baza materială nu atit de fa
vorabilă față de alte centre etc. Cum 
însă unii dintre acești factori au cu
noscut în ultima vreme marcante 
prefaceri și cum populația munici
piului Botoșani și a celorlalte orașe, 
aflată într-o continuă creștere, se do
vedește tot mai amatoare de sport, 
era normal ca factorii de răspundere 
in domeniu să caute soluționarea a- 
cestei cerințe.

O recentă plenară a C.J.E.F.S. — 
Botoșani a ilustrat prin dezbaterile și 
măsurile ei o manifestă preocupare 
în acest sens. Planul de activități a- 
doptat pentru anul curent pune ac
centul — cum era firesc și necesar — 
pe dezvoltarea sportului de masă, a- 
ceasta fiind considerată condiția de 
bază in vederea creșterii numărului 
sportivilor de performanță. Printre 
altele, in colaborare cu Inspectoratul 
școlar județean s-a stabilit un rigu
ros program de pregătire specială a 
elevilor in diferite discipline ale spor
tului : inot, gimnastică, patinaj, schi, 
săniuș etc. Pînă la sfîrsitul anului se 
propune să învețe patinajul cel puțin 
8 000 elevi și 500 preșcolari, iar îno
tul — peste 13 500 elevi (față de 7 800 
în anul trecut). Totodată, tuturor șco
lilor din județ li s-au repartizat pro
grame cuprinzind exerciții fizice de 
inviorare. acestea diversifieîndu-se în 
funcție de categoriile de vîrstă, de 
anotimp etc. Răminînd in același ca
dru. să notăm că circa 78 mii de 
elevi din județ vor fi antrenați în 
diferite competiții, organizate pe dis
cipline sportive, campionate între 
scoli generale,- între licee, localități, 
pină la faze județene, toate desfășu- 
rindu-se sub genericul „Daciadei", in 

cadrul edițiilor de vară sau iarnă a 
„Festivalului sportului botoșănean". 
Multe dintre acțiunile prevăzute in 
planul pe anul în curs au și început 
să fie concretizate, vremea permițînd 
antrenarea in intreceri de schi, să- 
niuș și orientare turistică a elevilor 
pe pîrtiile dim împrejurimile orașelor 
și satelor. Elevii care, în aceste in
treceri, dovedesc aptitudini deosebite 
sint luați în evidența specialiștilor, în 
vederea unor antrenamente speciale 
și. firește, pentru îndrumarea lor că
tre sportul de performantă.

Este lăudabil șl faptul că. în scopul 
antrenării în sport a cit mai multor

Organele locale 
și activitatea 

sportivă

de 
e- 
cu 
a-

oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orășenești, precum și 
ia sate. Consiliul județean pentru 
ducație fizică și sport a stabilit — 
mai multă rigurozitate decit pînă 
cum — planuri comune de acțiune, 
pe domenii, cu diferite foruri de la 
nivelul județului. De pildă. în cola
borare cu U.J.C.A.P. și Comitetul de 
cultură și educație socialistă se vor 
organiza, in cadrul „Daciadei". con
cursuri pentru fiecare disciplină spor
tivă. Este adevărat că astfel de ma
nifestări s-au făcut prezente în loca
litățile botoșănene și in anii trecuți. 
Noutățile aduse in acest an sint însă 
atit de ordin organizatoric (s-au fixat 
deja graficele manifestărilor pe cen
tre. pe întregul an. s-au repartizat și 
responsabilități concrete pentru fieca
re centru), cit și în privința creșterii 
calitative a întrecerilor, introducin- 
du-se un punctaj minim obligatoriu 
de participare pentru fiecare comună, 
precum și unele fișe in care să se 
consemneze rezultatele înregistrate 
de fiecare sportiv in parte. Acțio- 
nîndu-se astfel, se speră că se vor 
depista, din rindul maselor largi de 
oameni ai muncii, mult mai multe ta
lente care vor fi dirijate către spor
tul de performantă,

Spunînd aceste cuvinte de bună a

• • o

preciere, nu putem totuși să nu men
ționăm că mai puțin fructuoasă este 
colaborarea cu sindicatele. De altfel, 
cel puțin pînă acum, activității spor
tive din întreprinderile și instituțiile 
botoșănene i se acordă o slabă aten
ție din partea sindicatelor, inclusiv a 
comisiei de resort din cadrul consi
liului județean. Un argument : între
prinderile și instituțiile din munici
piu au fost foarte slab reprezentate 
(numeric și calitativ) la ediția de 
vară a „Festivalului sportului boto- 
șănean". Se manifestă, de asemenea, 
o insuficientă preocupare pentru uti
lizarea corespunzătoare a bazei ma
teriale de care dispun unele asociații 
— cum sint cele de la I. T. „Moldo
va" și întreprinderile de confecții din 
Botoșani și Dorohoi — pentru între
ținerea (ca să nu mai vorbim de dez
voltarea !) bazelor sportive existente. 
Este și părerea tovarășului loan Co- 
man — șef de secție la Comitetul ju
dețean de partid, președintele 
C.J.E.F.S. — care, printre altele, ne-a 
spus : „într-adevăr, sindicatele din 
județul nostru nu s-au preocupat în 
măsura în care ar fi trebuit nici pen
tru dezvoltarea sportului de masă, și 
nici nu s-ar putea spune că au spri
jinit corespunzător mișcarea sportivă 
de performantă. Iar rezultatele, de 
ambele părți, sint cele pe care le cu
noaștem. Sîntem însă hotărîți să 
curmăm cu desăvîrșire această stare 
de lucruri. în acest scop, am apelat 
la toate organele și organizațiile de 
partid din județul nostru, astfel incit 
anul 1978 să însemne un adevărat re
viriment în activitatea sportului boto- 
șănean. în acest sens, s-au luat mă
suri pentru întărirea conducerilor a- 
sociațiilor și cluburilor sportive, a tu
turor organismelor angrenate în miș
carea sportivă de masă cu comuniști 
de nădejde, cadre pricepute care iși 
vor îndeplini sarcinile cu responsa
bilitatea caracteristică activistului de 
partid. Iar solicitudinea cu care ni 
s-a răspuns pe această linie din par
tea comitetelor municipal, orășenești 
și comunale de partid ne dă deplina 
garanție că scopul nostru va fi înde
plinit".

