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venituri sporite—producție sporită, 
de calitate înaltă

. între corelațiile care au o profun- 
cj inrîurire asupra bunei funcționări 
a mecanismului economiei naționale 
este și aceea dintre creșterea produc
ției și sporirea veniturilor oamenilor 
muncii. Cei doi termeni ai acestei 
corelații se află într-o strînsă legă
tură obiectivă, de intercondiționare. 
Succesiunea cincinalelor reflectă e- 
locvent legătura dintre progresul 
multilateral al economiei naționale 
— temelia sănătoasă, singura posi
bilă, a creșterii bunăstării poporu
lui — și evoluția mereu ascendentă a 
veniturilor oamenilor muncii. Fiecare 
pas făcut înainte în direcția creșterii 
producției materiale a însemnat, im
plicit. și un pas inainte in ridicarea 
bunăstării poporului.

Dar acest raport trebuie văzut și 
invers, in sensul că orice creștere a 
veniturilor presupune o sporire mai 
rapidă a producției de bunuri mate
riale. Acest aspect al relației se 
impune cu atit mai mult cu 
cit în prezent, potrivit programului 
de creștere mai accentuată a nive
lului de trai adoptat de Conferin
ța Națională a partidului, se va rea
liza o substanțială sporire a venitu
rilor tuturor cetățenilor tării. în 
anul 1980. cind se va incheia și cea 
de-a doua etapă de. majorare a. re
tribuțiilor. retribuția medie nominală 
netă va fi cu 40,3 la sută mai mare 
decit in 1975, comparativ cu 29,5 la 
sută cit se prevăzuse inițial în pla
nul cincinal.

Este o realitate social-economică 
faptul că intre veniturile populației
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și fondul de mărfuri există o strînsă 
corelație. Evoluția dinamică, vigu
roasă a economiei impune ca totali
tatea mijloacelor bănești pe care 
populația le are să fie acoperite cu 
mărfuri și servicii, ținîndu-se seama 
de preferințele consumatorilor, de 
nevoile acestora, de sistemul de vîn- 
zare și de cel al prețurilor, precum 
și de alți factori. Dacă populația ar 
deține mai mulți bani decit valoarea 
mărfurilor și serviciilor existente în 
rețeaua comercială, la un moment 
dat s-ar crea dezechilibre, fenomene 
negative in circulația bănească.

De aici, corelația dintre Programul 
de creștere mai accentuată a nive
lului de trai al poporului în anii 
1976—1980 și Programul privind mă
surile suplimentare de dezvoltare 
economico-socială a României pină 
în 1980. Adoptarea concomitentă a 
acestor programe de către Conferința 
Națională a partidului din decem
brie 1977 are o motivație obiectivă. 
De aceea, este necesar să se înțe
leagă clar de către fiecare că Pro
gramul de creștere a nivelului de 
trai poate fi realizat numai prin asi
gurarea mijloacelor materiale nece
sare, pe baza îndeplinirii integrale 
a cincinalului, cit și a Programului 
de creștere suplimentară a produc
ției in perioada 1978—1980.

Ca să înțelegem și mai bine sem
nificația relației venituri suplimen
tare — producție suplimentară, vom 
face un calcul simplu : dacă am con
sidera că personalul muncitor din 
întreprinderi și instituții, de peste

6.7 milioane, existent în 1977 ar fi 
remunerat cu o retribuție medie netă 
lunară de 1 818 lei. acesta ar incasa 
intr-o lună venituri de circa 12.2 mi
liarde lei ; și dacă aceste venituri 
totale ar crește numai cu 15 la sută 
— limita minimă de majorare a re
tribuției tarifare prevăzute in prima 
etapă — atunci într-o singură lună 
acesta ar obține venituri suplimen
tare in 'Valoare de aproape 1,8 mi
liarde lei. Să mergem mai departe 
cu calculul. Dacă numai un sfert din 
această sumă suplimentară ar fi alo
cată, de exemplu, pentru procurarea 
de televizoare, rezultă clar că ar 
trebui o producție suplimentară de 
aproximativ 150 mii televizoare (circa 
3 000 lei un televizor). Evident, multe 
alte calcule asemănătoare pot fi fă
cute.

Creșterea suplimentară a venituri
lor populației impune, așadar, modi-, 
ficări corespunzătoare in nivelul și 
evoluția producției de mărfuri și 
servicii. în strînsă corelare cu volu
mul cererii de consum a întregii 
populații. La venituri suplimentare — 
producții suplimentare 1

Colectivele de oameni ai muncii 
au dovedit de atitea ori, și este in 
putința lor să dovedească, si in acest 
rodnic cincinal al revoluției tehnico- 
științifice, că pot realiza întreaga 
producție suplimentară solicitată de 
economia noastră națională. Tot ceea 
ce ani înfăptuit pină in prezent in 
direcția creșterii mai rapide a pro
ducției de bunuri materiale ne în
dreptățește și ne mobilizează ,șă partir

cipăm și mai activ la dezvoltarea 
avuției naționale, intrucit orice pro
ducție realizată in plus este numai 
în folosul nostru, in interesul națiu
nii, al progresului și prosperității 
economiei naționale.

Desigur, la nivelul fiecărei unități 
economice, angajamentele de reali
zare a producției suplimentare re
prezintă valori relativ miei ; rapor- 
tind insă calculele la nivelul econo
miei naționale, rezultă că sporirea, 
de pildă, cu numai un singur pro
cent a producției globale industriale 
in anul 1978 față dc realizările anu
lui 1977 echivalează cu tin spor de 
producție de peste 7 miliarde lei — 
adică aproape 2 miliarde Iei pe tri
mestru, circa 600 milioane pe lună 
și 20 milioane lei pe zi. Iată de ce 
se impune ca toți cei ce muncesc să 
acționeze energic pentru a îndeplini 
la timp angajamentele asumate pri
vind realizarea producției suplimen
tare, fructificînd din plin toate rezer
vele interne ce izvorăsc din creșterea 
indicilor de utilizare a mașinilor- 
unelte, utilizarea judicioasă a tutu
ror utilajelor și instalațiilor, mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, atingerea parametrilor teh- 
nico-economici proiectați.

Desigur interdependenta celor

Gheorghe OBREJA
Sîelsarâ MU1TARU 
Comitetul de Stat al Planificării
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Muncitoresc Unit din Israel

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit delegația Partidului Muncito
resc Unit (MAPAM) din Israel, 
condusă de Meir Talmi. secretar ge
neral al partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită oficială 
în tara noastră. Din delegație fac 
parte Victor Shem-Tov, secretar po
litic al partidului. Natan Peled, 
membru.al secretariatului partidului, 
secretar general al Federației Kibu- 
turilor Hașomer Hațair (MAPAM), 
Josef Chamis. membru al secre
tariatului partidului, membru al Co
mitetului Executiv al Federației Ge
nerale a Sindicatelor, și Lazar La- 
zarovici. membru al secretariatului 
partidului, secretarul Asociației de 
prietenie’ Israel—-România.

în numele membrilor delegației și 
al.său personal, secretarul general al 
Partidului MAPAM a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România. Oaspetele a formulat apre
cieri elogioase Ia adresa succeselor 
obținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, în con
strucția socialismului in România.

în timpul întrevederii a avut loc

un schimb de păreri privind activi
tatea și preocupările actuale ale 
celor două partide, dezvoltarea ra
porturilor de colaborare dintr.e Parti
dul Comunist Român și, Partidul 
Muncitoresc Unit din Israel, precum 
și unele probleme ale situației inter
naționale. ale mișcării muncitorești.

S-a relevat cu acest prilej dorința 
celor două partide de a extinde in 
viitor, sub diverse forme, relațiile 
dintre ele. corespunzător intereselor 
ambelor popoare, ale cauzei generale 
a păcii și înțelegerii internaționale.

în cadrul schimbului de vederi 
s-a exprimat preocuparea în legă
tură cu perpetuarea situației de ten
siune din Orientul Mijlociu, de na
tură să pună in pericol pacea și 
securitatea internațională. Ținîn- 
du-se seama de complexitatea pro
blemelor ce se cer rezolvate in 
această zonă, o atenție deosebită a 
fost acordată căilor si mijloacelor de 
înfăptuire a unei păci juste și trai
nice în Orientul Mijlociu. De ambele 
părți s'-a subliniat necesitatea mobi
lizării tuturor forțelor politice rea
liste și responsabile iubitoare de pace, 
atit in zonă, cit și in afara ei. pen
tru a se ajunge la elaborarea și pune
rea de acord a unor soluții viabile, 
conform cerințelor unei păci juste și

durabile în zonă, ale intereselor 
păcii și înțelegerii in întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, expu- 
nind pe larg poziția promovată cu 
consecventă de Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă Româ
nia, a subliniat necesitatea de a se 
ajunge la o reglementare politică 
corespunzătoare, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967, la înfăptuirea drepturilor națio
nale legitime ale poporului arab pa
lestinian, inclusiv dreptul său la au
todeterminare si la ■ constituirea unui 
stat propriu, independent, , la asigu
rarea integrității si securității tutu
ror statelor din regiune.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. I,conte Răutu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar a! C.C. al P.C.R.. Con
stantin Dăscălescu. secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ghizela Văss și Mihnea 
Gheorghiu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Haralambie Alexa, adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

PORȚILE DE FIER i

Primul miliard de kWh 
energie electrică 

realizat in acest an
Pentru' hidroenergeticienii în

treprinderii. „Electrocentrale"- 
Porțilc de Fier, finalul primei 
săptămini a lunii martie a coin
cis cu un moment jubiliar — 
producerea și furnizarea in sis
temul energetic national a pri
mului miliard de kWh energie 
electrică din acest an. Semnifi
cația cifrei este cu atit mai 
mare cu cit el reprezintă al 
37-lea miliard kWh realizat d? 
la intrarea in funcțiune a celei 
mai mari stele din constelația 
hidroenergetică a tării — hidro
centrala Porțile de Fier I. 
(Nicoiae Grozăvescu).

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE: 
® Cuvîntu! cititorilor, 
cuvîntul oamenilor 
muncii ® Anchetă
cetățenească ® Făptui 
divers © Sport ® De 

pretutindeni

Hărnicie, iscusință, competență — atributele creației tovarășelor noastre

Sint tot mai numeroase acele domenii de activitate în care 
profesionale. Clișeele de mai sus înfățișează aspecte din

femeile s-ou remarcat prin hărnicie și pricepere, prin dorința de a-și însuși noi meserii, de a-șl ridica necontenit nivelul de cunoștințe 
munca femeilor de la „Electroaparataj" — București. întreprinderea do contactoare — Buzău, „Tehnoton" lași și întreprinderea da 

confecții din Dorohoi
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Florile de 8 Martie 
si de fiecare zi

Bărbați, 
florile pe 

au crescut 
miinile unor femei. Primindu-le din partea noastră, 
femeile se vor face insă, cu delicatețe, că nu cu
nosc acest amănunt.

Tot așa cum se întîmplă in multe și mai impor
tante privințe...

Pe șantierul hidrocentralei Lotru, citeva soții dc 
constructori ceruseră să se califice sudorițe și al- 
catuișefă o echipă care l-a surclasat prin dibăcie 
profesională pe unii dintre mai vechii sudori.

care le vom dărui (și !) de 8 Martie 
intr-o seră, sădite, udate, ocrotite de

Intr-un sat . in apropierea căruia se construise 
un mare combinat industrial, bărbații s-au calificat 
muncitori, iar la treburile agriculturii au rămas fe
meile. „O să se ducă totul de ripă !" lansase cineva 
o profeție. Dar, nu. Femeile au luat conducerea 
cooperativei, au devenit brigadieri, șefi de echipă, 
consiliu de conducere și, spre uimirea „profetului", 
cooperativa a mers mai departe, obținind producții 
agricole in creștere.

Televizoarele și trar\zistoarele, porțelanurile și 
cristalul, țesăturile, cămășile, costumele, apoi con
servele și mezelurile, ceasurile, telefoanele, in mare 
parte porumbul, legumele, zarzavaturile și cite șt 
mei cite — dintre cele fără de care viața noastră 
nu măi poate fi: concepută — sint produsul mâinilor 
de femeie. Ale femeilor care și-au dobindit un loc 
esențial in mecanismul vieții economice, fără ca 
miinile lor să înceteze a fi ceea ce au fost din- 
totdeauna : miinile care mingile și alină, miinile 
care spală copiii și ii ajută să scrie alfabetul, 
miinile care fac din căminele noastre acele colțuri 
de ambianță și vibrație omenească.

Cind în marile laboratoare ale științei o femeie 
savant iși face apariția nu mai surprinde pe nimeni. 
Femeia care a urcat, prin autoritatea muncii șl com
petenței, spre demnități de director, de secretar de 
partid, de deputat, de savant, de primar nu mai 
constituie o situație de excepție. Ci e in firea lucru
rilor. Și nici n-ar putea fi altfel intr-o societate 
clădită pe temeiul egalității depline in drepturi, 
pentru toți, pentru toate.

Mihai CARANFIL
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Femeile construiesc tractoare
întilnim tractoarele româ

nești în toate colțurile țării : 
pe ogoare, in vii și livezi, pe 
șantierele de construcții, in ex
ploatările forestiere. Ele sint, 
de asemenea, prezente și apre
ciate in peste 90 de țări de pe 
toate meridianele globului. 
Pretutindeni, in țară și peste 
hotare, tractoarele românești 
fabricate la Brașov se bucură 
de un prestigiu binemeritat. 
Prestigiu șiștigat pas cu pas, 
printr-o muncă perseverentă, 
prin eforturi stăruitoare, la 
care și-au adus contribuția și 
cele 7 000 de femei care lu
crează in întreprindere.

...Despre Margareta Kraus- 
Talangă, de la atelierul de 
miezuri din turnătoria de fon
tă, unde lucrează de 25 de ani, 
inginerul Simion Moraru, șeful 
secției, spunea că este una din 
acele femei care onorează și 
infrumusețează locul de muncă, 
una din cele care constituie 
mindria acestui prestigios co
lectiv de muncă. Tînăra sfioasă 
și stingace de acum un sfert 
de veac este astăzi șefa unei 
echipe formate din 30 de mun
citoare — in majoritate tinere 
— execută ca nimeni alt
cineva din secție cele mai 
subtile și dificile operații de 
lucru.

Margareta Kraus-Talangă 
este și o neobosită activistă 
obștească. Ea este secretar cu 
propaganda al comitetului de 
partid pe . secție și este mem
bră in consiliul oamenilor 
muncii pe uzină.

Aceleași cuvinte de înaltă
prețuire ni s-au spus și despre 
cele 200 de femei de la secția 
forjă, de către inginerul Mihai 
Mălăcea, șeful secției. Tot aici, 
la forjă, aveam să ne convin
gem că și femeile au vocație 
pentru muncile complexe, cu 
grad ridicat de tehnicitate,

unde factorul determinant nu-1 
constituie forța brațelor, ci in
teligenta. Maria Manea, o ti- 
nără, conduce trei linii auto
mate de tratament termic nu
mai cu ajutorul butoanelor de 
la tablourile de comandă.

La sculărie, una din secțiile 
cu cel mai inalt grad de teh
nicitate, fetele sint ca „la ele 
acasă". loan Lascu, secretarul 
comitetului de partid pe sec
ție. ne relatează :

sibilitățile femeilor. Dar ele.au 
luptat și au reușit să se im
pună, să-i convingă pe sceptici 
că nu sint mai prejos decit 
bărbații. Astăzi in secție lu
crează citeva sute de femei.

— Dacă luăm cazul liniei 
bielă — spunea maistrul Iuga 
— la care lucrează tovarășa 
Moraru, in 1950 majoritatea 
muncitorilor erau bărbați. 
Acum, majoritatea o formea
ză femeile.

Migala și abilitatea, inteligența tehnică 
și calificarea profesională a femeilor 
- încorporate în prestigiul tractoarelor 

românești
— Avem vreo 20 de tinere 

care s-au căsătorit in ultima 
vreme cu băieți tot din secția 
noastră. Alte fete și băieți sint 
in pragul întemeierii unui că
min. Ce am constatat ? Că și 
ei și secția au de ciștigat. Soții 
iși ajută soțiile să stăpînească 
mai repede și mai bine tainele 
meseriei, apoi se intrajutorea- 
ză.