...Cu condiția, bineînțeles, ca și sin
dicatele să 
privință 1

lie mai active în această

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Sclntell"

Natalia Mă răsescu—record mondial
internațional de 

Budapesta, atleta
într-un concurs 

sală desfășurat la 
româncă Natalia Mărășescu a parcurs 
1 500 m în 4’05”, stabilind un nou

80 de

Noi campioni
La săniuțe

Băile Harghita — pitorească locali
tate din Munții Harghitei — a găz
duit, la sfirșitul săptăminii trecute, 
o nouă manifestare sportivă de am
ploare : finala pe țară a concursului 
„Săniuța de argint" din cadrul „Da
ciadei". Cea de-a X-a ediție, jubi
liară, a tradiționalei competiții a re
unit la startul ei un număr de 
tineri intre 14 și 19 ani, cei mai ta- 
lentați conducători de săniuțe din cele 
39 de județe ale țării și din Capitală, 
dornici fiecare să-și dispute șansele 
cu dîrzenie, curaj și tenacitate.

După o întrecere strînsă, pe primele 
locuri s-au situat, la fete : 1) Aure
lia Urzică (Harghita) ; 2) Maria Mi
hai (Dîmbovița) ; 3) Camelia Gundel 
(Hunedoara) ; iar la băieți ; 1) Euse- 
biu Cojocaru (Dîmbovița) ; 2) Teodor 
Pogoreanu (Suceava) ; 3) Veres Ale
xandru (Harghita).

Trofeul „Săniuța de argint" a fost 
cucerit de reprezentativa județului 
Dîmbovița.

I. D. KISS

ÎN CÎTEVA
proba de 10 km, 
(Dinamo Brașov) 

traseul de la ca-

s-au 
Victor

® învingător în 
Gheorghc Gîrniță 
a cîștigat ieri, pe 
bana Susai, și cursa de 20 km din 
cadrul campionatelor republicane de 
biatlon. Pe locurile următoare 
clasat Cornel Potroanchenu și 
Fontana.

• La Sinaia, după primele două 
manșe ale campionatului național fe
minin de săniuțe, conduce Elena Stan 
(Sinaia) urmată de Ștefania Szabo 
(București) și Erica Fileci (Miercu
rea Ciuc).
• Turneul de hochei pe gheață 

pentru „Cupa federației" a continuat 
ieri la Poiana Brașov cu meciul din
tre Selecționata divizionară a țării 

record mondial 
Vechiul record 
aparținea atletei 
wart.

pe teren acoperit, 
era de 4’08”l/10 și 
engleze Mary Ste-

ai „Daciadei46
La șah și tenis de masă

La Craiova s-au desfășurat, timp 
de trei zile, finalele pe țară la două 
discipline sportive înscrise in ediția 
de iarnă a marii competiții „Daciada" 
— șah și tenis de masă (rezervate 
pionierilor și școlarilor între 10 și 14 
ani). Cei 160 de participant din toate 
județele țării, cîștigătorii fazelor ju
dețene, au dovedit o bună pregătire 
sportivă, întrecerile fiind aprige încă 
din prima zi de concurs, în jocurile 
preliminare. Cel mai aplaudat joc 
a fost, fără îndoială, finala la te
nis de masă — băieți, dintre elevul 
eraiovean de numai zece ani Gabriel 
Gîdea și Viorel Fota, reprezentantul 
județului Teleorman.

Iată proaspeții campioni la cele 
două discipline. Tenis de masă — 
fete : Veronica Buhuși (județul 
Constanța) ; băieți : Gabriel Gîdea 
(Dolj) . Șah — fete : Roxana Adoam- 
nei (Prahova) ; băieți : Horia Stanciu 
(Timiș).

Nicolae BĂBĂLĂU

RÎNDURI

iugoslav Mato Da

noastre și formația Dukla Trencin 
(Cehoslovacia), meci încheiat la ega
litate : 3—3 (0—1, 1—2, 2—0).

• în runda a șasea a turneului in
ternațional de șah de la Torremoli- 
nos (Spania), maestrul român Mircea 
Pavlov a remizat în 22 de mutări cu 
marele maestru 
mianovici.

• Echipa de 
peni, aflată în 
susținut un joc 
nată a orașului Havana. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (1—1), am
bele goluri ale formației române 
fiind înscrise de Georgescu. Puncte
le echipei gazdă au fost marcate de 
Farinas și Anotaron.

fotbal Metalul Plo- 
tumeu în Cuba, a 

amical cu o selecțio-

0 BUZĂU. A debutat cea de 
a opta ediție a „Hronicului bu- 
zoian", complex de manifestări 
politico-ideologice și cultural- 
educative, înscrise în amplul 
program al Festivalului național 
„Cintarea României". Suita de 
manifestări, care vor dura o lună 
și vor fi organizate în toate așe
zările județului, a fost inaugu
rată cu spectacolul de poezie și 
muzică patriotică „Românie, țara 
mea de dor", găzduit pc scena 
Casei de cultură a sindicatelor 
din municipiu. (Mihai Bâzu). 

• TIMIȘ. In foaierul Teatrului 
popular din Lugoj s-a deschis 
expoziția pictorului amator Mi
hai Buru, maistru la întreprin
derea textilă din localitate. „Glie 
străbună", „Tricolorul", „Mun
citor", „Sudorul", „Peisaj" sint 
doar citeva din cele 40 de lu
crări expuse închinate patriei 
socialiste, făuritorilor de bunuri 
materiale. La cluburile instituți
ilor de învățămînt superior din 
Timișoara este prezentat mon
tajul de diapozitive „Autogos- 
podărirea", realizat de studen

tul Gheorghe Tărțan. Imagini
le, însoțite de un text inspirat, 
pledează pentru dezvoltarea 
unei atitudini înaintate față de 
păstrarea bunurilor obștești. 
(Cezar Ioana) • GO IM. Comi
tetul județean Gorj de cultură 
și educație socialistă, în colabo
rare cu ceilalți factori educațio
nali. a lansat de curînd, în ca
drul celei de-a II-a ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României", concursul de creație 
neprofesionistă „Flamura elibe
rării". Concursul — pentru poe

zie, proză, dramaturgie, publicis
tică, muzică, arte plastice, core
grafie, artă cinematografică și 
fotografică, artă populară. (Du
mitru Prună) 0 VRANCEA. La 
Casa de cultură a municipiului 
Focșani a avut loc un concert- 
spectacol de muzică ușoară și 
folk intitulat „Prezenți în vi
itor" și vernisajul expoziției de 
pictură „Anotimpuri", acțiuni 

înscrise în programul manifes
tărilor din etapa de masă a Fes
tivalului național „Cintarea 
României". Tot în cadrul acestor 
manifestări, formații din mai 
multe comune ale județului 
si-au disputat întîietatea într-un 
dialog cu piese într-un act, pe 
scena Casei de cultură din 
Adjud, iar în numeroase locali
tăți a continuat faza pe sate a 

concursurilor cultural-artistice. 
(Dan Drăgulescu) • IAȘI. In 
comuna Holboca, „Luna cărții 
la sate" a programat o șezătoa
re literar-artistică care a 
cuprins : expunerea „2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent", 
informarea cititorilor asupra 
noutăților editoriale, un recital 
de poezie susținut de un grup 
do poeți ieșeni și de membrii 
cenaclului literar „României 
cîntare", de la școlile din comu
nă. (Manole Corcaci) • ALBA 

In municipiul Alba Iulia, in 
cartierul de blocuri „Platoul ro
manilor" a fost dat in folosință 
un modern cinematograf cu 500 
locuri — cinematograful „Dacia". 
La Alba Iulia au apărut două 
culegeri de folclor, legende și 
povestiri. Prima, intitulată „Do
rurile, flori adinei", a fost edi
tată de centrul județean de în
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă și 
Asociația județeană a folcloriș
tilor și etnografilor, iar cea de 
a doua — „Legende și povestiri 

din Munții Apuseni" (autori 
Cornel Nistea. Ion Mărgineanu, 
Romulus Felea) a apărut sub 
egida Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă. 
(Ștefan Dinică). © ARGEȘ. în 
25 de localități rurale ale jude
țului a avut loc faza de masă, 
pe comune și sate, a Festivalu
lui național „Cintarea României". 
Casa de cultură din Curtea de 
Argeș a găzduit montajul literar 
„Omul nou în dramaturgia con
temporană", urmat de un spec
tacol artistic. (Gh. Cîrsteâ).



SClNTEIA — miercuri 22 februarie 1978PAGINA 4

In interesai statornicirii unor relații 
bazate pe egalitate, echitate si justiție 
Intervenția reprezentantului român la lucrările Comisiei O.N.U.

pentru drepturile omului

MOSCOVA Campania electorală din Franța

Partidele iși precizează pozițiile
GENEVA 21 (Agerpres). — Sesiu

nea Comisiei O.N.U. pentru dreptu
rile omului examinează in prezent 
problema îmbunătățirii activității Or
ganizației Națiunilor Unite în dome
niul drepturilor omului și Progra
mului de perspectivă al comisiei.

Luînd parte la dezbateri. în calitate 
de observator, reprezentantul țării 
noastre a relevat că îmbunătățirea 
activității comisiei, . cît și preocupă
rile Organizației Națiunilor Unite față 
de drepturile omului trebuie înca
drate în efortul general al statelor 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economiee și politice internaționale. 
Nu poate fi vorba de realizarea de
plină a drepturilor si libertăților 
fundamentale ale omului — a spus 
vorbitorul — atît timp cît majori
tatea popoarelor sint subdezvoltate 
din punct de vedere economic, atît 
timp cit relațiile dintre state con
tinuă să fie bazate pe inegalitate, 
inechitate și injustiție.

Dezbaterile privind • sporirea efi
cientei comisiei, a menționat vorbi
torul, trebuie încadrate in contextul 
mai larg al sporirii rolului O.N.U. 
în menținerea păcii și securității in
ternaționale, în stimularea și orga
nizarea cooperării între toate statele, 
pentru realizarea progresului econo
mic și social al întregii omeniri.

Comisia trebuie să constituie prin
cipalul organism al O.N.U. de 
concertare a tuturor eforturilor sta
telor vizînd respectarea . reală a 
drepturilor omului ; ea trebuie să 
evite riscul de a se transforma îi<- 
tr-un forum de confruntare politică 
sterilă, contrară tendințelor domi
nante ale vieții internaționale con
temporane.

Examinarea acestor măsuri de îm
bunătățire a activității comisiei, a 
arătat reprezentantul țării noastre, 
trebuie să se bazeze pe respectarea 
strictă a principiilor și scopurilor 
Cartei O.N.U.. printre care respec
tarea suveranității și neamestecul 
in treburile interne au o importantă 
deosebită.

în cadrul preocupărilor sale este 
necesar ca O.N.U. să acorde priorita
te violărilor flagrante și repetate ale 
drepturilor și libertăților fundamen
tale ale omului, generate de apar
theid, discriminare rasială, colonia
lism, de dominația sau ocupația 
străină, de agresiune sau amenințări 
la adresa suveranității, unității na
ționale sau a integrității teritoriale, 
de nereeunoaștere a dreptului po
poarelor la autodeterminare sau la 
exercitarea deplină a suveranității 
lor asupra bogățiilor și resurselor 
naționale.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Kremlin au început marți convorbiri 
între Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. ăl P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Hafez Al-Assad. secretar 
general al Partidului Baas Arab So
cialist. președintele Republicii Arabe

Pe agenda sesiunii Consiliului miniștrilor de externe

ai țărilor membre ale O.U.A,

Probleme majore privind intărirea unității 
și solidarității țărilor africane

TRIPOLI 21 (Agerpres). — La Tri
poli s-au deschis lucrările celei de-a 
XXX-a sesiuni a Consiliului miniș
trilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Organizației. Unității A- 
fricane (O.U.A.).

Pe ordinea de zi a reuniunii figu
rează, printre altele, probleme pri
vind întărirea. unității și solidarității 
popoarelor continentului în lupta Îm
potriva imperialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului, intensificarea 
eforturilor țărilor africane în spriji
nul mișcărilor de eliberare națională 
de pe continentul african și dezvolta
rea colaborării în scopul apărării su
veranității și integrității tuturor tari
lor din Africa.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor celei de-a XXX-a sesiuni ă 
Consjliului miniștrilor afacerilor ex
terne ai Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.). Moammer El Geddafi, 
secretar general al Congresului Ge
neral Popular al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, a cerut 
tuturor statelor africane să-și con
centreze forței?,. ,,pențrțț., eliberarea 
țărilor din sudul Africii care se mai 
află încă sub dominația regimurilor

rasiste. Eliberarea teritoriilor Zim
babwe (Rhodesia) și a Azaniei (Re
publica Sud-Africană) de sub domi
nația rasistă nu poate fi dobindită 
pe nici o altă cale decît lupta, ar
mată — a spus vorbitorul.

în context, el s-a prondntat pen
tru intensificarea luptei desfășurate 
de mișcările de eliberare împotriva 
regimului minoritar rasist rhodesian. 
Moammer El Geddafi a calificat „re
glementarea internă", aflată în curs 
de negociere la Salisbury, ca inac
ceptabilă. arătînd că această manevră 
nu poate duce decît la o indepen
dentă lipsită de semnificație reală.

După ce a făcut un bilanț pozitiv 
al reuniunii Comitetului pentru eli
berare al O.U.A., desfășurată tot la 
Tripoli in cursul săptăminii trecute, 
Moammer El Geddafi a salutat crea
rea noului comitet militar pentru 
sprijinirea mișcărilor de eliberare. A- 
cest comitet cuprinde mișcările de 
eliberare, cele cinci state aflate în 
„prima linie" de confruntare cu Rho
desia. precum și Nigeria,, Guineea și 
Jamahiria Libiană. Acest organism 
are menirea să sprijine lupta: miș
cărilor de eliberare africane din 
Africa australă.