Și în secția motor, balanța 
Înclină in favoarea femeilor, 
nu atit sub aspectul ponderii 
numerice, cit mai ales al rea
lizărilor de ordin calitativ. 
Printre muncitoarele de aici 
se află și Ana Moraru, o fe
meie care se apropie de 50 de 
ani. Maistrul Alexandru Iuga 
O; cunoaște de cind a venit in 
uzină, cu 27 de ani în 
urmă. Pe atunci se numă
ra printre primele l'emei 
care reușiseră să pătrundă în 
..citadela bărbaților", unii ma- 
nifestînd rețineri față de po-

Deosebit de valoros este a- 
portul femeilor și în domeniul 
creației — al cercetării și pro
iectării. De numele Ilenei 
Iliescu, inginer principal in a- 
telierui de proiectări scule, se 
leagă proiectarea sculelor de 
danturare cu care se execută 
operațiile cele mai preten
țioase. în plus, Ileana Iliescu 
a pus la punct, din proprie 
inițiativă, trecerea programu
lui de proiectare a sculelor de 
danturare pe calculatorul e- 
lectronic al uzinei, lucrare ce 
solicită o cunoaștere și stăpi- 
nire deplină nu numai a scu
lelor, dar și a programelor de 
calculator. Efectul acestei ac
țiuni : reducerea timpului de 
proiectare la unele scule de la 
10—15 ore la 4—5 minute, evi
tarea erorilor de proiectare și 
interpretare. Ileana Iliescu 
este soția șefului comparti
mentului de proiectare trac

toare din uzină. Și mamă a 
trei copii.

Șirul unor asemenea femei 
capabile, care au contribuit la 
creșterea prestigiului tracto
rului românesc, este mult mai 
lung, dar nu putem să nu le 
amintim și pe inginerele Au
relia Cacoveanu, Hanelore 
Roth și Teodora Sechel, pe 
Eugenia Butnariu, de la cal
culatorul electronic, care este 
și secretara cu propaganda in 
comitetul de partid pe uzină, 
pe formatoarea Maria Drago- 
mirescu, pe controloarele teh
nice de calitate Eugenia Co- 
man și Aurelia Leahu.

Aici, la „Tractorul", la dis
poziția femeilor se află o gră
diniță cu program săptăminal. 
peste 500 de fete sint găzduite 
in căminele de nefamiliști, in 
camere cu cite două locuri, a- 
proape 3 000 de femei iși pe
trec anual concediul in sta
țiunile de odihnă și tratament. 
S-au îmbunătățit continuu 
condițiile de muncă prin me
canizarea lucrărilor, prin a- 
sigurarea microclimatului la 
locul de muncă și combaterea 
noxelor. Pentru ele se asigu
ră o asistență medicală de ca
litate. s-au creat microcanti- 
ne, s-au luat măsuri pentru 
perfecționarea continuă a pre
gătirii lor profesionale. în- 
tr-un cuvînt, se face totul 
pentru ca și femeile munci
toare de’Ta „Tractorul" să aibă 
create condiții tot mai bune 
de afirmare plenară a aptitu
dinilor lor. pentru a dispune 
de un climat de muncă sănătos 
și fertil, pentru ca în felul a- 
cesta să-și poată îndeplini cit 
mai bine îndatoririle de mun
citoare, soții și mame.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Laminorul de 6 țoii — din cadrul întreprinderii de țevi Rpman — realizare 
caracteristică a tehnicii moderne din fabricile și uzinele noastre 

Foto : E. Dichiseanu

JUDEȚUL HUNEDOARA
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Producții suplimentare
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile economice ale județu
lui Hunedoara desfășoară o intensă 
activitate ..pentru înfăptuirea -fermă 
a programelor de măsuri urmărind 
creșterea productivității muncii și a 
producției, îmbunătățirea calității 
produselor. Ca rezultat, dc la în
ceputul anului și pină in prezent, 
pe ansamblul județului au fost re
alizate suplimentar peste 30 600 000

kWh energie electrică, 742 tone cocs 
metalurgic, 4 555 tone fontă, peste 
6100 tone oțel — întregul spor 
■fiind alcătuit din oțel aliat și îrfalt 
aliat — 3 500 tone laminate finite, 
1 117 mc bușteni, aproape 12 000 mp 
placaje de marmură și dale mozai- 
cate. Importante depășiri de plan 
au fost înregistrate in aceeași pe
rioadă la producția i bunurilor de 
consum (Sabin Ionescu).

Mstw-cetățean, 
format Is școala vieții

„Trebuie să facem 
în așa fel incit între
gul tineret studips să 
fie pătruns de o înal
tă răspundere fată de 
societate, ca si fată de 
propria sa conștiință, 
să lupte din toate pu
terile pentru a-și în
suși în cele mai bune 
condiții tot ce este 
mai înaintat in dome
niul său dc specialita
te, în toate domeniile 
științei și cunoașterii 
umane". Aceste cu
vinte. rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Conferință 
a U.A.S.C.R.. au pen
tru noi. slujitorii șco
lii de toate gradele, 
valoarea unui indemn 
însuflețitor. învăță- 
mintul superior artis
tic. in procesul inte
grării sale cu produc
ția și cercetarea, este 
chemat, astfel, să-i 
asigure fiecărui stu
dent. cunoașterea pro
fundă a realități
lor social-economi- 
ce. posibilitatea de a 
participa la crearea 
valorilor materiale și 
spirituale utile oame
nilor, împlinirii aspi
rațiilor celor mai înal
te ale acestora. Mun
ca desfășurată de ca
drele didactice'in pro
cesul instructiv-edu
cativ cu studenții o- 
cupă, așadar, un loc 
esențial. Este pentru 
noi un adevăr axio
matic că de' calitatea 
muncii pe care o des
fășurăm &cu studenții 
la toate ’ disciplinele 
de studiu și 'in toate 
sferele activității de 
pregătire, de modul in 
care practicăm deci o 
pedagogie .modernă 
depind destinul talen
tului lor, împlinirea 
năzuinței lor de a 
se afirma ca artiști- 
cetățeni, ca educatori.

Activitatea din ate
lier oferă posibilitatea 
creării și adincirii 
unei legături nemijlo
cite intre profesori și 
studenți, unei educații 
nuanțate, diferențiate. 
Expresia directă, con
cludentă a atitudinii 
față de muncă a ca
drelor didactice și a 
studenților. expresia 
traducerii în viață a 
hotărîrilor de partid 
privind integrarea in- 
vâțămin.tului cu cer
cetarea și producția o

reprezintă materiali
zarea cunoștințelor și 
deprinderilor in lu
crări de artă autenti
că sau intr-o multi
tudine de forme este
tice prototip pentru 
producția industrială 
de serie. în această 
perspectivă, studenții 
secției de grafică au 
realizat un catalog de 
prezentare a produse
lor întreprinderii de ca
zane mici și arzătoare 
din Cluj-Napoca ; stu
denții secției de tapi
serie au întocmit pro
iecte de imprimeuri o- 
mologate pentru pro
ducția de serie a fa-

însemnări 
de prof. univ. 

FESZT Ladislau, 
rectorul Institutului 

de arte plastice 
„Ion Andreescu" 
din Clu|-Napoca

bricii „Tirnava“-Me- 
diaș, contexturi pentru 
cooperația meșteșugă
rească din Miercifrea- 
Ciuc, creație vestimen
tară pentru fabrica 
„Someșul" și pentru 
cooperativa „Arta tex
tilă" din Cluj-Napoca; 
studenții secției de 
pictură monumentală 
au realizat, intre al
tele, lucrări la Școala 
interjudețeană de par
tid Cluj-Napoca ; cei 
de la secția desen re
alizează materiale di
dactice pentru o școală 
generală și pentru gră
dinițe de copii din 
Cluj-Napoca. Și, bine
înțeles, exemplele nu 
se opresc aici.

Dar chiar și numai 
această succintă enu
merare reliefează un 
adevăr bine cunoscut, 
anume că in atelierele- 
școală ale institutului 
nostru munca studen
ților este orientată 
spre realizarea unor 
lucrări destinate a ti 
integrate in viata so
cială și cuîtural-artis- 
tică. atelierele dobin- 
dind un caracter tot 
mai accentuat dc uni
tăți productive. O ast
fel de menire o au 
nu numai atelierele de 
producție, ci si alte 
forme cu specific uni

versitar : cenaclul stu
dențesc de' creație 
„Constantin Brâncuși", 
și cercul teoretic al 
acestuia au avut și au 
un rol deosebit atit in 
stimularea și orienta
rea muncii studenților, 
cit și in promovarea 
formelor și modalități
lor expoziționale ale 
acestora. în cadrul Fes
tivalului național „Cîn- 
tarea României", la 
Casa de.cultură a stu
denților din Cluj-Na
poca au fost organi
zate expoziții — pe 
secții — cu lucrări ale 
studenților din toți 
anii de studiu. Reve
latoare sint in acest 
context participarea 
studenților — români, 
maghiari, germani care 
trăiesc și muncesc îm
preună în institut — 
la aceste manifestări, 
angajarea lor civică ți 
patriotică ia realizarea 
de lucrări al căror me
saj artistic constituie 
răspunsul lor la cinsti
rea marilor evenimen
te din istoria și lupta 
poporului nostru. în 
același context se în
scriu și expoziția cu- 
prinzind lucrări din 
practica productivă, 
expoziția-concurs . „Is
torie și contemporanei
tate". participarea la 
festivalul „Primăvara 
studențească" cu lu
crări ale studenților 
din toate secțiile, nu
meroase alte expoziții 
studențești de grup și 
personale, la ciuburi 
ale întreprinderilor și 
instituțiilor, galerii și 
holuri, atit la Cluj- 
Napoca, cit și în alte 
orașe transilvănene.

Una dintre căile fer
tile de integrare orga
nică a studenților si 
cadrelor didactice în 
elanul muncii și vieții 
oamenilor o reprezin
tă mișcarea artistică 
de amatori. Este de
sigur minunat faptul 
că oameni de toate 
categoriile sociale și 
profesionale, de toate 
virstele, români, ma
ghiari. germani sau 
de alte naționalități, 
sint artiști nu numai 
irt meseria lor, ci de
vin artiști prin faptul 
că se exprimă artistic 
in creații realizate prin 
muncă, in conformita-
(Continuare 
in pag. a Iii-a)
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I Salvatorul...
? salvat
• Ani la rind, Dumitru Bucur, 

conducător auto la stația de sal- 
| vare din Tulcea, a fost alături 

i de suferința multor oameni.
Ziua sau noaptea, prezent la da- 

> .torie, el a făcut tot ce a depins 
f de el pentru a veni la timp in 
I ajutorul pacienților.

Deunăzi, l-am reintilnit nu pe 
! „Salvare", ca de obicei, ci pe un 

pat de spital avind el însuși ne
voie de ajutorul oamenilor pen- 

Itru a fi salvat. Era necesară o 
masivă transfuzie de singe. Im 
apelul medicului, au răspuns 20 

Ide lucrători ai stației de salva
re, care au sărit ca unul in aju
torul tovarășului lor aflat in su
ferință.

Î Aflăm că, în prezent, Dumi
tru Bucur este in afara perico
lului și primește asistentă de 

i specialitate la Spitalul nr. 9 din
București.

i Întru i

I
I

potolire
i — Auziși, soro, ce ispravă 

făcu Ciovică?

i— Auzii, dar a fost și alde 
Copăcel cu el...
— Da, dar cică n-au fost 

! numai alde Copăcel și Ciovică...
in aceeași seară, suratele din 

Galicea Mare — Dolj, au aflat 
că in afară de alde Adrian I Ciovică și Ștefan Copăcel, au 

| mai fost alde Ion Iva și Petre 
Zugravu. Toți patru, cu sămîn- 

■ ță de scandal, au început să pro- r fereze injurii la adresa celor 
• din jur. Pină să sară oamenii 

să-i i-a de guler și să-i poto- 
« leased, cei patru l-au lovit pe ț un consătean, Petre Toma, 

care se află acum in spital. 
! împotriva celor patru făptași, 

dați pe mina miliției, a început 
urmărirea penală pentru in- 

, fracțiunea de „ultraj contra I bunelor moravuri și tulburarea t liniștii publice".

!
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0 pondere marcantă. CuI_ 
tura legumelor are o mare pondere 
în agricultura județului Brăila. Este 
suficient să arătăm că, în acest an, 
unitățile agricole urmează să livreze 
cu circa 25 la sută mai multe legu
me decît in 1977. Spre deosebire de 
alte sectoare, în legumicultură lucră
rile încep mult mai devreme, odată 
cu topirea zăpezii. Un timp, datorită 
frigului, activitatea nu s-a putut des
fășura în ritmul cerut. Acum, după 
ce s-a topit zăpada și pămîntul a 
început să se încălzească, munca in 
grădinile de legume se desfășoară cu 
intensitate, urmărindu-se îndeaproape 
recuperarea rămînerii în urmă de
terminată de condițiile climatice. în
tr-un timp relativ scurt a fost exe
cutat un mare volum de muncă. Din 
datele centralizate la organele de 
specialitate rezultă că, pînă la 2 
martie, au fost transportate 70 500 
tone de gunoi de grajd destinat 
amenajării paturilor calde. De altfel 
au și fost amenajate 64 000 metri 
pătrați de răsadnițe, față de 181 000 
mp cît prevede planul. De asemenea, 
pe 81 500 mp de sere și solarii 
fost însămînțate diferite specii 
legume în vederea producerii
sadurilor. Comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole, analizînd desfășurarea acțiuni
lor de sezon în legumicultura, a 
constatat că, față de graficele sta-' 
bilite, unele 
De aceea au fost luate 
ca în unitățile agricole cultiva
toare de legume să fie 
sificate amenajarea și semănatul ră
sadnițelor, să fie reparate solariile și 
să se facă altele noi, să fie fertili
zate cu îngrășăminte naturale supra
fețe cît mai mari. Un raid-anchetă 
organizat în ziua de 2 martie în 
mai multe' unități agricole ne-a pri
lejuit să facem cîteva constatări in-

teresante, să surprindem pe peliculă 
unele aspecte de muncă.

Lucrările organizate după 
grafiC Prirnul popas l-am făcut 
la cooperativa agricolă „Drum nou" 
din comuna Movila Miresii. Preșe
dintele cooperativei, Antohie Pa- 
raschiv, și șefa fermei legumicole, 
inginera Ioana Iloși, erau la grădină, 
sau mai bine zis la locul unde se

trei solarii au fost amenajate și ur
mează să mai fie ridicate încă două.

Și la cooperativa agricolă Șutești — 
aceeași activitate intensă. La muncă 
erau prezenți 150 de cooperatori. So
lariile de pe cele două hectare au 
fost reparate, iar terenul — arat și 
fertilizat cu îngrășăminte chimice. 
Referitor la producerea răsadurilor, 
inginerul-șef, Gheorghe Bejan, ne 
spune că au fost însămînțate cu to-

• Principala preocupare - asigurarea 
răsadurilor ® Solariile vechi sînt reparate 
și se amenajează altele noi ® Cartofii 
puși la preîncolțit vor da o recoltă 

mult mai timpurie
r

au 
de 
ră-

lucrări sint întîrziate. 
măsuri
inten-

amenajau răsadnițele. La lucru erau, 
numai aci, 96 de oameni. Am aflat 
că în acest an se vor cultiva cu le
gume 135 hectare, din care 24 ha cu 
tomate, 10 ha cu castraveți, 17 ha 
cu vinete și altele. La acestea se 
adaugă 85 ha mazăre pentru boabe, 
50 ha cu cartofi și 10 ha cu căpșuni. 
Anul trecut, veniturile obținute din 
legumicultura s-au ridicat la 1 462 000 
lei față de 1 340 000 lei cît a fost pla
nificat. Pentru 1978, cooperatorii 
și-au propus să obțină din acest sec. 
tor 1 592 000 lei. Pentru a realiza ve
nituri sporite, ei acționează în două 
direcții : creșterea randamentului la 
hectar și obținerea unor recolte cit 
mai timpurii. Lucrările sint în gra
fic și se prezintă astfel : din cele 
2 000 mp paturi calde s-au amenajat 
1 100 mp, iar in vederea producerii de 
răsaduri a fost însămînțată o supra
față de 700 mp. De asemenea, cele

mate 1 500 mp răsadnițe, iar cu ar
dei 850 mp. în serele înmulțitor, ră
sadurile de tomate sînt mari ; peste 
cîteva săptămini vor fi plantate în 
solarii. Dacă mai adăugăm și faptul 
că au fost fertilizate și 50 ha de gră
dină cu gunoi de grajd, putem apre
cia că în 2—3 zile, in legumicultura 
cooperativei din Șutești vor fi ter
minate toate lucrările prevăzute în 
grafice.

Acțiuni de întrajutorare. 
La Ibrianu, unitate cu vechi tra
diții în legumicultură, am înțîlnit, 
de asemenea, oameni care munceau 
cu dăruire. în grădină se aflau sute 
de oameni. Motivul ? După cum pre
cizau tovarășii Ivan Stanciu, pre
ședintele, și ing. Emil Munteanu, șe
ful fermei legumicole, de la grădina 
de legume în suprafață de 120 ha 
și de la cele 5 ha cu cartofi timpu-

rii trebuie să se realizeze un venit 
de 2 175 000 lei. Zilnic, cu ajutorul 
remorcilor trase de tractoare și cu 28 
de căruțe se transportă cite 150—200 
tone de gunoi. Și aici au fost 
luate măsuri pentru a se obține 
recolte cit mai timpurii. Cartofii, de 
exemplu, sint puși la preîncolțit. Caii , 
trag din greu căruțele care se afun
dă pînă la butucii roților în noroi.

' Totuși, chiar și în aceste condiții coo
peratorii din Ibrianu au amenajat 
4 000 mp paturi calde și au semănat 
2100 mp cu ardei și tomate. Pentru 
a grăbi lucrările, cei din legu
micultura sînt ajutați de cooperato
rii de la fermele de cîmp. Ne facem 
o datorie in a încredința tiparului 
numele unor oameni care, sub ploaie 
și pe noroaie, muncesc pentru a asi
gura producții mari de legume: Nei- 
cu Ralea, Gheorghe Mitu, Ion Su- 
mănaru, Gheorghe Marin, Dorina Su- 
mănaru, Ioana Podaru, Didina Cris- 
tea și Tudora Brînzeă.

în grădina cooperativei agricole 
Grădiștea erau prezenți la lucru toți 
cei 120 oameni din ferma legumicolă, 
ajutați de alți 45 de la ferma vege
tală nr. 1 și 60 de la ferma vegetală 
nr. 2. Șeful fermei legumicole, Dobre 
Sandu, ne spune: „Față de 5 940 mp 
paturi calde am amenajat 3 000 mp. 
Deja am insămînțat 1 200 mp cu ar
dei și gogoșari, urmind să mai în
sămi nțăm 2 700 mp cu ardei gras și 
1 980 mp cu roșii".

Condițiile de lucru în această pe
rioadă sînt, am văzut, în unele 
locuri, deosebit de grele. Oamenii 
muncesc însă cu hărnicie și sîntem 
convinși că lucrările se vor înscrie 
în graficele stabilite. Aceasta se cere • 
cu atît mai mult cu cit timpul, fie 
el bun sau rău, trebuie folosit cu 
rezultate maxime în legumicultura.

Mircea BUNEA
corespondentul „Scinteii1

cititorilor,
CUVÎNTUL

OAMENILOR
MUNCII
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Modernizări edilitare
Ion Dobrescu, Cimpulung. jude

țul Argeș :
Pe agenda de lucru a consiliului 

popular din orașul nostru figu
rează întîlniri periodice cu cetățe
nii. Cu asemehea prilejuri noi ne 
spunem părerea asupra celor mai 
diverse probleme ale dezvoltării 
economieo-sociale a localității, fa
cem propuneri de gospodărire mai 
bună a. acesteia, participînd astfel 
nemijlocit la conducerea si rezol
varea treburilor obștești.

Pornindu-se de la cerințele cetă
țenilor, anul acesta vor fi extinse 
spațiile comerciale cu încă 2 50Q mp 
suprafață utilă. Noile unități co
merciale se vor amplasa în cartie-

rele Vișoi, Schei și în zona blocu
rilor Flămînda. Un modern com
plex comercial, de tip „BIG", se va 
construi pe strada Republicii, iar 
piața orașului va fi modernizată. 
La. liceul- „Dinicu Golescu" vor fi 
construite incă 16 săli de clasă și 
o sală de sport, vechiul parc al 
orașului va deveni baza principală 
de agrement și va avea ștrand, pa
tinoar. scenă în aer liber pe care se 
vor prezenta programe artistice.

Zestrei edilitare a orașului i se 
vor adăuga noi blocuri de locuințe, 
însumind sute de apartamente, uni- . 
tăți școlare, un leagăn pentru 
copii și altele.

Soluțiile există, 
mai puțin

solicitudinea...

De la
planșetă
la șevalet , *

Schimbind planșeta cu.șevale- » 
tul, șapte arhitecți. de la Insti
tutul județean de proiectări J 
Constanța și-au făcut in timpul j 
lor liber o a doua pasiune : pic
tura. Creațiile lor, insumînd ■ 
peste 100 de lucrări în tehnici I 
și genuri diferite — pictură, • 
grafică și acuarelă — au fost 
reunite într-o expoziție. Surpri- 1 
za o constituie nu numai faptul j 
că autorii și-au schimbat unel
tele, ci și viziunea. Pentru că 
lucrările lor nu surprind ima- l 
gini din noua urbanistică a lito- j 
ralului. Probabil, din „teama" * 
autorilor de a nu repeta pe , 
pinză ceea ce au conceput pe 9 
verticală, la planșetă. Ei și-au I 
propus — și au reușit cu brio 
— să imortalizeze pe pinză pei- 1 
saje mirifice de la mare și din I 
Delta Dunării, portrete de ma- 5 
rinari și pescari. .

• ** • • tirzu
Procesul nu s-a judecat la tri

bunal, ci la locul de muncă al 
învinuitului : întreprinderea de 
lină pieptănată din Buzău. De 
acolo, din întreprinderea in care 
ucra și unde ciștiga pe măsura 

muncii lui, Nica Ștefan din Mă- 
răcineni, o comună de lingă Bu
zău. s-a apucat să sustragă o 
cantitate de fire tip lină. Lină 
care nu i-a ținut de cald. în fața 
foștilor colegi de muncă pre- 
zenți la proces, care i-au deza
probat fapta, cerind răsplată pe 
măsură, Nica Ștefan n-a îndrăz
nit să-și ridice privirea din pă- 
mînt. Regretele — tardive — au 
fost reținute, dar fapta rămîne 
faptă, drept pentru care instanța 
de judecată l-a condamnat la un 
an și jumătate.

O clipă 
de neatenție

— Mai la stingă ! Stop !... 
Drept înapoi! Stop.'... Puțin 
la dreapta!...

Așa dirija manevrarea unui 
autocamion în incinta Combina
tului de celuloză, hârtie și fibre 
artificiale din Brăila, muncito
rul distribuitor C. Surdeanu. 
Autocamionul trebuia manevrat 
pentru a fi încărcat cu ut} re
cipient cu oxigen. A fost su
ficientă o clipă de neatenție 
din partea lui C. Surdeanu, dar 
și a șoferului, pentru ca primul 
să fie strivit între oblonul din 
spate al autocamionului și pe
retele magaziei...

Un apel
Directorul Combinatului de 

prelucrare a lemnului Suceava, 
inginer Simion Macovei, roagă 
cititorii rubricii să-l ajute la 
găsirea unui vagon dispărut 
„fără adresă". Este un vagon 
care n-a ajuns la destinație de 
aproape... 2 (doi)-ani de zile ! 
Un adevărat — și trist — „re
cord" in materie. Mai exact din 
ziua de 22 aprilie 1976. In ziua 
aceea, vagonul a fost încărcat 
la combinatul sucevean cu plăci 
aglomerate din lemn melami- 
nat, cu destinația : Stația C.F.R. 
Galați-Mărfuri, pentru atelie
rul de mobilă Galați.

Numărul vagonului — 
21-53-51-250687 ; scrisoarea de 
trăsură — 708 266 ; poziția de
trafic — 00 247 ; aviz de expedi
ție — 310 ; factura — 1 895.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii" _ _ _ _ _ I

pentru a asigura recolta de legume din 1978. Imaginilede zor ,
stînga), unde zeci de cooperatori pregătesc răsadnițele pentru 
la semănatul roșiilor și ardeilor pentru obținerea răsadului 

Foto : S. Cristian

în aceste prime zile de primăvară, membrii cooperativelor agricole din județul Brăila lucrează 
prezentate înfățișează aspecte de muncă de la cooperativa agricolă Grădiștea (fotografia din 
roșii și ardei, și de la cooperativa agricolă Șuțu (fotografia din dreapta), unde s-a trecut deja

ANCHETĂ CETĂȚENEASCĂ

„Stăm de vorbă... dar numai in scris
De 

noul 
tari, 
baze 
tățile de specialitate 
populare, gospodărirea și întreținerea 
unei mari averi, care este fondul 
locativ al țării. Evident, îndeplinirea 
in bune condiții a acestor sarcini de
pinde, în primul rind, de propria lor 
activitate, de modul în care știu să 
conlucreze cu cetățenii, să asigure 
promovarea și respectarea normelor 
de conviețuire socială și civice in 
blocuri. Dar depinde și de receptivi
tatea pe care o dovedesc față de 
preocupările lor consiliile populare, 
unitățile prestatoare de servicii in 
domeniul fondului locativ.

...Centrul nr. 6 al I.C.R.A.L.-Giu- 
lești. Prezentăm tovarășei M. Ghiță, 
tehnician constructor, o cerere mai 
veche, din 1976, a asociației de loca
tari din blocurile Z 5 și Z 6 Drumul 
Taberei, prin care se solicita „mon
tarea unui burlan protector la ghena 
blocului Z 5, care să amortizeze zgo
motul și să protejeze peretele".

— Credeam că lucrarea s-a făcut — 
se miră reprezentanta I.C.R.A.L.-ului. 
N-am mai primit nici o -sesizare de 
la dv. Bine că ne-ați spus, o facem 
acum. Chiar miine mă voi prezenta 
personal Ia fața locului, împreună cu 
șeful centrului, pentru a stabili so
luția constructivă.

Această promptitudine a centrului 
I.C.R.A.L. ne-a bucurat. Dar... ne-am 
grăbit. Pentru că nici după o săptă- 
mină. nici după două n-a trecut ni
meni pe la blocul in cauză !

în speranța că la forul superior 
al I.C.R.A.L.-ului vom găsi solicitu
dine, ne-am adresat Consiliului popu
lar al sectorului 7, care coordonează 
întreaga activitate a asociațiilor de 
locatari. Tovarășul Dan Lache, șeful 
sectorului activități obștești, se arată 
neașteptat de amabil : „Spuneți-mi 
mie in ce probleme aveți nevoie de 
ajutor. Că și eu sint președinte de 
asociație, așa că o să ‘ ne înțelegem 
mai bine". îi explicăm situația. După 
ce ne ascultă, ne dă 
tor în... sfaturi : „Cu 
densului ar fi bine să 
mar. Dacă nu reușiți 
geți la 
I.C.R.A.L. Spuneți-i că v-am trimis 
eu. Cazul subehiriașilor îl rezolvați 
repede la circumscripția financiară. E 
pe strada Popa Tatu. Spuneți-i și 
tovarășului Braniște că v-am trimis 
eu". Dar nici sfaturile, nici recoman
dările nu ne-au folosit, după cum 
se va vedea din cele ce urmează.

— Nu, tovarășe, nu eu mă ocup

la sfîrșitul anului trecut, prin 
statut al asociațiilor de loca- 
acestea asigură, de regulă, pe 
obștești, in colaborare cu uni- 

ale consiliilor

de Aleea Pravăț I — se răstește la 
noi funcționara Mariana Fulger de 
la ghișeul 13 al circumscripției fi
nanciare. Vă dor picioarele să mer
geți pin-la informații, să aflați unde 
trebuie să< vă interesați ?

Am mers la ghișeul „Informații". 
De la „Informații" am fost trimiși 
la ghișeul 11, de aici din nou la ghi
șeul 13, de la ghișeul 13 la ghișeul 11, 
de la ghișeul 11 la ghișeul 10. După 
acest du-te-vino între ghișee ne adre
săm tovarășului C. Braniște, șeful 
serviciului impozite și taxe, care cere 
inspectoarei Pană să preia rezolvarea 
problemei. „Miine. cel tîrziu poimiine 
voi veni pe teren să verificăm situația 
la care,-vă referiți" — ne asigură in- 
spectoa'rea. Uităm de necazurile și

în audiențe la cîieva 
instituții și servicii publice 

dintr-un sector 
al Capitalei

directorul

următorul aju- 
problema con- 
mergeți la pri- 
la dinsul, mer- 
Cherciu de la

de timpul pierdut pe la ghișee și ne 
încurajăm în gînd că totul e bine 
cînd se termină cu bine. (între timp, 
inspectoarea a venit pe teren, a con
statat că 
dar — in 
mulțumit 
celui care

Tovarășul Dumitru Cherciu, direc
tor adjunct la I.C.R.A.L.-Giulești, ne 
acordă o foarte scurtă audiență : 
„N-am timp să stăm de vorbă, mă 
pregătesc pentru o ședință. Lăsați-mi 
în scris ce vreți să-mi spuneți". Abia 
apucăm să-i explicăm că ne-am mai 
adresat în scris, că ne și dă soluția : 
„Reveniți la reclamația mai veche, 
adică reclamați-ne din nou. și o să 
vă răspundem". Am urmat sfatul 
tovarășului director și-am scris din 
nou : „într-un număr de 14 aparta
mente din blocurile Z 5 și Z 6 Dru
mul Taberei, deși s-au făcut unele 
reparații, fenomenul de condens con
tinuă să persiste. Reclamațiile în le
gătură cu această situație datează 
de 6—7 ani".

Pînă la sosirea răspunsului la re
clamația făcută... reclamațiilor, am 
mers și Ia unitatea de reparații lif
turi. și la serviciul de sistematizare 
și disciplină in construcții al consi
liului popular, și Ia unitatea de re
parat antene colective etc. Cu excep
ția șefului serviciului sistematizare și 
a secretarului comitetului executiv al 
consiliului popular — care au găsit

cele sesizate se confirmă, 
loc să aplice legea — s-a 
doar să... atragă atenția 

o încalcă).

PRAHOVA

Se dezvoltă serviciile pentru turiști
în rețeaua hotelieră 

si de alimentație pu
blică din iudetul Pra
hova — spunea Vasile 
Nistor. șeful agenției 
de turism — activează 
peste 200 de femei, re- 
prezentînd circa 70 la 
sută din întregul per
sonal muncitor. La 
nosturi-cheie se află si 
multe femei care asi
gură dezvoltarea ser
viciilor pentru turiști. 
Sectorul de cofetărie

din Ploiești a obtinut 
diplome la concursul 
pe meserii ce a avut 
loc Ia Cluj-Napoca. Pe 
lista fruntașilor agen
ției de turism figurea
ză multe nume de fe
mei. Printre ghizii din 
Ploiești, peste 50 sint 
femei — geografi, pro
fesori de limba si lite
ratura română, muzeo
grafi. ingineri, tehni
cieni. medici. Cu o te
meinică cultură asupra

istoriei, geografiei ță
rii, cu o serioasă pregă
tire politică, ele au un 
rol important în reu
șita excursiilor organi
zate în tară si străină
tate. Recent s-a înfiin
țat clubul de turism 
„Muntenia", unde au 
loc simpozioane, mese 
rotunde, expuneri, con
cursuri „Cine știe geo
grafie sau istorie", care 
măresc bagajul de cu
noștințe al ghizilor. 
(Constantin Căpraru).

BACAU
ti

am

timp să stea de vorbă și să ne dea 
pe loc toate relațiile cuvenite — dia
logul a urmat in mare același... curs. 
„Dacă aveți probleme, lăsati-ne în 
scris". N-am avut încotro, am luat-o 
de la început, si am scris un nou rind 
de cereri.