Donație de cărți românești Universității din Delhi
DELHI 21 (Agerpres). — La Uni

versitatea din Delhi a avut loc 
transmiterea, intr-un cadru festiv, a 
unui set de cărți donate de Universi
tatea din București.

Cu acest prilej, vicecancelarul 
universității, R. C. Mahrotra, a vor
bit despre relațiile culturale tradițio
nale dintre India și România, despre 
dezvoltarea remarcabilă a acestora in 
ultimii ani și despre activitatea lec
toratului de limba și literatura româ
nă care funcționează in cadrul uni
versității.

Cu această ocazie a 
o expoziție pe tema : 
științei și culturii in 
cadrul căreia a fost 
stand special cu 
ale tovarășului 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. S-au prezentat 
apoi filmele „Constantin Brâncuși" și 
„Columna". Expoziția și filmele au 
suscitat un interes deosebit in ria
dul celor prezenți.

fost organizată 
„Dezvoltarea 

România", in 
prezentat un 

lucrările complete 
Nicolae Ceaușescu,

Khaddam. vi
al afacerilor

de păreri 
dezvoltării

Siriene, Abdel Halim 
cepremier și ministru 
externe al Siriei.

A avut loc un schimb 
asupra stadiului actual și
pe mai departe a relațiilor sovieto- 
siriene, Părțile au examinat, de ase
menea, probleme ale situației in
ternaționale, inclusiv evoluția situa
ției din Orientul Apropiat.

DUPĂ INCIDENTELE DIN CIPRU
• Hotărîri ale guvernului egiptean • Președintele Kyprianou 
se pronunță pentru o întîlnire cu președintele Sadat O Secretarul 
general al O.N.U. deplinge evenimentele dramatice din insulă

CAIRO 21 (Agerpres). — După o 
reuniune de urgentă a cabinetului 
egiptean in legătură cu recentele in
cidente din Cipru, primul ministru 
Mamdouh Salem a anunțat că Egip
tul a hotărit să-și recheme persona
lul diplomatic, precum și pe membrii 
misiunilor sale tehnice și comerciale 
din Cipru — relatează agenția M.E.N.

Abdel Moneim Al-Sawy, ministrul 
egiptean al informațiilor, a făcut cu
noscut că Egiptul a cerut guvernului 
cipriot să-și recheme reprezentanții 
săi diplomatici sau din alte misiuni 
din Egipt. ★

Comandoul egiptean care a efec
tuat recent operațiunea de la aero
portul Larnaca din Cipru a revenit 
la Cairo.

NICOSIA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului. Spyros Kypria- 
nou. a declarat, marți, in cadrul unei 
conferințe de presă, că nu a primit 
nici o comunicare oficială din partea 
guvernului egiptean în legătură cu 
hotărirea acestuia de a-și retrage 
misiunea diplomatică din Cipru. El

a spus că acordă o mare importantă 
menținerii prieteniei dintre tara sa și 
Egipt. „Sînt gata să-1 întîlnesc pe 
președintele Sadat, dacă el dorește, 
pentru a discuta relațiile dintre ță
rile noastre", a spus Kyprianou. a- 
dăugînd : „Chiar dacă misiunile 
noastre sint temporar retrase, sper și 
cred că ele vor reveni treptat la nor
mal."

Kyprianou a spus, pe de altă parte,.. 
că guvernul său a refuzat să predea. 
Egiptului pe cei doi teroriști, „dăoa- 
rece legea țării , noastre,..stipulează. c§ 
ei trebuie să fie judecați în, Cipru".

BEIRUT 21 (Agerpres) — într-un 
mesaj adresat Prezidiului Organiza
ției de solidaritate a Popoarelor 
Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.) și difuzat 
de agenția palestiniană de știri 
WAFA — citată de agenția France 
Presse — Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a 
denunțat energic operațiunea teroris
tă a cărei victimă a fost Youssef "El 
Sebai, secretarul general al O.S.P.A.A,, 
și al cărei scop era de a „lovi miș
carea de eliberare din țările lumii a 
treia, precum și de a denatura lupta 
poporului palestinian".

• Prima dezbatere televizată • Declarațiile secretarului 
general al P.C.F. • Opțiuni ale altor lideri politici

PARIS 21 (Agerpres). — în cadrul 
primei dezbateri televizate organiza
te in Franța de la inaugurarea ofi
cială a campaniei electorale in ve
derea alegerilor din martie, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Francez. Georges Marchais, și mi
nistrul francez de justiție. Alain 
Peyrefitte. au făcut bilanțuri „con
tradictorii" — după cum relevă a- 
genția France Presse — ale politicii 
guvernamentale în perioada care a 
trecut de la ultimele alegeri legis
lative din 1973.

în cursul dezbaterii. Georges Mar- 
• chais a formulat critici la adresa ac

tivității majorității guvernamentale 
în cursul ultimei legislaturi. în a- 
ceastă perioadă —• ă relevat vorbi
torul — puterea de cumpărare a scă
zut. inflația a sporit, comerțul ex
terior a fost deficitar. Franța deve
nind, într-o măsură tot mai mare, 
dependentă de străinătate. Totodată, 
în tară există un milion și jumă
tate de șomeri. „Pentru muncitori — 
a declarat Georges Marchais — via
ta este din ce în ce mai grea, iar 
cei bogați devin din ce in ce mai 

• bogați".
/Ministrul justiției. Alain Peyrefitte, 

rgplicînd, a spus că promisiunile fă
cute îri 1973 ar fi fost respectate și 
că. intr-o serie de domenii, guvernul 
„a mers chiar mai departe" in po
fida „crizei economice mondiale și a 
creșterii de cinci ori a prețului pe- ' 
trolului".

Inaugurarea oficială a campaniei e- 
lectorale a fost marcată și de lua
rea de atitudine a lui Jacques Chirac, 
primarul Parisului și președintele A- 
dunării pentru Republică — cea mai 
mare formațiune politică din cadrul 
actualei majorități guvernamentale — 
care a declarat că nu intenționează 
să incheie nici o alianță „de ultim 
moment" cu alte partide din cadrul 
coaliției. El a precizat că „acum lis
ta candidatilor este completă și nu 
mai e nimic de spus".