Ultima încercare de a capta aten
ția forurilor competente — obligate, 
de fapt, prin lege să rezolve proble
mele asociațiilor de locatari — 
făcut-o la primarul sectorului 7.

— Dacă voiați să mergeți în au
diență la tovarășul primar — ne ex
plică funcționarul de la audiențe — 
trebuia să vă înscrieți cel puțin cu 
o zi înainte. Pentru astăzi lista s-a 
completat. Șefa de cabinet a tovară
șului primar nu ne dă prea multe 
speranțe :\,,încercați în zilele urmă
toare. Dar? veniți dimineața, poate 
reușesc să vă introduc la tovarășul 
primar". Ce-i drept, după cîteva zile 
am reușit.

— Sîntem sectorul din Capitală — 
ne spune tovarășul Constantin Zam
fir, primarul sectorului 7 — care ne 
confruntăm cu cele mai multe proble
me legate de activitatea asociațiilor 
de locatari. Poate și pentru că avem 
cele mai multe asociații — aproape 
1 400. în ce privește constatările 
dumneavoastră, ele sînt, desigur, 
reale, dar nu caracterizează stilul 
nostru de muncă; Noi colaborăm bine 
cu asociațiile de locatari.

Nu punem la îndoială existența di
versității problemelor la care se re
ferea tovarășul primar. Sintem con- 

. vinși că există lucruri bune în mo
dul de conlucrare a consiliului popu
lar cu asociațiile de locatari. Dar 
faptele rămin fapte. Din cele prezen
tate mai sus se poate vedea că ac
cesul reprezentanților asociațiilor de 
locatari la serviciile de resort ale 
consiliului popular, receptivitatea 
față de problemele lor se cer recon
siderate. Și nu numai aici, ci și la 
celelalte unități care prestează ser
vicii pentru întreținerea și gospodă
rirea fondului locativ.

Noi produse 
tip „Gospodina46

Expozițiile culinare organizate 
în restaurantele, cofetăriile și 
patiseriile din Bacău relevă pre- . 
ocuparea lucrătorilor din ali
mentația publică pentru diversi
ficarea și îmbunătățirea calității 
produselor.

în ultima vreme. în unitățile 
de alimentație publică din Bacău 
au fost puse la dispoziția consu
matorilor aproape 50 de sorti
mente 
numai 
gume 
pasăre . . .
bună cunoaștere a cerințelor au. 
fost organizate aproape 400 de 
expoziții cu vinzare, iar pentru 
îmbunătățirea listei preparatelor 
culinare traditionale au fost con
sultate un mare număr de gos
podine din oraș și'din comunele 
învecinate. Ca urmare, restau
rantele Macul Roșu. Moldovean
ca. Parcul Libertății. Pescăruș 
și-au conturat mai bine profilul, 
oferind consumatorilor un volum 
mai mare de produse culinare 
specifice, realizate în bucătăriile 
proprii. La ora actuală, in labo
ratoare. specialiștii realizează 
alte peste 20 sortimente culinare 
de tip „Gospodina", care vor fi 
introduse în alimentația publică 
băcăuană. Atît în centru, cît și 
în cartierele orașului au fost 
deschise 50 de diverse 
Au fost construite sau 
najate asemenea unități 
tierele Aviatori, 1 Mai și 
nea. De asemenea, vor 
în funcțiune încă 10 cofetării, 
patiserii, restaurante lacto-vege- 
tariene, iar multe alte unități 
vor fi modernizate și reprofila
te. Volumul desfacerilor față de 
plan a sporit cu 14 milioane 
lei, iar producția culinară cu 22 
milioane lei. (Gheorghe Baltă).

noi alimentare, realizate 
pe bază de ouă. orez, Ie
și zarzavaturi, carne de 
și pește. Pentru o mai

unități, 
reame- 
în car- 
Creme- 
fi date

Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)

două elemente producție-venituri, 
sau venituri-producție, , nu trebuie 
înțeleasă simplist. în fapt, ce anume 
trebuie să conțină producția supli
mentară ? Evident, nu poate fi vorba 
de o „producție de dragul produc
ției", de produse care să nu fie so
licitate de cumpărători și să rămină 
în afara circuitului economic. Această 
producție trebuie inainte de orice să 
corespundă solicitărilor pieței, să fie 
de o calitate cit mai înaltă, incit să 
poată satisface cerințele și exigențele 
tot mai diversificate ale populației.

înțelegerea pe deplin a sensului 
economico-social al corelației dintre 
sporirea veniturilor și creșterea pro
ducției presupune realizarea ei fizi
că. efectiv în folosul economiei na
ționale. al nostru, al tuturor. Tocmai 
avind in vedere interesele majore ale 
oamenilor muncii, imperativul creș
terii nivelului de trai, partidul nostru 
a combătut și combate energic prac
ticile unor întreprinderi de a alerga 
după sporirea valorii producției 
globale industriale pe căi artificiale, 
neglijînd esența dezvoltării noastre 
— obținerea de produse fizice și 
producție netă. Tocmai de aceea, in 
recenta sa cuvîntare tinută la adu
narea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de mașini grele

București,
Ceaușescu, 
partidului, 
baza 
dicatori de 
valoarea adăugată, adică ceea ce se 
produce nou in societate... Numai pe

tovarășul Nicolae 
secretarul general al 
arăta :

dezvoltării
bază.

general
„Să punem la 

noastre, ca in- 
producția netă.

Ștefan Metcaniuc, comuna Pău
lești, iudetul Satu Mare :

Multi oameni din satul nostru. 
Păulești, aflat la 5 km de Satu Mare, 
lucrează în unitățile economice din 
acest oraș, iar zeci de elevi frec
ventează cursurile liceelor și șco
lilor profesionale. Zilnic, de la noi 
fac naveta vreo 150 de persoane. 
Pentru asigurarea transportului a 
fost înființat un traseu de auto
buze, initial pină la Păulești. apoi 
s-a prelungit 8 km pipă la Apateu. 
Odată cu prelungirea traseului au 
început insă si necazurile. Autobu
zele vin încărcate încă de la capă
tul liniei, iar șoferii nu opresc în 
stațiile din comuna noastră decît

mai

înainte
Siria,

vreme

Propunerile —
loan Chevereșan, comuna 

județul Arad :
Cine a cunoscut

Siria — comună în care a trăit ma
rele scriitor loan Slavici — si o re
vede azi, va remarca ușor schim
bările din munca și viata oameni
lor de aici, din peisajul edilitar- 
goșpodăresc al localității'. Sînt 
multe lucruri cu care sirienii au 
de ce să se mindrească : nivelul de 
trai al oamenilor a crescut. în ulti
mii ani s-au ridicat noi case, s-au 
înființat unităti comerciale și de 
prestări servicii, moderne.

rareori. Deși dimineața circulă trei 
autobuze, toate trec în viteză prin 
Păulești, iar zeci de oameni întir- 
zie la locurile de muncă.

Dacă conducerea I.J.G.C.L.-Satu 
Mare ar fi mai receptivă față de 
doleanțele cetățenilor, asemenea 
neajunsuri s-ar putea evita. Iar so
luții s-ar găsi. De pildă, unul din
tre traseele autobuzelor nr. 14, 16 și 
18 (care circulă din centrul munici
piului pină în cartierul Carpati) ar 
putea fi prelungit, măcar in pri
mele ore ale dimineții — 6,15 șau 
6,30 — cu 3 km. pînă la Păulești. 
Mai ales că, la întoarcere spre cen
trul orașului, autobuzele circulă 
doar cu cite 10—15 călători.

operativ realizate
De mai mult timp noi am soli

citat să se înființeze în comună o 
unitate de reparat aparate electro- 
casnice — frigidere, mașini de spă
lat E drept, propunerea a fost 
cuprinsă intr-un plan. întrucît 
există condiții pentru amenajarea 
și deschiderea acestei unități pre
statoare de servicii, biroul executiv 
al consiliului popular și conducerea 
uniunii județene a cooperativelor 
de consum trebuie să procedeze cît 
mai operativ la punerea în prac
tică a propunerii cetățenilor.

Pe șinele comodității...
Augustin Oană. șef stație C.F.R.. 

orașul Brad, județul Hunedoara :
Cooperativa „Moțul" din Brad 

primește si expediază cu vagoane 
un important volum de mărfuri din 
stația Baia de Criș. Modul defec
tuos în care a organizat conducerea 
cooperativei predarea și primirea 
mărfurilor nu asigură încărcarea și 
descărcarea vagoanelor potrivit re
glementărilor în vigoare. Am în 
vedere faptul că. începînd. de sîm- 
băta de la ora 12 și pină luni la 
ora 7, în timpul nopții și al sărbă
torilor legale, conducerea coopera
tivei nu ia măsuri de descărcare a

Pe scurt,
• REALIZĂRI SANITARE.

De curîr.d, în apropierea spi
talului județean din Tg. Jiu a fost 
dat în folosință încă un centru sto
matologic. cu 10 cabinete dotate cu 
aparatură modernă. Tot aici se află 
in construcție și centrul județean 
antiepidemic. (Zamfir Podăriță, 
muncitor. Tg. Jiu).

• BECURILE RISIPEI- De mai 
bine 
satele 
ținînd 
dețul 
minatul drumurilor stau aprinse de 
dimineața pină seara. în schimb, 
noaptea e întuneric beznă. Cit timp 
mai trebuie oare să treacă pină se 
va inversa acest păgubitor program 
de iluminare a străzilor ?

Consiliu! popular, care are obli
gația să vegheze la raționalizarea 
consumului de energie electrică, ne 
cheltuiala cui își permite să facă 
această risipă ? (Gheorghe Ispășoiu, 
tehnician. Rm. Vîlcea).

de două săptămini. în 
Lunca și Gorunis, apar- 
orasului Ocnele Mari, ju- 

Vîlcea. becurile pentru ilu-

• ORARUL UNOR MAGA
ZINE. Sugerăm celor care se ocupă

mărfurilor din vagoane, imobilizîn- 
du-le si transformîndu-le în depo
zite pe roți.

Conducerea cooperativei a fost 
sesizată de mai multe ori. dar nu a 
luat nici o măsură pentru înlătu
rarea acestor sustrageri de vagoane 
din circuitul economic. Așa stind 
lucrurile, se impune intervenția 
uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești pentru tragerea la 
răspundere a celor vinovat! si în
tărirea simțului de răspundere în 
îndeplinirea obligațiilor de servi
ciu.

din scrisori

rile inițiale ale cincinalului, de circa 
50 miliarde lei.

Direcțiile de acțiune în măsură să 
contribuie la sporirea producției ma
teriale și eficientei generale a aces
teia sînt bine cunoscute. Dintre aces
tea se remarcă, cu deosebire, asigu-

La venituri sporite - iroMie sporită, 
de calitate iste

accastă bază putem asigura atit mij
loacele de acumulare, de dezvoltare, 
cit și mijloacele pentru creșterea 
bunăstării generale a întregii na
țiuni".

Tot atît de important este ca în
treaga producție fizică suplimentară 
să fie obținută în condițiile unei 
eficiente ridicate, ale unor cheltuieli 
de producție reduse, ale unor acumu
lări sporite. Producția suplimen

tară prevăzută să se obțină in peri
oada 1976—1980 urmează să asigure, 

tocmai pe această cale, o majorare 
a venitului național, peste prevede-

rarea condițiilor pentru realizarea pe 
fiecare unitate de fond fix a unei 
producții și a unor beneficii cit mai 
mari. Tocmai de aceea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia recent că 
trebuie acționat cu hotărîre pentru 
a ajunge, într-o perioadă relativ 
scurtă, la cel puțin o producție de 
1 200 lei Ia 1 000 lei fonduri fixe. 
Dacă avem în vedere că în acest an 
venitul național prevăzut in Planul 
național unic este de 500 miliarde Iei și 
îl raportăm la valoarea medie a fon
durilor fixe de care dispune econo
mia noastră națională, rezultă că

(și răspund I) de organizarea co
merțului în municipiul Cluj-Napoca 
să revadă orarul de funcționare a 
unităților din cartierul Gheoft» 
gheni. Aici, duminica este deschis 
doar un magazin, „Hermes", foarte 
aglomerat. O mare parte a spațiu
lui acestui magazin este ocupată de 
băuturi alcoolice, iar pentru un li
tru de lapte — mult mai necesar si 
mult mai solicitat — cumpărătorul 
este pus în situația de a sta de 
două ori la rind : o dată la casă si ■ 
apoi la tejghea. (Ing. Gheorghe 
Florea. Cluj-Napoca).

• SPIRIT GOSPODĂRESC. 
Colectivul secției 210 debitare- 
pregătirc de la întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa s-a an
gajat să economisească. în primul 
semestru al acestui an. 100 tone 
metal. Prin sortarea mai exigentă 
a tuturor tipodimensiunilor de la
minate s-au redat recent in fabri
cație materiale din care s-au rea
lizat 500 tone productie-marfă. 
(loan Rotărcscu, muncitor la între
prinderea de construcții metalice 
Eocșa, județul Caras-Severin).

dacă am îmbunătăți 
randamentul general 
primat prin venitul 
vine la 1 000 lei fonduri fixe medii, 
s-ar putea obține un spor suplimen
tar al venitului national de peste 5 
miliarde ’

Pentru 
mentară 
de venit 
creăm i 
exemplară a investițiilor prevăzute. 
Este de subliniat că — potrivit unor 
calcule — realizarea numai cu o lună 
mai devreme a obiectivelor prevăzu
te pentru perioada 1978—1980, poate 
asigura o producție industrială supli
mentară de cel puțin 15 miliarde lei, 
din’ care aproape jumătate reprezin
tă producție netă, valoare nou crea
tă. venit național. înfăptuirea fiecă
ruia din aceste 
constituie. înainte de toate, o proble
mă de conștiință, o sarcină de mare 
responsabilitate, a fiecărui colectiv 
de muncă, a fiecărui lucrător, in mo
bilizarea. valorificarea și gospodări
rea cu pricepere a tuturor resurselor 
materiale și financiare avute in do
tare și administrare.

într-un fel sau altul, în mîiniie 
fiecăruia se află cheia . bunăstării 
noastre. Pe bună dreptate se poate 
spune : asa cum muncim și gospo
dărim avuția națională, asa trăim 1

numai cu 5 
al acestora, 
național ce

lei 
ex- 
re-

lei.
a obține producția supli- 

prevăzută și implicit sporul 
național este necesar să 

condiții pentru realizarea

obiective major;
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Excelenței Sale
General-locotenent JORGE RAFAEL VJDELA

Președintele Națiunii Argentiniene
BUENOS AIRES

Am aflat cu întristare de urmările tragice ale recentului accident de 
cale ferată produs în țara dumneavoastră, care a cauzat pierderi de vieți 
omenești.

In numele poporului român, al guvernului și al meu personal, vă ex
prim profunda noastră compasiune, iar familiilor îndoliate sincere con
doleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere 
de^ a transmite Excelenței Voastre salutările mele sincere, cele mai bune 
urări de fericire personală, precum și urări de prosperitate poporului român.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal 

al Republicii Austria

Primire ia unul «lătra ai guvernului

80 de ani de la nașterea 
lui Ciu En-lai, 

mare fiu al poporului chinez

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, luni 
după-amiază, pe Herbert Weiz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, ministrul științei și tehnicii, 
care se află în țara noastră la invi
tația guvernului și a Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie.

în cursul întrevederii a fost evi
dențiată tu satisfacție dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre cele 
două țări, în spiritul hotărîrilor con
venite cu prilejul intîlnirilor dintre 
ovarășii Nicolae Ceaușescu si Erich 

Honecker. Au fost analizate stadiul 
dezvoltării schimburilor economice.

Îîitilnire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, s-a în- 
tilnit, luni dimineață, cu Herbert 
Weiz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, minis
trul științei și tehnicii.

în timpul convorbirii au fost abor
date aspecte ale colaborării dintre 
cele două țări in domeniul științific 
și tehnologic, perspectivele de extin
dere și adîncire a conlucrării reci
proc avantajoase în acest important 
sector de activitate.

Cronica
Duminică, 5 martie, a sosit în Ca

pitală tovarășul Kim long Nam, 
membru supleant al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. Oaspetele este 
însoțit de Kim Ghil Hien, membru 
supleant al C.C. al P.M.C., prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. ol 
P.M.C.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
tovarfiștU’Kim long Nam a fost sa
lutat de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Erau prezenți Sin In Ha. ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

★
în zilele de 2—6 martie a.c.. o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Dumitru Turcuș, adjunct al șefului 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., a efectuat, la invitația C.C. al 

al cooperării industriale și tehnico- 
științifice. în acest cadru au fost 
subliniate posibilitățile de extindere 
a acțiunilor de cooperare în indus
trie, agricultură, știință și tehnolo
gie, în alte domenii de interes re
ciproc.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, și Ion St. Ion, secretar al 
Consiliului de Miniștri.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei la Berlin. Constantin Niță, și 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, Siegfried Bock. (Agerpres)

Luni au început în Capitală convor
birile dintre delegația română con
dusă de Ion Ursu, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, și delegația R. D. Ger
mane condusă de Herbert Weiz, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul științei și tehnicii.

Cu acest prilej, s-a efectuat un larg 
schimb de informații în legătură cu 
dezvoltarea științei și tehnicii in cele 
două țări și au fost analizate căi și 
modalități concrete de adîncire a co
laborării bilaterale în acest domeniu.

(Agerpres)

o n •zilei
P.C. din Cehoslovacia, o vizită de 
prietenie în R.S. Cehoslovacă. Dele
gația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și a vizitat o 
serie de obiective social-culturale din 
orașul Praga.

La încheierea vizitei, membrii de
legației au fost primiți de tovarășul 
Iosef Havlin, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

*
O expoziție de reproduceri foto

grafice după lucrări ale unor sculp
tori egipteni contemporani a fost or
ganizată de Consiliul Culturii și E- 
ducatiei _ Socialiste in sala Institutu
lui român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea din Capitală..

La festivitatea de deschidere au 
asistat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mi
nisterului Afacerilor Externe. Aso
ciației de prietenie româno-egipteană, 
I.R.R.C.S.. oameni de cultură și artă.

Erau prezenți Hassan Abdel Aal 
Nayel. ambasadorul R.A. Egipt la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A GHANB

EXrplpnfpi Snip

General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG
Șeful statului și președinte al Consiliului Militar Suprem 

al Republicii Ghana
Cea de-a XXI-a aniversare a proclamării independenței de stat a 

Republicii Ghana îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa, 
in numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și. fericire, de progres, bunăstare 
și pace poporului ghanez prieten.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma încrederea că, in spiritul 
acordurilor și înțelegerilor stabilite împreună in februarie 1977, relațiile de 
cooperare multilaterală, prietenie și solidaritate . statornicite între țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă în viitor, în folosul reciproc 
al popoarelor român și ghanez, al cauzei păcii și colaborării internaționale, 
al luptei pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.

Ca urmare a preo
cupărilor intense ale 
guvernului de la Accra 
privind prospectarea și 
valorificarea resurse
lor tării. Ghana are 
perspectiva de a deveni 
o țară producătoare de 
petrol. La vest de ca
pitală au fost desco
perite zăcăminte ex
ploatabile de țiței, care 
vor permite o produc
ție zilnică de 1 000 de 
barili și astfel crea
rea unei industrii pe
trochimice proprii. 
Identificarea bogății
lor naționale este doar 
una din direcțiile efor
turilor pe linia accele
rării dezvoltării. Ex
tinderea sectorului in
dustria] constituie o 
altă direcție principa
lă, concretizată în re
zultate notabile. Ast
fel, la Akuse, în nord- 
estul Accrei, s-au 
inaugurat lucrările u- 
nui nou baraj, la Ku- 
masi a început con
strucția unei fabrici 
de prelucrare a lem
nului, iar la Sekondi 
se are în vedere înăl
țarea unei întreprin
deri siderurgice care

să valorifice zăcăminte 
de minereu de fier a- 
preciate la 30 milioane 
de tone. Actualul plan 
de dezvoltare acordă, 
totodată, în continuare 
o atenție deosebită 
proiectelor de diversi
ficare a agriculturii, 
paralel cu lărgirea re
țelei de învățămînt.

în țara noastră, efor
turile poporului ghanez 
îndreptate spre con
solidarea independen
tei naționale, dezvol
tarea economiei și pro
gres social sînt urmă
rite cu caldă simpatie, 
în spiritul politicii ex
terne consecvente a 
României de solidari
tate cu noile state in
dependente ale Afri
cii, în general de dez
voltare a relațiilor cu 
tinerele state angajate 
pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, țara 
noastră a stabilit și 
dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare 
cu Ghana.

Fără îndoială, un 
moment de cea mai 
mare însemnătate in 
dezvoltarea acestor re
lații româno-ghaneze

Recepție oferită de ambasadorul Republicii Ghana
Cu prilejul celei dc-a XXI-a 

aniversări a proclamării indepen
denței de stat a Republicii Ghana, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Kwame Addae, a oferit, luni 
seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Vasile Patilineț. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Construc-

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
10.30 Noi, femeile !
11,00 în alb și negru : Calul cu coada 

în vint
11.45 Telex
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan
17.20 Plaiul țării-ntinerit — melodii 

populare
17.45 Consultații medicale
18,10 Tară de dor — emisiune de ver

suri
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
19,00 Eroii de la Moisei — tablou mu* 

zical-literar
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Contemporanele noastre
20,15 Seară de teatru : „între noi doi 

n-a fost decît tăcere** de Lia Cri* 
șan. Premieră TV

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

l-a constituit vizita 
efectuată anul trecut 
în Ghana de președin
tele Nicolae Ceaușescu. 
Convorbirile oficiale la 
cel mai inalt nivel, 
care au evidențiat noi 
căi și posibilități de e- 
voluție pe o linie as
cendentă a colaborării 
multilaterale româno- 
ghaneze, s-au încheiat 
cu o serie .de înțelegeri 
privind cooperarea in 
domeniile petrolier, 
minier, agricol și în 
alte sectoare de activi
tate, inclusiv realiza
rea în comun ă unor 
obiective importante.

Declarația solemnă 
comună semnată cu 
prilejul vizitei con
semnează, voința celor 
două țări de a ac
ționa in continuare 
pentru aprofundarea 
relațiilor reciproce în 
cele mai diferite do
menii de activitate, de 
a colabora pe arena 
internațională în vede
rea împlinirii năzuin
țelor de pace, liberta
te, progres social ale 
tuturor popoarelor.

A. BUMBAC

țiilor de Mașini, Nicolae Stefan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai conducerii 
altor ministere și instituții cen
trale, oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

21,30 stelele cîntecului și dansului
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copii : „Cava

lerul Nigel"
20.20 Viața economică
20.50 Studio T ’78
21.20 Telex ■» ——- - —
21,25 Muzică de cameră
22,00 Inscripții pe celuloid. Deșertul Ca

lifornian. Mojave. Producție a stu
diourilor canadiene

vremea
Timpul probabil pentru zilele tie 8, 9 

șl 10 martie. In țară : Vremea va fi 
în general umedă și se va răci, mai ales 
în primele zile ale intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 șl plus 6 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar valorile 
maxime vor oscila între zero și io gra
de. în București : Vreme în general 
umedă șl în răcire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil precipitații
lor slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt moderat. Temperatura în 
scădere ușoară.

Poporul chinez, prietenii Chinei 
socialiste marchează. în aceste zile, 
80 de ani de la nașterea lui Ciu 
En-lai. încercat revoluționar si emi
nent conducător de partid și de stat, 
care a îndeplinit vreme îndelungată 
funcția de premier al Consiliului de 
Stat, tovarăș de luptă apropiat al lui 
Mao Tzedun. militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.
' Numele lui Ciu En-lai este indiso
lubil legat de întreaga luptă dusă 
de poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist, împotriva do
minației imperialiste și a reacțiunii 
interne, pentru eliberarea națională 
și socială, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de dezvoltare de sine stătă
toare și progres. El s-a înrolat încă 
din anii adolescenței in mișcarea re
voluționară antiimperialistă și anti
feudală a poporului chinez, aducind 
o contribuție de preț, la făurirea și 
întărirea Partidului Comunist Chi
nez. care i-a încredințat sarcini de 
cea mai mare importanță, — Ciu 
En-lai fiind ales, încă din 1927, 
membru al C.C. al partidului, iar un 
an mai tîrziu, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului C.C. al 
P.C.C. In același timp, a luat parte 
activă lâ făurirea armatei populare 
de eliberare, la apărarea bazelor re
voluționare, la organizarea și con
ducerea luptei armate . îndelungate, 
pline de sacrificii, împotriva impe
rialismului și cotropirii străine, pen
tru răsturnarea dominației feudalis
mului și reacțiunii gomindaniste, 
contribuind, prin clarviziunea politică 
și devotamentul profund de care a 
dat dovadă, la Istorica victorie re
purtată de poporul chinez : procla
marea, la 1 octombrie 1949, a Repu
blicii Populare Chineze. Victoria re
voluției și constituirea marelui stat 
socialist chinez au avut o însemnă
tate istorică, s-au înscris, așa cum se 
știe, ca evenimente de importanță 
hotărîtoare în modificarea raportului 
de forte pe plan mondial în fa
voarea socialismului, progresului și 
păcii, exercitind o puternică, în- 
riurirc asupra luptei popoarelor de 
pretutindeni pentru eliberarea de sub 
jugul imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru li
bertate și independență națională.

Cu aceeași dăruire, abnegație și 
pasiune revoluționară. și-a adus 
Ciu En-lai contribuția în funcțiile de 
răspundere încredințate ulterior — 
premier al Consiliului de Stal, pre
ședinte al Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consultativ Po
litic Popular, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez — la desfășurarea 
revoluției democratice noi, la indru- 
marea uriașei opere întreprinse de 
popor pentru lichidarea grelei moș
teniri lăsate de dominația imperia
listă, a vechilor structuri economico- 
sociale. pentru edificarea unei socie
tăți noi, pentru făurirea Chinei 
socialiste.

Liber și șt.ăpîn pe soarta sa. po
porul'’chinez. sub conducerea parti
dului său comunist, în frunte cu 
președintele Mao Tzedun, a desfă
șurat o activitate clocotitoare, mari
le izbînzi obținute in industrializarea 
socialistă, ih dezvoltarea agriculturii, 
în înflorirea științei și culturii 
schimbind din temelii înfățișarea 
tării, asigurînd creșterea substanțială 
a nivelului de viată al maselor largi. 
Aducind o mare contribuție la 
aceste succese, datorită cărora 
astăzi China populară se înfățișează 
ca o puternică țară socialistă, cu un 
amplu potențial economic și tehnico- 
științific. Ciu En-lai s-a afirmat, tot
odată. ca un strălucit diplomat, a ac
ționat cu consecvență pentru extin
derea largă a relațiilor internaționale 
ale Republicii Populare Chineze, 
pentru promovarea unor raporturi noi 

de egalitate și respect reciproc între 
popoare, pentru întărirea marelui 
front revoluționar antiimperialist, 
pentru triumful ideilor socialismului 
și păcii pe întreg globul.

Prin încetarea din viată a lui Ciu 
En-iai. la 8 ianuarie 1976, poporul chi
nez. mișcarea comunistă si muncito
rească, forțele progresiste de pretu
tindeni au suferit o grea pierdere. 
Manifestările omagiale care au loc in 
aceste zile pe întreg cuprinsul Chinei 
dau expresie sentimentelor de pro
fund respect si afecțiune pentru fos
tul premier, care și-a inchinat întrea
ga viată progresului si fericirii po
porului chinez, cauzei păcii și liber
tății popoarelor.

Alături de poporul chinez, de for
țele inaintate din. întreaga lume, po
porul nostru omagiază memoria fos
tului premier Ciu En-lai. mare prie
ten al poporului român, care ne-a cu
noscut indeaproape tara, fiind oaspe
te al României in 1966 ; prin activi
tatea desfășurată a adus o contribu
ție de cea mai mare însemnătate la 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Chinez și Partidul Comu
nist Român, dintre Republica Popu
lară Chineză si Republica Socialistă 
România.

Puternic ancorate în trecutul de 
luptă revoluționar al celor două po
poare. relațiile de prietenie dintre 
partidele, țările si popoarele noastre 
au dobindit. în anii socialismului, un 
conținut nou. tot mai bogat, chezășia 
înfloririi lor continue constituind-o 
respectarea și înfăptuirea consecven
tă a principiilor deplinei egalități in 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești — prin
cipiile marxism-Ieninismului care 
formează baza unor trainice relații 
de solidaritate internațională.

Așa cum este știut, o pagină stră
lucită în analele relațiilor româno- 
chineze a înscris vizita efectuată in 
1971 în Republica Populară Chineză 
de delegația de partid și guvernamen
tală. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile purtate cu 
președintele Mao Tzedun, cu premie
rul Ciu En-lai deschizînd noi și am
ple orizonturi colaborării dintre ță
rile. partidele si popoarele noastre. 
Subliniind însemnătatea deosebită a 
acestui eveniment pentru cursul me
reu ascendent al relațiilor româno- 
chineze. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
declara cu acel prilej : „îmi exprim 
convingerea că întilnirile si convor
birile pe care le-am avut împreună 
în aceste zile marchează un moment 
de importanță istorică în dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre partidele 
și țările noastre, a colaborării in toa
te domeniile de activitate, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii in lume". La 
rindul său. Ciu En-lai. arătând că po
porul chinez va fi întotdeauna alături 
de poporul român, declara : „Sintem 
convinși că vizita de prietenie a de
legației de partid si guvernamentale 
române va aduce în mod sigur o con
tribuție prețioasă la întărirea conti
nuă a prieteniei de luptă si a unității 
revoluționare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre".

în spiritul hotărîrilor adoptate la 
cel mai inalt nivel, relațiile româ- 
no-chineze cunosc o dezvoltare de Un 
accentuat dinamism în cele rnai dife
rite sfere de activitate. Se extind 
continuu schimburile economice, pro
tocolul semnat la Pekin la sfîrșitul 
anului trecut prevăzînd noi si impor
tante sporuri ale livrărilor reciproce, 
în cadrul cărora o pondere însem
nată revine • produselor cu un 
înalt grad de prelucrare. O 
amploare crcscîndă cunosc vizitele 
reciproce de activiști de partid și de 

stat : totodată se dezvoltă contactele 
intre organizațiile obștești, schimbu
rile dc experiență în cele mai diverse 
domenii ale construcției socialiste. Se 
intensifică, de asemenea, colaborarea 
pe plan internațional, in vederea solu
ționării marilor probleme contempo
rane in concordanță cu interesele 
tuturor popoarelor, împotriva poli
ticii imperialiste de dominație și 
dictat, pentru afirmarea aspirațiilor 
de libertate și independentă ale po
poarelor de pretutindeni. pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Procesul dezvoltării continue și 
multilaterale a relațiilor dc priete
nie româno-chineze și-a găsit o vie 
expresie in schimburile de mesaje 
din ultimul timp dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze. 
„Pornind <le Ia hotărirea noastră 
comună de a dezvolta pe un plan 
superior relațiile româno-chineze — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
telegrama cu ocazia alegerii tovară
șului Hua Kuo-fen în înalta funcție 
de președinte al C.C. al P.C. Chi
nez — îmi exprim convingerea fer
mă că prietenia și solidaritatea re
voluționară, colaborarea multilatera
lă dintre partidele- și țările noastre 
se vor amplifica și adinei tot mai 
mult, spre binele ambelor noastre 
popoare, în interesul cauzei generale 
a socialismului, păcii si colaborării 
internaționale". In același spirit, 
în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață și peste 45 
de ani de activitate revoluționarii ne
întreruptă, tovarășul Hua Kuo-fen 
sublinia : „în procesul îndelungatei 
lupte revoluționare, între partidele, 
țările și popoarele Chinei și Româ
niei s-a închegat o profundă priete
nie militantă. Dumneavoastră ați 
adus o importantă contribuție la în
tărirea relațiilor noastre de priete
nie frățească. Partidul Comunist 
Chinez și poporul chinez, hotărite să 
ducă la îndeplinire cauza lăsată de 
președintele Mao, vor depune efor
turi pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei noastre".