Faptul că această ultimă luare de 
poziție a fost îndreptată Împotriva a- 
liatilor de centru-dreapta — comen
tează agenția U.P.I. — nu constituie 
o surpriză. în mod neoficial — scrie 
agenția — campania a început de 
mult, iar „membrii coaliției guver
namentale s-au denunțat unul pe ce
lălalt mai frecvent decît au formu
lat critici la adresa stingi!".★

Ministerul de Interne al Franței a 
anunțat oficial marți că în vederea 
alegerilor legislative generale de la 
12 și 19 martie pentru cele 491 de 
locuri ale Adunării Naționale au fost 
depuse 4 285 candidaturi, ceea ce re
prezintă in medie nouă candidați 
pentru un mandat de deputat.

Se menționează. că cifra reprezintă 
recordul de candidaturi pentru ale
geri legislative din perioada postbe
lică.

într-un serial

al televiziunii italiene

Istoria
bimilenară

a poporului 
român

ROMA 21 (Agerpres). — Te
leviziunea italiană a început să 
transmită pe programul I, cu 
cea mai largă audiență la spec
tatori, o serie de reportaje 
realizate în țara noastră de o 
echipă a sa condusă de cunos
cutul publicist Massimo Olmi. 
Tema reportajelor o constituie ■
istoria bimilenară a poporului
român, continuitatea sa pe me
leagurile actuale, lupta sa pen
tru independență și suverani
tate. Primul reportaj, ilustrat cu- 
fragmente filmate din spectaco
lul „Zamolxe“,_ de , Iq Teatrul. 
Giulești, a evocat constituirea 
primului stat dac centralizat și 
independent sub conducerea lui 
Burebista. Al doilea reportaj a 
avut ca temă formarea poporu
lui român.

Filmările, realizate la Sarmi-
■ zegetusa, străvechea capitală a 

Daciei, și la Roma, la ■ Columna 
lui Traian, interviurile realizate 
la București cu istorici și filo
logi români, comentariul publi
cistului italian au relevat geneza 
poporului român, caracterul 
unitar al limbii și culturii, tra
dițiile sale.

MADRID SUEDIA

P. C. din Spania 
despre politica guvernului

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al secreta
rului general al O.N.U. a dat publi
cității o declarație în care se arată 
că secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, deplinge incidentul din 
Cipru, in cursul căruia a fost asasi
nat un proeminent ziarist egiptean, 
au fost luați ostatici nevinovați, a 
fost răpit un avion din Cipru și s-au 
înregistrat pierderi de vieți omenești 
in ciocnirea care s-a produs ulterior 
intre comandoul egiptean și persona
lul de securitate cipriot. Secretarul 
general a fost personal angajat în 
eforturi de rezolvare a incidentului 
prin negocieri și nu prin violență.

MADRID 21 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania. Santiago Carrillo, a cri
ticat, intr-o declarație — publicată în 
,.Mundo Obrero", organul P. C. din 
Spania.— politica guvernului, care — 
a spus el — nu înfăptuiește reformele 
prevăzute în. „Pactul de la Moncloa". 
semnat în octombrie de guvern și 
principalele forte ale opoziției. Ast
fel, referindu-se la proiectul guver
namental de comprimare a persona
lului întreprinderilor, pentru care iși 
exprimă dezaprobarea, secretarul ge
neral al P. C. din Spania a declarat 
■că „lumea celor ce muncesc se va 
vedea constrinsă să utilizeze mijloa
cele clasice pentru a-si apăra . inte
resele".

în vederea unității 

de acțiune a forțelor 
de stingă

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Lars Werner, președintele Partidului 
de Stînga — Comuniștii (P.S.C.) din 
Suedia, a declarat intr-un interviu a- 
cordat agenției „T.T.". că partidul său 
este gata să stabilească o colaborare 
cu social-democratii pentru a 
victoria în alegerile din 1979 
coaliției partidelor burgheze.

L. Werner a considerat că 
democrații nu vor reuși să învingă în 
alegeri singuri și vor fi nevoiti să se 
sprijine pe P.S.C. Acest lucru nu în
seamnă nicidecum că P.S.C. vrea să 
intre în componența unui eventual 
guvern social-democrat — a preci
zat el.

obtine 
asupra
social-

agențiile de presă transmit:
Primire Ia Sofia. Toăor Jiv- 

kov, președintele Consiliului de Stat ' 
al R.P. Bulgaria, a primit delegația 
parlamentară turcă, condusă de pre
ședintele Senatului, Sirri Atalay, care 
se află in vizită oficială in Bulgaria, 
în cursul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej, părțile și-au exprimat 
dorința de extindere a relațiilor bila
terale — transmite agenția B.T.A.

întrevederi iugoslavo-af- 
gane Președintele Afganistanului, 
Mohammad Daoud, a sosit marți în 
Iugoslavia înt.r-o vizită oficială. Șe
ful statului afgan va avea convor
biri cu președintele R.S.F.I., Iosip 
Broz Tito, in probleme ale relațiilor 
bilaterale, ale politicii de nealiniere,

pfecum și ale situației internaționale 
•actuale.." ■■ ■ ■ '

Noi experiențe în Cosmos. 
La bordul complexului orbital de 
cercetări științifice „Saliut-6“ — 
„Soiuz-27“ a fost experimentat un 
sistem criogenie cu ciclu închis des
tinat obținerii temperaturii heliului 
lichid — minus 269 grade Celsius. 
Experimentarea primului sistem crio
genie cosmic — utilizat pentru răci
rea receptorului de radiații al unui 
telescop submilimetru — s-a desfă
șurat cu succes. La bordul complexu
lui orbital a început și studierea ac
țiunilor factorilor zborului cosmic 
asupra ■ diviziunii celulare la plante.

cătorii de stat mozambicani în legă
tură cu extinderea relațiilor - de co
laborare. ./economică dintre cele două 
tari, precum și asupra altor probleme 
de interes comun.

Provocare neoîascistă la
Veneția. DuP^ cum informează 
agenția France Presse, sediul cotidia
nului „Gazzettino", care apare la Ve
neția, a fost atacat luni, unul din paz
nicii clădirii fiind ucis. Atentatul a 
fost revendicat, printr-o comunicare 
telefonică, de organizația neofascistă 
„Ordine Nuovo“, menționează sursa 
citată.

Locomotive economice11 imobilizate
pe ruta contradicțiilor interoccidentale

Mai întîi în cinci, la Versailles, 
apoi în zece, la Basel și Paris, re
prezentanții principalelor țări capita
liste avansate industrial s-au intîlnit, 
săptămîna trecută, la diferite nive
luri — de la cel al experților și gu
vernatorilor băncilor centrale pînă la 
cel al miniștrilor de finanțe — pen
tru a redeschide dosarul problemelor 
economice în suspensie.