Poporul român a luat cunoștință 
cu viu interes de importantele hota- 
riri adoptate cu prilejul sesiunii di'n 
aceste zile a Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, hotăriri îndreptate spre 
înfăptuirea cu fermitate a liniei 
Congresului al XI-lea al parti
dului și a prevederilor planului 
de 10 ani de dezvoltare a economiei, 
spre realizarea obiectivului istoric ai 
transformării Chirteț. piuă la sfîrșitul 
secoluiift., intr-o hl’are și puternică 
tapă socialistă,, cu o agricultură, inl- 
dușjrie,. apȘyjirț pațională, știință si 
tehnologie mo.dcine. care să o si
tueze in primele rinduri în lume. 
Poporul nostru adresează poporului 
prieten al Chinei urări calde de de
plin succes în înfăptuirea sarcinilor 
propuse, in realizarea de noi și mari 
victorii în opera de edificare a so
cialismului. în făurirea unei vieți 
prospere pe pămîntul Chinei popu
lare — cauză căreia Ciu En-lai i-a 
inchinat întreaga sa activitate.

Poporul nostru este ferm încre
dințat că dezvoltarea și întărirea tot 
mai puternică a prieteniei revoluțio
nare și solidarității militante romflk 
no-chineze corespUnzind intereselor 
construcției socialiste în cele două 
țări, se înscriu, totodată, ca un aport 
de pref. la marile țeluri ale libertă
ții, independenței și progresului în 
lume.

R. CĂPLESCU

A apărut: „ERA SOCJALISTĂ“ nr. 5/1978
în deschidere, revista publică ar

ticolele „Democrația muncitorească 
în acțiune", ..Coordonate ale dez
voltării și modernizării comerțului 
nostru socialist", „Perfecționarea 
mecanismului și activității econo- 
nico-financiare" și „Probleme ale 
dlitecturii românești". La rubrica 

„Dezbateri" este inserat articolul 
„Funcția ideologică a criticii lite
rare". Rubrica „Festivalul «Cintarea 
României»" cuprinde articolul „Sti
mularea creației științifice și teh
nice de masă". Articolul „Marxis
mul în confruntările de idei con

ARTISTUL-CETĂȚEAN
(Urmare din pag. I)
te cu trăsăturile lor 
specifice, liberi să-și 
cultive limba, tradiți
ile, să participe astfel 
din plin la sporirea 
tezaurului de valori al 
națiunii noastre socia
liste. Cunoașterea în
deaproape a mișcării 
artistice de amatori, 
îndrumarea atentă a 
talentului și încura
jarea lui, grija pentru 
păstrarea autenticității, 
odată cu sporirea exi
gențelor față de cali
tatea gustului estetic, 
constituie citeva as
pecte prin care cadic- 
le didactice, studenții 
institutului pot veni in 
sprijinul plasticienilor 
amatori. Sintem con- 
știenți că sprijinirea 
efectivă a plasticieni
lor amatori face ne
cesară participarea în
tregului institut, in 

sensul desfășurării sis
tematice a unei acti
vități artistice de cel 
mai înalt nivel,, care 
să cultive sensibilita
tea artistică a tuturor 
celor îndrăgostiți de 
frumos, ajutînd'u-i să-l 
integreze constant in 
viață. Organizarea de 
expoziții în cluburi și 
case de cultură, la ce
nacluri de creație și 
alte așezăminte de la 
orașe și sate ocupă un 
loc central. De pildă, 
studenții de la secția 
pictură au organizat 
la Combinatul de ce
luloză și hirtie din Dej 
o expoziție de lucrări 
înfățișînd viața și 
munca celor de aici ; 
a fost un bun prilej 
de cunoaștere și de 
colocviu între studenți 
și tinerii muncitori. 
La Bistrița a fost des
chisă o altă expoziție 
de lucrări realizate in

temporane" este publicat la rubrica 
„Consultații". Din sumarul revistei 
mai reținem articolele „învățămin- 
tul tehnic superior confruntat cu 
dinamica progresului tehnologic", 
„Statul lui Burebista în configura
ția politică a Europei acelor timpuri". 
„Obiective actuale ale Partidului 
african al independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde" (P.A.I.G.C.), „Monopolurile 
în căutarea unei «noi legitimități»". 
Revista mai conține rubricile „Con
semnări", „Cărți și semnificații".

perioada practicii de 
vară, inspirate dm 
realitățile dinamice ale 
județului Bistrița-Nă- 
săud : lucrările au fost 
donate comitetului ju
dețean de educație și 
cultură socialistă. La 
întreprinderea „Tehno- 
frig" din Cluj-Napoca, 
studenții secției de 
forme industriale au 
organizat o expoziție 
cu proiecte originale 
pentru produse ale 
acestei intreprinderi.

Deși. în comparație 
cu anii trecuți. rezul
tatele obținute în ceea 
ce privește susținerea 
și îndrumarea mișcării 
artistice de amatori 
sint superioare, nutrim 
totuși convingerea de 
a nu fi epuizat 
posibilitățile pe care 
le avem în acest sens, 
atît in timpul anului 
școlar, cit și în peri
oada practicii pro
ductive.

® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

ÎN FRUNTEA CROSULUI BALCA
NIC — SĂRBĂTORITELE NOASTRE 
DE MÎINE. La a 23-a ediție a între
cerilor balcanice* de cros, desfășura
te duminică, 5 martie, la Istanbul, din 
nou — adică, la fel ca în anii ante
riori — a fost înregistrat un marcant 
succes colectiv românesc : reprezen
tanții noștri au învins in 6 din cele 
10 probe. Și. ca în anii anteriori, mai 
multe titluri balcanice ne aduc atle
tele : Cristina Cojocarii (la proba in
dividuală a junioarelor). Fița Lovin 
(la proba individuală a senioarelor), 
reprezentativa de junioare și cea de 
senioare (in probele pe echipe). Ce
lelalte două succese poartă semnătu
ra colectivă a echipelor noastre de 
băieți — juniori și seniori — favo
ritul Ilie Floroiu clasîndu-se pe un 
neașteptat loc 5 din motive care, o- 
pinăm noi, ar trebui expuse și pu
blic de către antrenorul său. Așa
dar. atletele noastre participante la 
Crosul balcanic au întâmpinat și ono
rat Ziua femeii — sărbătoarea de 
miine a noastră, a tuturor — cu un 
frumos buchet de victorii balcanice. 
Drept pentru care, o data in plus, 
să le cinstim cu un bughet de laude 
și felicitări pe măsură. Pentru 11 Mar
tie, și pentru 5 martie !

O FETIȚA CU FUNDIȚA. Con
cursul de natatie organizat simbătă 
și duminică in Capitală a fost domi
nat autoritar de o fetiță cu funâiță ■ 
se numește Irinel Pănulescu. numără 
13 ani și 9 luni, este din Ploiești, be
neficiază de un mare talent nativ și 
de o pregătire sportivă exemplară — 
executată sub îndrumarea entuziastă 
și competentă a antrenorului Mi
trofan. Altădată. Irinel Pănulescu ui
mise natatia noastră și natația din 
zona balcanică ; de data ace.asta. este 
foarte posibil să fi uimit natația 
mondială, întrucît la ora actuală ex
celentul ei rezultat in proba de 400 m 
mixt — 5:04,7. record național de... 
senioare — nu este la îndemîna nici 

unei tinere sub 14 ani din lume 1 Fe
licitările ce i le adresăm, pentru a- 
cest record și pentru alte trei recor
duri naționale, le însoțim cu urarea 
dc a continua cu același sirs, cu a- 
ceeasi seriozitate si cu același succes. 
Pentru că mica înotătoare a Ploieș- 
tiului este realmente o mare spe
ranță a natației românești !

ÎN CĂUTAREA PINGUINULUI 
PIERDUT. „Palatul de gheață" din 
cadrul complexului sportiv „23 Au
gust" din București a găzduit dumi

Dintr-o săptămînă adunate
ții care încă stăruie in gindirea teh-nică dimineața emoționantele ma

nifestări ale închiderii ediției de iar
nă a „Daciadei" pentru șoimii și pio
nierii patriei. Spectacolul — pentru 
că, de fapt, a fost un mare specta
col sportiv și cultural — s-a numit 
„Festivalul pionieresc pe gheată, e- 
ditia 1978“ si a programat o suită de 
..numere" care de care mai mcintă- 
toare și mai aplaudate : tablouri co
regrafice reprezentând activități de 
învățătură și muncă, activități cul- 
tural-artistice. sportive și distracti
ve ; concursuri de patinaj viteză ; fi
nala pe tară a micilor hocheiști (în 
care steliștii bucureșteni i-au invins 
pe reprezentanții comunei harghite- 
ne Ciumani cu 3—2... după prelun
giri) ; un reușit carnaval pionieresc 
pe gheață. A fost frumos spectaco
lul. dar și mai multă satisfacție a 
produs numeroasei asistente comuni
carea că in fazele anterioare ale 
„Daciadei" au participat peste un mi
lion și două sute mii de copii, mulți 
dintre ei învățind să patineze abia 
cu aceste prilejuri. Iată de ce cre
dem că ideea alcătuirii spectacolului 

de alaltăieri — toți micii patinatori 
zoreau in căutarea unui pinguin pier
dut — poate fi socotită, tot metafo
ric, ideea întregului nostru patinaj, 
lipsit deocamdată de performante va
loroase. Perseverînd pe acest drum, 
poate micuții patinatori de azi vor 
găsi miine... marele succes.

FOTBAL ÎN CEAȚA. Mai nimic nu 
s-a văzut în etapa de duminică pe 
terenurile noastre de fotbal. Și nu 
numai din pricina cetii care înconju
ra unele stadioane, ci din pricina ce- 

nico-tactică a celor mai multi din
tre jucători și tehnicieni. Nimic nou 
— aceleași insuficiente și dibuiri 
vechi, același joc la intimplare, lip
sit de idei, dar bogat in execuții teh
nice rudimentare. Și la A.S.A.. și la 
Politehnica Timișoara sau Universi
tatea Craiova, și la F.C. Argeș, și, 
mai ales, la Steaua (oare o fi exis- 
tind vreun antrenor la această 
echipă ?) ca și Dinamo. Cores
pondentul nostru de la Pitești 
aprecia — spre exemplu — că jocul 
submediocru al formației argeșene 
(0—0 acasă cu F.C. Corvinul) a fost 
pentru numeroșii ei suporteri ca 
palma dată celui ce-ți întinde 
mina să te ajute. Explicațiile puerile 
date după usturătoarea lecție de la 
Iași (1—6) și după penibila evoluție 
de duminică dezvăluie că. de fapt, 
conducerea echipei argeșene nu are 
conștiința răspunderii ce ii revine 
pentru pregătirea și dirijarea su
perficială a unuia dintre loturile 
mai răsărite din fotbalul nostru. Ex
cepțiile fericite — Sportul studențesc. 

și F.C. Bihor — sînt. in consecință, si 
singurele echipe care au reușit vic
torii in ambele etape consumate pină 
acum din returul campionatului. în
seși rezultatele etapei sint edificatoa
re pentru nivelul general : din 9 in- 
tilniri — 7 s-au încheiat cu victoria 
obișnuită a gazdelor, una la egali
tate și numai una cu victoria echi
pei oaspete. Cu alte cuvinte, n-avem 
echipe care să se distingă și să se 
impună prin valoare acasă și in de
plasare. mai toate sînt o ană și-un 
pămint. mai toate joacă după prin
cipiul : azi venițl voi la noi și ba
tem noi — miine venim noi la voi 
și bateți voi ! Nici nu se poate spu
ne că așa se intimplă in general pe 
mapamondul fotbalului fiindcă, iată : 
în același timp, in Italia. în 8 me
ciuri se înregistrează 3 victorii aca
să, 3 in deplasare și două egalități, 
iar în Ungaria, R.F.G. și alte țări ase
menea rezultate sint obișnuite. -Ceea 
ce înseamnă că mai e mult de mun
cit in fotbalul nostru. Spor la mun
că deci, fotbaliști și antrenori !

PE SCURT. DIN ARENE. Săptă- 
mina precedentă s-â desfășurat ia 
Hollywood (Florida) un turneu de te
nis. cu citeva participări marcante : 
Bjbrn Borg. Ilie Năstase, americanul 
Tom Gullikson și alții ; a ciștigat 
Năstase. în campionatul intern de 
rugbi, Farul (15—11 cu Steaua, la 
București) a luat o opțiune in recu
cerirea titlului de campioană : parti
da. de un bun mivel tehnic și spec
tacular. a interesat și prin prisma e- 
ventualei participări a naționalei 
noastre la „Cupa mondială" propu
să de federația franceză. La volei, 
o etapă fără surprize : urinează tur
neul final, in care derbiul Steaua — 
Dinamo (relansat -in urma infringe- 
rilor recente suferite de steliști) va 
hotărî pe campioana ’78. In „Cupa 
României" la handbal, miine seară se 
va decide echipa masculină ciștigă- 
loare. Tot intre Steaua și Dinamo 1

G. MITROI

în cîtevo. lînduri
® Pe patinoarul artificial din par

cul sportiv „23 August" s-a disputat 
aseară intîlnirea internațională ami
cală dc hochei pe gheață tlinlrfe o 
selecționată divizionară bucuresteană 
și reprezentativa R.I’. Chineze. Oas
peții au obținut victoria cu scorul de 
6—2 (2—0. 2—1. 2—1).

® La Ostrava s-a desfășurat un 
mare concurs internațional de lupte 
greco-romane, la care au participat 
sportivi din U.R.S.S., România, Polo
nia. Ungaria, Cehoslovacia și alte 
țâri. Printre învingătorii turneului 
s-a numărat și luptătorul nostru Ro
man Codreanu, care a ocupat primul 
loc la categoria peste 100 kg. Dintre 
sportivii români s-au mai evidențiat 
Ion Draica (82 kg) și Ion Savin 
(100 kg), clasați pe locul doi la cate
goriile respective.

O S-au încheiat întrecerile tur
neului internațional de lupte greco- 
romane desfășurat la Minsk cu parti
ciparea a 133 de concurenți din Bul
garia, Cuba. R. D. Germană, R. F. 
Germania, Iran, Iugoslavia, Polonia, 
România, Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

Dintre sportivii români prezenți la 
acest concurs s-au clasat pe locul 
doi Constantin Alexandru (48 kg), 
Ștefan Rusu (68 kg) și Victor Dolip- 
schi (peste 100 kg), iar Petre Dicu a 
ocupat locul trei la categoria 90 kg.

® La Winterberg (R.F. Germania) 
au luat sfirșit campionatele europene 
de bob pentru tineret. Proba re
zervată echipajelor de 4 persoane a 
fost câștigată de formația R.F. Ger
mania. Echipajul României, alcătuit 
din Paul Neagu. Al. Mitrofan. Gh. 
Dolofan și Viorel Muntcanu. a ocu
pat locul 6.