Deși negocierile au fost înconjura
te de. cea mai mare discreție, rezul
tatele . lor n-au putut fi disimulate. 
Așa se face că. la numai cîteva ore 
de la încheierea reuniunii seciete a 
miniștrilor de finanțe ai celor cinci 
(S.U.A., R. F. Germania, Japonia, 
Marea Britanie și Franța), asupra 
piețelor de schimb din Occident s-a 
abătut o nouă furtună monetară, 
după aproape o lună de calm relativ, 
în centrul acțiunilor speculative se 
află și de această dată dolarul ame
rican, care înregistrează însemnate 
pierderi de valoare, în special in ra
port cu marca vest-germănă.

Reacția piețelor de schimb a fost 
pusă de observatorii occidentali pe 
seama eșecului negocierilor de la 
Versailles, apreciere confirmată 
altfel la scurt timp de nereușita 
misiunii la Bonn- a ministrului de 
finanțe' american, care n-a putut obți
ne angajamentul R.F.G. de a juca 
rolul de „locomotivă" care să-i tragă 
pe ceilalți din actuala conjunctură 
do criză financiar-economică.

Firește, disensiunile pe această 
temă n-au apărut peste noapte. încă 
de la lansarea ei, în mai 1977, la re
uniunea economică la nivel înalt de la 
Londra, teoria americană a „locomo
tivelor" — potrivit căreia S.U.A., 
R.F.G. și Japonia ar urma să ia mă
suri de stimulare a propriilor econo
mii pentru a scoate din impas și 
celelalte tari capitaliste — a fost pri
mită cu scepticism de specialiștii 
vest-germani. Ce-i drept, s-a promis 
atunci un ritm de creștere de 5 Ia 
sută. dar în realitate economia 
R.F.G. n-a progresat în 1977 decît cu 
2.5 Ja sută — ceea ce n-au reușit nu 
puține țări occidentale. în acest 
an, guvernul federal va face investiții 
de 31 miliarde de mărci in scopul 
stimulării activității economice. To
tuși. Statele Unite consideră că rit
mul de 3.5 la sută, pe care l-au pre
văzut autoritățile federale pentru 
1978, este insuficient și cer Bonn-ului 
să „împingă" și mai mult „locomo
tiva" vest-germană. în caz contrar. 
Washingtonul a dat de înțeles că va 
considera inoportună reuniunea eco-

nomică la nivel înalt prevăzută să 
aibă loc în vară, la Bonn.

Potrivit 
presiunile 
cită de 
grefează 
ce tot 
statele i 
scrie ziarul 
după o politică de relansare. Dar in 
zadar : virusul «lincezelii economice» 
care a contaminat țările occidentale 
este inCă ■ necunoscut specialiștilor 
noștri". într-adevăr, în perioada 
1973—1977 produsul național brut al 
țărilor capitaliste dezvoltate a pro
gresat. în medie, cu numai 2 Ia sută 
pe an, față de 6,8 la sută între 1960—

ziarelor vest-europene,
! crescînde pe care le exer- 
■ la o vreme S.U.A.

pe dificultățile 
mai mari ce 
capitaliste. „De 

■Le Monde»,

se
.economi- 
confruntă 

patru ani. 
se aleargă

continuă creștere, a scăzut cu mai 
bine de un milion. în ce privește in
flația, doar R.F.G. și Elveția au înre
gistrat o rată de creștere mai mică 
decit Statele Unite (6,9 la sută).

Cu alte cuvinte, specialiștii ame
ricani ar fi putut vorbi de reaiizaiea 
in 1977 a unui notabil progres, dacă 
n-ar fi lipsit o latură și încă atît de 
importantă 
Balanța 
înregistrat anul 
cit istoric" de 
dolari (ceea ce 
ori mai mult decît în 
originile acestui puternic dezechili
bru se află, în primul rînd, creșterea 
vertiginoasă a importurilor de pe-

ca echilibrul 
comercială a 

trecut 
26,7 
înseamnă

bugetar. 
S.U.A. a 
un „defi- 

miliarde de 
de 5 

1976). La

® Negocierile de la Versailles și furtuna de 
pe piețele monetare • Un contencios co
mercial soluționat provizoriu... în timp ce altul 
se deschide • Remedii cu efecte nescontate

de

1973. Curba producției industriale, 
care la începutul lui 1977 promitea 
să urce, a rămas staționară, iar de 
la începutul acestui an ea tinde să 
coboare. Practic, gradul de nefo- 
losire a capacităților de producție 
crește și odată cu aceasta — numărul 
șomerilor. Totodată, presiunile infla
ționiste, deși au slăbit întrucîtva, ră- 
min incă puternice. Actualele feno
mene de criză au stîrnit o neliniște 
generală în lumea capitalistă, știut 
fiind că ele sînt de natură să scu
ture atît buzunarele pe jumătate goa
le ale celor cu venituri fixe, preocu
pați de existența lor zilnică, cit și 
conturile marelui business, preocupat 
de rata profitului.

în această constelație nu tocmai 
strălucitoare. Statele Unite sint pla
sate totuși pe' un loc central. Funda
lul prezentat Congresului american 
prin programul economic pe 1978 este 
departe de a fi atît de întunecat 
cum s-ar putea crede judecind după 
slăbiciunea persistentă a bursei neW- 
yorkeze. în 1977, economia america
nă a cunoscut cel mai înalt ritm de 
creștere 
tate — 
create 
muncă, 
in celelalte state occidentale este în

din țările capitaliste dezvol- 
de circa 6 la sută. Au fost 
peste 4 milioane locuri de 
iar numărul șomerilor, care

trol — de la 32,2 la 42,1 miliarde de 
dolari. în 1977, S.U.A. au cheltuit, 
într-o singură lună, pentru importul 
de țiței mai mult decit in întreg anul 
1971. Iar consilierii Casei Albe con
sideră că nici în 1978 nu se poate 
spera într-o ameliorare substanțială 
a situației, chiar dacă Alaska va pro
duce unul din cele opt milioane barili 
de petrol pe care Statele Unite vor 
trebui să le importe zilnic. Un alt 
factor de dezechilibru este creșterea 
într-un ritm mai rapid a importurilor 
decît a exporturilor S.U.A., datorită 
în special slabei conjuncturi econo
mice din celelalte țări capitaliste.

Responsabilii americani apreciază 
că uriașul deficit al comerțului ex
terior a devenit un obstacol major in 
calea dezvoltării economiei america
ne. Ei argumentează prin aceea că 
dezechilibrul comercial apasă asupra 
dolarului, iar declinul monedei ame
ricane duce la scumpirea importuri
lor și accelerarea inflației în S.U.A. 
De altfel, din toamna trecută prețu
rile sînt intr-o creștere netă, iar 
producția industrială a înregistrat in 
luna ianuarie cea mai pronunțată 
scădere de după 1975.