® COVASNA. Colectivul Tea
trului maghiar de stat din ora
șul Sf. Gheorghe a prezentat, 
în premieră, piesa „D-ale car
navalului" de I. L. Caragiale, in 
traducerea lui Sylveszter Lajos 
și a lui Seprodi Kiss Atilla, 
care a semnat și regia. (Tomuri 
Geza) 0 BOTOȘANI. La Casa 
de cultură din Dorohoi s-a des
chis expoziția de grafică „Ilus
trații la poezia lui Mihai Emi- 
nescu", purtînd semnătura Li- 
giei Macovei. Centrul județean 
de îndrumare a creației popu
lare a editat o culegere cuprin

zând zece piese corale pentru 
grupuri vocale, armonizate la 
două și trei voci. în comunele 
județului continuă ștafeta cultu- 
ral-artistică, „Mindru plai boto- 
șănean", organizată în cadrul e- 
tapei de masă a Festivalului 
național „Cintarea României". 
(S. Ailenei) O V1LCEA. în pe
rioada 4—26 martie au loc in 
municipiul Rm. Vilcea o serie 
de manifestări artistice și meto
dice programate în cadrul pri
mului festival al creației popu
lare și al artei amatoare, sub 
genericul „Pridvor vilcean". în 

sala de festivități a consiliului 
popular județean a fost deschi
să o expoziție a gazetelor de 
perete și satirice din localitățile 
și întreprinderile județului. (Ion 
Stanciu) O MARAMUREȘ. în 
holul Școlii populare de artă 
din Baia Mare s-a deschis ex
poziția de pictură, acuarelă și 
guașă a Elisabetei Galloy-Hubic, 
iar în sălile de lectură ale Bi
bliotecii județene din Baia 
Mare se află deschisă prima 
expoziție personală de pictură 
a artistului amator Mircea 
Oșian. Tot o expoziție persona

lă a deschis, în sălile Casei 
municipale de cultură din Si- 
ghetu Marmației, și tinăru! pic
tor Vasile Birlea, în timp ce 
teatrul de amatori din localita
te a prezentat spectacolul cu 
piesa „Dezertorul" de Mihail 
Sorbul,. în regia instructoarei 
Maria Leordean. (Gh. Susa). 
® VASLUI. La Vaslui, sub 
egida Comitetului județean 

pentru cultură și educație socia
listă s-au desfășurat lucrările 
simpozionului cu tema „Tendin
ță și orientare în arta plastică 
de amatori", manifestare la care 
au participat pictori, sculptori și 
graficieni din județele Bo
toșani. Iași, Suceava și Vaslui, 
specialiști și cadre didactice. Cu 
acest prilej, în sala „Arta" de 
la Muzeul județean Vaslui a 

fost organizată o expoziție a 
membrilor cenaclurilor și cercu
rilor de artă plastică din ju
dețul Vaslui. (Crăciun Lăluci). 
• SATU MARE. în sala Casei 
municipale de cultură din Satu 
Mare, scriitorul Banner Zoltan, 
de la revista literară „Utunk" 
din Cluj-Napoca. a prezentat 
un recital din creația poeților 
maghiari din România. In a- 
ceeași zi, scriitorul clujean a 
avut o întîlnire cu membrii 
cenaclului literar în limba 
maghiară „Ady Endre" al casei 

municipale de cultură. (Octav 
Grumcza) ® SIBIU. Sub gene
ricul „Să ne cunoaștem patria", 
la Casa de cultură a sindicate
lor a fost deschisă o expoziție 
de ilustrate color editate in 
decursul anilor de prestigioasa 
întreprindere poligrafică sibia- 
nă. Pe lingă întreprinderea ci
nematografică județeană, la Si
biu a fost: constituit „Ecran ’78“ 
— cincclubul amatorilor de 
film. (Nicolae Brujan) ® TUR
CEA. întreprinderea cinemato
grafică din județul Tulcea a 

organizat o serie de manifes
tări politico-educative cu filmul 
la sate. în comuna Jurilovca a 
fost prezentată expunerea 
„Lupta de veacuri a țărănimii 
pentru libertate și dreptate so
cială". in satul Cataloi — sim
pozionul cinematografic „Mo
mente din trecutul glorios de 
luptă al poporului român", iar 
la Satu Nou — medalionul 
..Patriotismul și spiritul de 
sacrificiu și dăruire oglindit in 
arta cinematografică", urmate 
de proiecții. (E. Mihăilescu).
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Sesiunea extraordinară a U.N.C.T.A.D. examinează; Principala problemă a actualității,5

italiene o constituie venirea comuniștilor DE PRETUTINDENI

în contentful eforturilor vizînd instaurarea unei noi ordini 
internaționale

cînd de Ia 100 miliarde dolari la în
ceputul deceniului, la peste 250 mi
liarde dolari la sfirșitul anului 
1977. Numai dobinzile pentru împru
muturile externe plătite anual de 
țările cel mai puțin dezvoltate au 
depășit cifra de 1 miliard dolari, pre- 
judiciind in mod grav eforturile aces
tor țări pentru îmbunătățirea situa
ției popoarelor lor (peste 100 milioa
ne de oameni din întinse zone ale 
planetei).

Sesiunea este chemată să adopte 
măsuri efective de natură să reducă 
datoria externă a țârilor in curs de 
dezvoltare interesate si să stabileas
că. totodată, orientări de principiu 
și itn cadru multilateral adecvat 
pentru reașezarea datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

Se au în vedere atit rezolvarea 
problemei datoriilor publice ale unor 
categorii specifice de țări în curs de 
dezvoltare, cit și solutionarea pro
blemelor datoriilor comerciale ale 
acestora.

în cursul primei ședințe au făcut 
declarații secretarul general al 
U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, și minis
trul comerțului din Zair, ultimul pre- 
zentînd poziția de 
„Grupului celor 77“ 
amintite. Vorbitorii 
această primă sesiune 
nisterial a U.N.C.T.A.D. drept un eve
niment istoric în contextul eforturilor 
vizind instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

economice
GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis, luni, lucrările ce
lei de-a IX-a sesiuni extraordinare a 
Consiliului pentru Comerț si Dez
voltare — organ permanent al Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) — 
care, pentru prima dată în istoria 
U.N.C.T.A.p. se desfășoară la nivel 
ministerial. Președinte al sesiunii 
a fost ales ministrul comerțului din 
Sri Lanka.

Actuala sesiune extraordinară ur
mează să abordeze problema datorii
lor externe ale țărilor în curs de dez
voltare. in special ale țărilor celor 
mai puțin dezvoltate.

După' cum rezultă din studiile pre
gătitoare, 
ale țărilor 
sint serios 
flației și
economia mondială — cele mai grave 
din ultimii 40 de ani — a diminuării 
veniturilor clin export ale acestor 
țări. Deficitul curent al țărilor in 
curs de dezvoltare s-a triplat, creș
tinei de la o medie anuală de apro
ximativ 10 miliarde dolari, la înce
putul anilor '70. Ia aproximativ 30 
miliarde — în prezent. în tăriie cele 
mai defavorizate rata de creștere eco
nomică atinge cu greu jumătate din 
obiectivul fixat de strategia pentru 
dezvoltare adoptată de Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite la înce
putul actualului deceniu. Datoriile 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare au crescut considerabil, tre-

perspectivele economice 
în curs de dezvoltare 

afectate ca urmare a in- 
fenomenelor de criză din

principiu a 
în chestiunile 
au calificat 
la nivel mi-

Acțiunile militare din Ogaden
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 

Un comunicat al Comandamentului 
operational revoluționar national di
fuzat de postul de radio Addis Abeba 
și reluat de agențiile France Presse, 
Reuter și U.P.I. informează că orașul 
Jijiga din Ogaden- și întregul terito
riu înconjurător..- inclusiv defileul 
Kara Marda. au.reintrat sub con
trolul forțelor etjopiene.

„Cea mai mare parte a forțelor so- 
maliene care au invadat regiunea au

complet zdrobite, iar celelalte 
în dezordine", afirmă comunica- 
adăugind că „toate platourile

fost
fug
tul. 
înalte din est au fost eliberate".

MOSCOVA

CONVORBIRI
L BREJNEV-W. STOPH

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că Willi 
Stoph. președintele , Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., care a făcut o vi
zită de lucru la Moscova, a' fost pri
mit de Leonid Brejnev; secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Cu \acest prilej, a fost 
făcut un schimb de opinii asupra 
adîncirii pe mai departe ă- colaborării 
celor două țări pe multiple planuri, 
precum și asupra unor probleme ale 
actualității internaționale. Willi Stoph 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
Aleksei Kosighin. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

MOGADISCIO 6 (Agerpres). — In
tr-o declarație difuzată de postul de 
radio Mogadiscio și reluată de agen
ția U.P.I. se arată că un atac masiv 
cu tancuri și avioane a fost lansat 
de către Etiopia împotriva orașului 
Jijiga. din Ogaden. Luptele, care au 
început la 19 februarie, menționează 

■ declarația, „au 
critic si cresc 
care zi“.

Comunicatul
Frontului pentru Eliberarea 
liei de Vetet (W.S.L.F.) au fost tri
mise spre Jijiga din alte sectoare si 
că acestea au rezistat atacurilor 
aeriene și terestre, provocînd pierderi 
grele inamicului. Se precizează că au 
fost distruse numeroase tancuri și au 
fost doborite trei avioane.

atins un nivel foarte 
in intensitate in fie-

adaugă că forte ale
Soma-

la conducerea statului"
subliniază Enrico Berlinguer, secretarul general al P.C.I

ROMA 6 (Agerpres). — în înche
ierea celei de-a Vil-a Conferințe 
muncitorești a Partidului Comunist 
Italian, desfășurată la Napoli, a luat 
cuvintul. în cadrul ' unui miting Ia 
care au participat circa 10 000 de 
persoane. Enrico Berlinguer. secre
tarul general al P.C.I. Referindu-se 
la criza de guvern declanșată la 16 
ianuarie. Berliriguer a exprimat spe
ranța că partidele „arcului constitu
țional" vor putea anunța tării la 
apropiata intilnire cu premierul, de
semnat. Giulio Andreotti, progra
mată pentru miercuri, realizarea 
„unui acord pentru soluționarea cri
zei, care să conducă, în final, la for
marea unui cabinet sprijinit, stimulat 
și controlat de o majoritate calita
tiv diferită de cea din trecut. Dacă 
lucrurile se vor petrece astfel — a 
spus vorbitorul — aceasta va repre
zenta un fapt important si pozitiv 
pentru tară și pentru democrație".

Actuala criză de guvern — a rele-

vat secretarul general al P.C.I. — a 
făcut ca evenimentele să evolueze 
astfel incit principala problemă a 
zilei o constituie „venirea comuniș
tilor la conducerea politică a socie
tății și a statului italian", recunos- 
cîndu-se că „situația extraordinar de 
gravă prin care trece tara cere o 
colaborare între partide, care trebuie 
exprimată printr-o majoritate clară 
parlamentară, incluzînd P.C.I.".

Problema accesului clasei munci
toare la conducerea tării — a adău
gat Berlinguer — se punea de multă 
vreme in Italia. Subliniind forța 
P.C.I., vorbitorul a declarat. în con
text. că „masele muncitorești tre
buie să asigure, ele însele, impor
tanta responsabilitate a soluționă
rii problemelor tării". Secretarul ge
neral al P.C.I. s-a referit, de aseme
nea. la necesitatea unei politici eco
nomice riguroase, care să ducă la o 
situație mai echitabilă pe plan social.

tinerii americani au hotărît să continue greva
Au fost invocate prevederile legii „Taft-Hartley"

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Minerii greviști americani au respins 
cu majoritate de, voturi proiectul 
noului contract de muncă colectiv cu 
patronatul. După cum anunță agen
țiile de presă, practic, contractul a 
fost respins în fiecare secție a Uniu
nii sindicale a minerilor, care, cu trei 
luni în urmă, a declarat grevă în 
semn de protest față de. refuzul pa
tronatului de a satisface cererile pri
vind majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

Documentul face mari concesii 
companiilor miniere prevăzînd, in a- 
celași timp, o serie de condiții inac
ceptabile pentru oamenii muncii. 
Drept urmare, 165 000 de mineri au 
refuzat să se reîntoarcă în abataje 
pînă ce revendicările lor nu vor -fi 
satisfăcute.

Comunicatul asupra 
proiectului a determinat o 
tate la Casa Albă. Președintele S.U.A. 
i-a convocat de urgență pe colabo
ratorii săi apropiați, precum și o se
rie de membri ai cabinetului.

După cum s-â anunțat ulterior, 
președintele Jimmy Carter a invo
cat prerogativele legii „Taft-Hartley“ 
pentru a pune capăt grevei. într-un 
discurs televizat, șeful executivului 
a subliniat, că a luat această hotărîre 
deoarece majoritatea membrilor sin
dicatului national al minerilor

respins proiectul de acord realizat 
cu asociația proprietarilor de mine.

în baza acestei legi, guvernul va 
interveni pentru ca minerii să-și 
reia lucrul pentru o perioadă de 80 
de zile. în acest interval, reprezen
tanții sindicatului minerilor și ai 
patronatului sint obligati să ducă 
tratative în vederea reglementării 
conflictului de muncă.

respingerii 
vie activi-

au

CAMPANIA ELECTORALA DIN FRANȚA

Populari a R. P. Chineze
Tovarășul Hua Kuo-fen a fost numit, în unanimitate, 

în funcția de premier al Consiliului de Stat
PEKIN (Agerpres). — La Pekin s-a 

încheiat duminică prima sesiune a 
celei de-a V-a Adunări. Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze, ale cărei lucrări au început la 
28 februarie, transmite agenția China 
Nouă. Adunarea a adoptat. în unani
mitate. Constituția Republicii Popu
lare Chineze, o rezoluție asupra ra
portului privind activitatea guvernu
lui și Imnul național al Republicii 
Populare Chineze.

Prima sesiune a celei de-a V-a A- 
dunări Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze a aprobat, 
în unanimitate, propunerea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, hotărî nd numirea tovarășu
lui Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, în funcția de premier al 
Consiliului de Stat. La recomandarea 
premierului Hua Kuo-fen. sesiunea 
a hotărît asupra alegerii celor 13 
vicepremieri ai Consiliului de Stat : 
Den Siao-pin, Li Sien-nien. Su Sian- 
cien, Ci Ten-kuei, Iu Ciu-li. Cen Si- 
lien, Ken Biao. Cen Iun-kuei, Fan I, 
Uan Cen, Ku Mu. Kan Sih-en și Cen 
Mu-hua.

Totodată, sesiunea a stabilit com
ponenta Consiliului de Stat. Printre 
miniștri figurează Huan Hua, minis
trul afacerilor externe. Su Sian-cien, 
ministrul apărării naționale. Li Cian, 
ministrul comerțului exterior, Cen 
Mu-hua. ministrul relațiilor economi
ce cu țările străine, și alții.

Prima sesiune a celei de-a V-a A- 
dunări Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze a ales, în 
unanimitate, pe Ie Cien-in președin
te al Comitetului Permanent al Adu-

nării Naționale a Reprezentanților 
Populari. Sesiunea a ales, de aseme
nea, pe cei 20 de vicepreședinți ai 
Comitetului Permanent și pe cei 175 
de membri ai Comitetului Perma
nent. Ci Pin-fei a fost ales secretar 
general al Comitetului Permanent.

Sesiunea a ales, totodată, pe Cian 
Hua președinte al Curții Populare 
Supreme a R.P. Chineze, și pe Huan 
Huo-cin procuror-șef al Procuraturii 
Populare Supreme a R.P. Chineze.

De asemenea, la recomandarea pre
mierului Hua Kuo-fen, sesiunea a 
decis asupra alegerii lui Go Mo-jo ca 
președinte al Academiei de Științe a 
R.P. Chineze, și a lui Hu Ciao-mu ca 
președinte al Academiei de Științe 
Sociale a R.P. Chineze.

Adunarea a adoptat rezoluția asu
pra raportului privind activitatea gu
vernului, chemîrid poporul de toate 
naționalitățile de pe întreg teritoriul 
țării să se unească și mai strîns in 
jurul Comitetului Central al P.C. Chi
nez, condus de președintele Hua 
Kuo-fen, să înfăptuiască ferm linia 
celui de-al XI-lea Congres al P.C. 
Chinez, să îndeplinească sarcinile de 
luptă în domeniile politic, economic, 
cultural și militar și în afacerile ex
terne, trasate în raportul asupra ac
tivității guvernului. Rezoluția chea
mă la un efort hotărît pentru reali
zarea directivelor planului pe 10 ani 
de dezvoltare a economiei naționale, 
în vederea transformării R.P. Chine
ze. pînă la sfirșitul secolului. într-un 
puternic și modern stat socialist.

La sesiune au participat 3 460 de 
deputați.

® IZOLATOR UNI
VERSAL. Pentru etanșeizarea 
rezervoarelor și canalelor care 
alcătuiesc sistemele de irigare, 
deosebit de valoros s-a dovedit 
un nou izolator universal denu- 
miț „Flexoplast", produs în 
R. P. Bulgaria, Este vorba de 
un material vîscos, care se a- 
plică cu ușurință pe pereții ca
nalelor, ca și pe panouri din 
beton și alte materiale, hidroizo- 
latorul puțind fi folosit și in 
construcția de locuințe și insta
lații industriale. El se distinge 
prin stabilitatea sa la diferite 
temperaturi (de la minus 35 
grade, pînă la 90 grade Celsius) 
și prin marea rezistență la ru
pere și frecare.