Aceste tendințe par să determine 
Administrația americană să acționeze 
cu și mai multă vigoare pentru re-

ducerea deficitului comercial. în 
această privință, obiectivele ei' esen
țiale au rămas neschimbate : ădopta- 
rea cît mai curînd posibil a progra
mului energetic guvernamental, care 
se află blocat de mai multe luni in 
Congres, precum și determinarea ță
rilor cu excedente comerciale (in 
special R.F.G. și Japonia) să-și re-y 
lanseze mai viguros economiile, pen
tru a-și spori importurile din S.U.A. 
Cum realizarea primului obiectiv 
pare să fie o chestiune de durată, 
datorită puternicei opoziții din partea 
monopolurilor petroliere americane, 
Washingtonul iși concentrează tot 
mai mult atenția spre a doua țintă.

în acest sens, este știut că, după o 
aspră înfruntare economică și moneta
ră care le-a opus multă vreme, S.U.A. 
și Japonia au încheiat, nu demult, 
un „armistițiu", ce promite — după 
opinia presei americane — să anunțe 
„o schimbare in politica economică 
niponă". în fapt, este vorba, de anga
jamentul Japoniei de a-și spori sim
țitor importurile de produse ameri
cane și de a reduce, astfel, exceden
tul din comerțul cu S.U.A., care anul 
trecut s-a ridicat la 7,3 miliarde de 
dolari.

Acum, Statele Unite se întorc către 
R.F.G. și par hotărite să „forțeze 
nota" și în această direcție. La 
Washington se lasă să se înțeleagă 
că noua devalorizare a dolarului ar 
veni „să sancționeze rezistența parte
nerilor vest-germani". După opiniile 
exprimate la Bonn, astfel de „sanc
țiuni" nu pot duce insă decît la efec
te contrare celor scontate. Căci 
„scumpirea" mărcii în raport cu do
larul n-ar putea decît să frîneze 
serios creșterea economică în R.F.G. 
O serie de firme 
vind deja cu o 
de profit mărfurile 
nătate. Tocmai 
liști de la Bonn apreciază că riscul 
cel mai grav al devalorizării dolaru
lui este de a face aproape inevita
bilă o nouă recesiune in țările care 
urmau să joace rolul de „locomotivă".

Așa cum se vede, încercările care 
se fac pentru ieșirea din criză au 
puține șanse de reușită, deoarece nu 
acționează asupra cauzelor care o ge
nerează. Mai mult, remediile care se 
iau în considerație ascut tot mai 
mult contradicțiile interoccidentale. 
ceea ce duce la agravarea stării de 
nesiguranță si instabilității in relațiile 
internaționale.

Lucrările Consiliului gu- 
vematoriMr ol JLI.EJL (A§en- 
ția Internațională pentru Energia 
Atomică), organ principal de condu
cere a activităților A.I.E.A., din care 
fac parte 34 de țări, între care și 
România, au început marți la Viena. 
Pe agenda de lucru a actualei sesiuni 
a consiliului se află probleme privind 
asistența tehnică a agenției in spri
jinul eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru promovarea apli
cațiilor pașnice ale energiei atomice, 
aportul A.I.E.A. la realizarea progra
mului de evaluare a ciclului combus
tibilului nuclear, aplicarea garanții
lor agenției.

âccidenî minier în estul 
Kazahstcmului. La mina ”s°- 
kurskaia" din estul Kazahstanului 
s-a produs, luni, o explozie de gaz 
metan. Agenția T.A.S.S. informează 
că C.C. al P.C.U.S. si Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au exprimat 
compasiune familiilor și rudelor mi
nerilor care au pierit, precum și 
muncitorilor și inginerilor care au 
avut de suferit in urma accidentului. 
Guvernul U.R.S.S. și organele repu
blicane din Kazahstan iau măsuri 
pentru ajutorarea familiilor mineri
lor și lichidarea urmărilor exploziei.

vest-germane 
infimă 

lor in 
de aceea.

marjă 
străi- 

specia-

Gh. CERCELESCU

Extinderea colaborării 
economice între BL P. Mo- 
zambic și R.P.D. Coreeană. 
Pak Sen Cer, vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, a sosit în capitala 
Republicii Populare Mozambic, Mapu
to. El va avea convorbiri cu condu-

DCCCS. A încetat din viață la 
locuința sa din Camden — S.U.A.,
in vîrstă de 84 ani, inginerul chimist 
Carver Pitman, cunoscut om de știin
ță american de numele căruia se 
leagă întreaga tehnologie a nylon-u- 
lui și a prafului de pușcă fără fum. 
El a condus, din anul 1940, secția de 
inginerie chimică a Institutului pen
tru tehnologie al statului Massa- 
chussetts.

ALBANIA

Succese în dezvoltarea economică și culturală
Lucrările celei de-a Vlll-a sesiuni a Adunării Populare

- TIRANA 21 (Agerpres). — La Ti
rana se desfășoară lucrările celei 
de-a VIII-a sesiuni a Adunării Popu
lare a R. P. S. Albania, pe agenda 
căreia figurează raportul Consiliului 
de Miniștri cu privire la îndeplinirea 
planului de stat și a bugetului pe 
1977, proiectul de lege cu privire la 
planul de stat și a bugetului pe 1978, 
precum și alte proiecte de lege, su
puse spre examinare 
ru'ui legis’ativ.

în anul 1977 — 
A.T.A. — Albania a

și aprobare fo-
relevă agenția 
obtinut impor-

tante succese in dezvoltarea econo
mică și culturală a tării, au fost des
coperite noi zăcăminte de petrol și 
gaze și au fost satisfăcute din pro
ducția internă necesitățile de cereale 
ale populației și economiei naționale.

Planul de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii pe anul 1978. se 
arată în raport, prevede creșterea cu 
8.5 la sută a producției industriale 
globale fată de 1977, a producției a- 
gricole — cu 28 la sută, terminarea 
a 37 de obiective industriale impor
tante și a 31 obiective agricole.

Obiective prioritare ale 
comuniștilor paraguayeni

HAVANA 21 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă organizată la Ha
vana, președintele Partidului Comu
nist Paraguayan, Antonio Maidana, 
a arătat că unul dintre obiectivele 
prioritare ale comuniștilor paragua- 
y.eni este formarea unUi front amplu 
de stînga, al cărui program să pre
vadă garanții ferme pentru viata si 
drepturile tuturor cetățenilor tării, 
măsuri pentru dezvoltarea economiei 
naționale: pe o cale necapitalistă. re
forme structurale cu caracter demo
cratic, initiative pentru lărgirea și 
diversificarea cooperării pe plan in
ternational.

Regrupări ale forțelor 
politice boliviene

LA PAZ 21 (Agerpres). — în con
textul afirmării tot mai accentuate 
a tendinței concentrării forțelor po
litice in perspectiva alegerilor prezi
dențiale de la 9 iulie, în Bolivia a 
fost constituită „Uniunea Naționalis
tă a Poporului", cuprinzînd zece 
grupări politice de centru-dreapta.

în paralel, alianța partidelor de 
opoziție — din care fac parte Par
tidul Comunist Bolivian, Partidul 
Socialist Bolivian și alte forma
țiuni politice — a dat publicității un 
comunicat pronunțîndu-se pentru a- 
cordarea de libertăți sindicale depli
ne, abolirea legii securității statului, 
respectarea Constituției și a garan
țiilor și libertăților democratice pre
văzute.

Dl PRETUTINDENI
© „SCALA" - 200. 

Anul ' acesta, celebra operă 
„Scala" din Milano sărbătorește 
200 de ani de existență. Deschi
să în august 1778, cu o operă 
de Salieri. „Scala" și-a cucerit 
repede o faimă mondială. Pen
tru a celebra două secole de 
activitate, este în curs de pre
gătire o stagiune bogată, în re
pertoriu figurînd operă, balet, 
concerte, recitaluri. Din cele 16 
opere ce vor fi prezentate pînă 
în decembrie, șase aparțin lui 
V.erdi, compozitorul al cărui 
nume este cel mai mult legat 
de cel al „Scalei".

• PERFORMANTĂ ÎN 
MATEMATICĂ. In aceastâ 
perioadă care precede o mare 
conferință națională consacrată 
științei, presa din R. P. Chineză 
acordă o atenție deosebită acti
vității științifice a matematicia
nului Sen Șing-jun. Savantul, 
în vîrstă de 44 de ani, are, in
tre altele, meritul de a fi iz
butit să ■ demonstreze un adevăr 
matematic din domeniul teoriei 
numerelor prime, enunțat cu 
două Secole in urmă de mate
maticianul german Goldbach, 
dar pînă acum neverificat prin
tr-o demonstrație riguroasă. A- 
ceastă performanță a fost con
semnată în literatura de specia
litate sub denumirea de „teo
rema lui Șen".

• „OCOLUL PĂMÎN- 
TULUI ÎN 80 DE ZILE". 
Inșpirîndu-se din cunoscutul 
roman cu acest titlu al lui Ju
les Verne, compania Panameri
can World Airways va oferi in 
curînd posibilitatea efectuării 
unei asemenea călătorii circum- 
țerestre la bordul avionului. 
Biletul pentru ruta aviatică in 
jurul lumii este, valabil pentru • 
80 ;de zile și permite 11 escale 
la alegerea pasagerilor.

• EXCAVATOR-GI- 
GANT. La Uzina de mașini 
grele' din Sverdlovsk a fost 
construit un excavator cu o 
cupă de 12 metri cubi. Pînă in 
prezent, menționează agenția 
T.A.S.S., cele mai mari excava
toare erau considerate cele de 
8,3 metri cubi produse în Fran
ța. Cu o greutate de „numai" 
260 tone, mașina produsă la 
Sverdlovsk se remarcă1 printr-o 
înaltă productivitate. Totodată, 
în comparație cu modelele pre
cedente, noul excavator con
sumă cu 30 la sută mai puțină 
energie electrică.

• SUBSTANȚA DIN 
CARE SE NASC VISELE.
Cercetătorii elvețieni Guido 
Schoenenberger și Marcel Mon- 
nier au identificat „substanța, 

'‘’din cârd" 'se ’riașc visele" ; este 
' vorba' de un peptid compus din' l 

nouă aminoacizi. în prezent se 
studiază posibilitatea reprodu- .. 
cerii Iui pe cale sintetică, fără 
costuri ridicate. Milioane de 
oameni' care suferă de insom- , 
nie speră în obținerea unui , 
somnifer eficient și fără efecte 
secundare.

• BURETELE DE FIER. 
Un laborator din Frankfurt pe 
Main (R.F.G.) a pus la punct 
un procedeu de obținere a fie
rului din materii prime de cea 
mai slabă calitate : nisipuri ne
gre de pe țărmurile neozeelan
deze sau pulberi din oțelării. 
Cuptoarele rotative ale labora
torului sînt încălzite cu cărbu
ne brun avînd un mare conți
nut de apă sau praf de cărbu
ne. Produsul obținut, denumit 
„burete de fier", conține 95 la 
sută metal și, prin retopirea 
lui în cuptoarele electrice, poa
te fi transformat in oțeluri de 
calitate superioară. Se aprecia
ză că în 1980 pe plan mondial 
se vor putea obține în acest 
mod 22 milioane tone de fontă.

• DE PE EVEREST.
CU ZMEUL. Membrii unei 
expediții austriece care inten
ționează să escaladeze în aceas
tă primăvară cel mai înalt pisc 
de . pe planeta noastră și-au 
propus două obiective temera
re. Ei intenționează să urce E- 
verestul fără aparate de oxi
gen și apoi, de pe versantul su
dic al muntelui, să efectueze 
un zbor cu zmeul pină la o ta
bără aflată la 5 000 metri alti
tudine.

• CONFECȚII LUMI
NOASE. O fabrică din New

, York realizează pentru copii 
confecții din stofă care reflec
tă lumina. îmbrăcămintea de 
acest fel ar urma să protejeze 
copiii de accidente de circula
ție. Proprietatea de reflectare 
este rezultatul unor lentile de 
sticlă minuscule cuprinse în țe
sătură. Cînd raza unui far în- 
tîlnește aceste lentile, îmbră
cămintea reflectă lumina de 20 
de ori mai puternic decît con
fecțiile albe obișnuite. După 25 
de spălări. îmbrăcămintea iși 
păstrează încă proprietatea de 
reflectare în proporție de 50 la 
sută.

© IMAGINI DIN E- 
POCA BRONZULUI. ° 
echipă de arheologi australieni, 
care a efectuat cercetări de 
specialitate în Iordania, a des
coperit o străveche pictură mu
rală. datînd de circa șase mii 
de ani. Fresca, ce ocupă o su
prafață de cițiva metri pătrați. 
reprezintă imagini figurative 
pictate in roșu. alb. galben și 
negru, culorile fiind foarte bine 
conservate. Specialiștii sint de 
părere că pictura murală făcea 
parte dintr-un sanctuar. Fresca 
a fost scoasă la lumina zilei in 
urma săpăturilor întreprinse în
tr-o zonă cuprinzînd vestigii 
ale unor locuințe din calcolitic, 
epoca bronzului. Echipa a des
coperit, de asemenea, cerea
le stocate de populația străve
che de pe aceste meleaguri.
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