® PROGRAM DE 
COMBATERE A FLAGE
LULUI ORBIRII. Organiza
ția Mondială a Sănătății (O.M.S.) 
a anunțat lansarea unui pro
gram eșalonat pe doi ani (1981- 
1982), în vederea combaterii orbi
rii, care va necesita investiții de 
20 milioane dolari. Cu acest pri
lej, s-a arătat că în lume exis
tă in prezent aproximativ 40 mi
lioane nevăzători, 80 la sută 
dintre aceștia trăind în țările 
în curs de dezvoltare. „în cazul 
in care nu vor fi adoptate mă
suri ferme de combatere a aces
tui flagel, există pericolul ca 
numărul orbilor să se dubleze, 
devenind o gravă problemă pen- ț 
tru umanitate", arată O.M.S., 
subliniind că multiplicarea ca-/ 
zurilor de orbire se datorează, 
în principal, malnutriției și bo
lilor infecțioase.

de presă transmit:

Apropiată întâlnire 
a premierilor 

Greciei și Turciei 
Vor fi examinate probleme 

referitoare la îmbunătățirea 
relațiilor reciproce

ATENA (Agerpres). — Primul mi
nistru al Greciei, Constantin Kara
manlis. și primul ministru al Tur
ciei, Btilent Ecevit, se vor întîlni — 
după cum se convenise în principiu 
anterior — in zilele de 10 și 11 mar
tie. la Montreux, în Elveția, anun
ță un comunicat dat publicității con
comitent la Atena și Ankara.

în timpul intîlniiii. precizează co
municatul. cei doi prim-miniștri vor 
efectua un schimb de păreri, fără o 
agendă rigidă, in probleme ce au 
impietat asupra relațiilor dintre cele 
două țări vecine in ultimii ani. Ei 
vor avea, astfel, ocazia — se adau
gă — să reafirme voința politică a 
guvernelor lor de a găsi soluții jus
te si echitabile acestor probleme și 
de a explora procedurile adecvate și 
practicabile care să faciliteze găsirea 
unor soluții concrete.

POZIȚII IN favoarea UNITĂȚII forțelor de stingă
PARIS G (Agerpres). — In cursul 

unei conferințe de presă. Edmond 
Maire. secretar general al Confede
rației Franceze Democratice a Mun
cii (C.F.D.T.). s-a pronunțat pentru . 
schimbări profunde în Franța spre 
a face față crizei și a satisface reven
dicările oamenilor muncii. EI a re
amintit platforma de revendicări si 
objective imediate a C.F.D.T.. pro
punerile sale privind naționalizările, 
drepturile femeilor, problema ener
giei, care formează un ansamblu 
coerent de acțiune al acestei confe
derații. Ele vor sta la baza oricăror 
negocieri pe care C.F.D.T. le va avea 
pentru reducerea inegalităților, sta-

5 -- ' ’»

bilirea dreptului unui loc de muncă 
util pentru toți cetățenii tării, trans
formarea condițiilor de muncă și de 
viață, lărgirea drepturilor oamenilor 
muncii.

în numele C.F.D.T.. Edmond Maire 
a chemat pe toți oamenii muncii 
să asigure victoria in alegeri a parti
delor de stingă pentru a crea condi
țiile unei uniuni durabile, care să 
permită formarea unui guvern al 
stingii unite, capabil să realizeze, în 
concordantă cu mobilizarea socială, 
transformările profunde pe care le 
așteaptă marea masă a oamenilor 
muncii.

Activitate intensă la bordul complexului 
spațial sovietic

MOSCOVA 6 (Ager
pres). — Luni a fost a 
patra zi a existentei tre
nului spațial „Saliut-6“ 
— „Soiuz-27“ — „So- 
iuz-28“. Ziua de lucru a 
echipajului a început la 
8 dimineața și s-a 
cheiat seara tîrziu.

Aleksei 
Vladimir 
crat la 
perienței 
slovace „Extincția", care

în-

Gubarev 
Remek au 
realizarea 

sovieto-ceho-

Si 
lu- 
ex-

■>
constă în 
strălucirii _____
timpul in care ele „dis
par" în orizontul noc
turn al Pămintului. Cer
cetarea se efectuează 
pentru obținerea de date 
experimentale privind 
existența la altitudini 
de 80—100 km a unui 
strat de praf format din 
micrometeoriți.

în interesul studierii 
mediului ambiant, echi
pajul complexului spa-•

observarea 
stelelor în

țial a efectuat observații 
asupra unor zone ale 
suprafeței Pămintului și 
oceanului planetar.

Cosmonauții au efec
tuat, de asemenea, exer
ciții fizice, au realizat 
reportaje de televiziu
ne. au executat noi 
operațiuni in cadrul ex
perimentului sovieto- 
cehoslovac „Chlorella".

Starea membrilor echi
pajului este bună. Zbo
rul cosmic continuă.

PE CONTINENTUL. ’
LATINO-AMERICAN 
____________________ !

Recucerirea suveranității naționale 
asupra celei mai mari părți a resur
selor naturale, modificările interve
nite în structurile producției, mai 
ales pe calea industrializării, dezvol
tarea și diversificarea economiilor 
naționale — trăsături esențiale ale 
proceselor actuale de pe continentul 
latino-american — exprimă preocu
pări pentru asigurarea unei reale in
dependențe economice, de importanță 
hotărîtoare pentru consolidarea inde
pendenței politice. Evoluțiile care au 
loc in această direcție confirmă jus
tețea aprecierii formulate la Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român in sensul că una din 
caracteristicile importante ale vieții 
internaționale este voința popoare
lor de a pune capăt cu desăvîrșire 
politicii imperialiste și neocolonia- 
liste. de a deveni stăpîne pc bogă
țiile lor naționale, pe destinele pro
prii, de a-și asigura nestînjenit pro
gresul economic și social.

Pentru accelerarea progresului ță
rilor latino-americane. o importanță 
deosebită au relațiile lor economice 
internaționale, crearea condițiilor 
necesare pentru ca acestea să se 
desfășoare pe baze reciproc avan
tajoase. să contribuie la atingerea 
obiectivelor stabilite în programele 
naționale de dezvoltare.

Din acest punct de vedere este 
semnificativ că în America Latină 
se manifestă tendințe tot mai pro
nunțate spre diversificarea legături
lor economice, care — după cum se 
știe — o întreagă perioadă istorică 
au avut un .caracter unilateral, fiind 
limitate la relațiile cu piața nord- 
americană. Această situație a con
tribuit considerabil Ia profilurile de 
monocultură și de monoproducție la

întrevedere Gusto Hk- 
sak—Stane Dolanț.stane D°- 
lanț, secretar al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., și-a 
încheiat vizita de prietenie . în 
R. S. Cehoslovacă. în ultima zi a 
șederii sale la Praga, el a avut o 
nouă întrevedere cu Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C.C., 
președintele R. S. Cehoslovace. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb de 
informații referitoare la succesele 
realizate de cele două partide și țări 
in construirea socialismului — infor
mează agenția C.T.K. Au fost discu
tate, de asemenea, unele probleme 
ale situației internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

0 Hoiănre, a C.C. d 
P.C.U.S. La Moscova a fost dată 
publicității hotărirea C.C. al P.C.U.S. 
„Cu privire la situația și măsurile 
de îmbunătățire a propagandei prin 
conferințe". Subliniindu-se impor
tanța acestei forme de propaganda, 
hotărirea recomandă dezvoltarea in 
continuare a universităților populare, 
lectoratelor, ciclurilor de conferințe 
etc., care oferă participanților cu
noștințe sistematice în diferite do
menii, contribuie la creșterea califi
cării oamenilor muncii. Hotărirea 
prevede, de asemenea, o serie de 
măsuri practice în vederea îmbună
tățirii propagandei prin conferințe.

Comunicatul comuncu p“- 
vire la vizita efectuată in Sri Lan
ka de către primul ministru al Gu
vernului R.S. Vietnam. Fam Van 
Doug. .relevă că .în cursul convorbi
rilor avute cu președintele țării- 
gazdă, J. R. Jayawardene, a fost ex
primată satisfacția celor două părți 
în legătură. cu dezvoltarea neîn
treruptă a relațiilor bilaterale.

Impotriva producerii de 
noi arme nucleare, comitetul 
de politică externă al Parlamentului 
norvegian s-a pronunțat, intr-o de
clarație. împotriva dezvoltării de noi 
arme nucleare. Totodată, președinte-

le comitetului. Reiulf Steen, care este 
și președintele Partidului Muncitoresc 
Norvegian (de guvernămint). a de
clarat că’ a sosit timpul ca Norve
gia să manifeste inițiative concrete 
în direcția realizării unui acord in
ternational. pentru împiedicarea pro
ducerii bombei cu neutroni.

în editura 
a apărut in 
un volum cuprinzind schite și 
nuvele din opera lui I. L. Ca- 
ragiale. Volumul, in traducerea 
lui Stanislav Semcinski. este 
editat intr-un tiraj de 50 000 
exemplare.

,.Dnipro“ din Kiev 
limba ucraineană

Activitate diplomatică în 
Orienmi Mijlociu. Ambasado
rul itinerant american. Alfred Ather
ton, care se află la Cairo in cea de-a 
treia vizită in cadrul misiunii pri
vind negocierile egipteano-israeliene, 
a fost primit, luni, de președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat. La în
cheierea convorbirilor. Atherton a 
declarat că a inmînat președintelui 
Sadat un mesaj, de răspuns al pri
mului ministru israelian. Menahem 
Begin, la cel transmis de șeful sta
tului egiptean.

Vizita unei delegații a 
O.E.P. la Moscova. Agf-'ntia 
T.A.S.S. anunță că la Moscova a 
sosit luni o delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei în frun
te cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.

s-a

Ședința Comisiei per
manente CJLE.R. pentru 
construcții de mașini
desfășurat la Brno. Comisia a anali
zat nivelul specializării si cooperării 
internaționale in producție in dome
niul construcțiilor de mașini din ță
rile membre ale C.A.E.R.

ACȚIUNI DE COLABORARE REGIONALA
A

m
care au fost reduse, în multe cazuri, 
economiile latino-americane. In ul
timele decenii, și mai ales în anii 
’70. odată cu progresele înregistrate 
în lichidarea acestor fenomene și in 
diversificarea producției/ a devenit 
posibilă și o lărgire a piețelor, atit 
în domeniul aprovizionării, cit și in 
cel al desfacerii. Pe lingă S.U.A., 
printre partenerii economici ai țări
lor latino-americane se numără, in 
prezent, o serie de state industriali
zate, cu un înalt potențial tehnic, ca 
cele vest-europene și Japonia, pre
cum și un șir de țări in curs de dez
voltare de pe 
Concomitent, 'i 
cunosc relațiile cu țările socialiste. 
O satisfacție deosebită produce dez
voltarea legăturilor comerciale și de 
cooperare 
științifică dintre România 
socialistă in curs de dezvoltare — 
și țările latino-americane, care în
registrează un curs ascendent.

Este firesc ca. in acest proces de 
lărgire a relațiilor economice externe, 
țările latino-americane să caute îm
bogățirea 
colaborării 
tinentului 
mai mare 
din vecinătatea sau situarea in a- 
ceeași zonă geografică, precum și 
din similitudinile de preocupări 
linia dezvoltării. Tocmai asupra 
cestor aspecte și caracteristici noi 
cooperării interlatino-americane 
vom opri în cele ce urmează.

Statisticile estimative relevă că în 
anii' 1976 și 1977 s-a menținut ritmul 
înalt de creștere a schimburilor co
merciale bilaterale din prima jumă
tate a deceniului actual, cînd va
loarea exporturilor, în cadrul regiu-

toate continentele, 
o evoluție pozitivă

economică și tehnieo- 
țară

conținutului și formelor 
în însuși perimetrul con- 

lor, să acorde atenție tot 
avantajelor care decurg

pe 
a- 

ale
ne

nii, a sporit de la un miliard 962 mi
lioane de dolari (1970) la 5 miliarde 
354 milioane dolari (1975). Din date 
ale CEPAL (Comisia economică a 
O.N.U. pentru America Latină) re
zultă că. in prima jumătate a dece
niului actual, valoarea produselor 
netradiționalc — in special manufac
turate — exportate de țările latino- 
americane in aria continentului a 

. crescut de la 850 milioane de dolari, 
în 1970, la 2.3 miliarde, in 1975.

Paralel cu sporirea și diversifica
rea legăturilor comerciale, relațiile 
economice bilaterale dintre țările 
latino-americane îmbracă, în ultimii 
ani, formele moderne ale cooperării 
în producție și în alte domenii. Din 
1976, țări care au acumulat o anu
mită experiență în diferite sectoare 
ale tehnologiei moderne devin parte
neri ai altor state de pe continent, 
în condițiile unor relații reciproc 
avantajoase. Astfel, Brazilia cola
borează cu Columbia la exploatarea 
zăcămintelor de cărbune din provin
cia columbiană Cundinamarca. De 
asemenea. Venezuela acordă asistență 
economică Perului în domeniul ex
ploatării petrolului. în 1976, Mexicul 
a furnizat țărilor din America cen
trală și de sud tehnologie și asis
tență tehnică pentru circa 60 de o- 
biective i din regiune, printre care 
hidrocentrala Alta Achicayo din 
lumbia, hidrocentrala El Cenizo 
Venezuela, o fabrică de hîrtie 
Peru și un sistem de irigații 
Brazilia.

Concomitent cu amplificarea coo
perării bilaterale s-au extins acțiu
nile de cooperare multilaterală. în 
timp ce se înregistrează eșecul sau 
degradarea unor organizații econo
mice regionale care dezavantajau în

Co- 
ciin 
din 
din

special țările mici și mijlocii (cazul 
Pieței comune latino-americane — 
ALALC), se impun atenției apariția 
și consolidarea unor programe de 
cooperare și de colaborare intre 
țări vecine sau eu economii com
plementare, exprimînd comunitatea 
de interese in dezvoltarea mai acce
lerată a economiilor naționale. Un 
astfel de caracter are GRUPUL 
ANDIN, din care fac parte Bolivia, 
Columbia, Ecuadorul. Peru și Ve
nezuela. Pînă în prezent au fost 
adoptate acorduri de cooperare in 
industriile metal-chimică și petrochi
mică, urmind să fie examinate posi
bilitățile de extindere a acestui tip 
de colaborare și in alte sectoare (si
derurgia și electronica). Și în zona 
Caraibilor operează 
grame de cooperare 
țează eforturile tot 
ale multor țări mici 
regiune de a-și' dezvolta mai rapid 
și a-și consolida independența. în 
1975, ele au înființat o întreprindere 
navală mixtă, „Namucar", 
zînd necesităților crescinde 
merțului în zonă, iar in 
hotărît fondarea, cu forțe 
a două institute în vederea pregă
tirii de specialiști pentru domenii 
similare ale economiilor lor na
ționale. Importante acțiuni și proiec
te de cooperare, mai ales în dome
niul energetic, sînt promovate și de 
țările din bazinul fluviului La Plata 
(Brazilia, Argentina, Uruguay, Pa
raguay). O formă nouă de cooperare 
multilaterală între toate țările sub- 
continentului o reprezintă activitatea 
desfășurată în diverse direcții de 
S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino- 
American). Relevînd succesele și po
tențialul încă foarte bogat ai co-

diferite pro- 
care poten- 
mai 
din

vădite 
această

răspun- 
ale co- 

1977 au 
comune,

laborării continentale, ministrul de 
externe venezuelean compara recent 
tendința spre multiplicarea formelor 
de legături dintre țările zonei cu 
descifrarea unui alfabet al interese
lor comune.

Se cuvine a sublinia că acesta este 
un proces complex, care, pe lingă 
împliniri reale, cunoaște 
de dificultăți, și obstacole, 
înfrunte contraofensiva 
rilor supranational, , in 
noi sfere de influență, și a unor 
grupări economice și politice au
tohtone potrivnice schimbărilor în
noitoare și, respectiv, acțiunilor de 
solidaritate și cooperare întreprinse 
in sprijinul acestora.

Fără îndoială, noile dimensiuni ale 
relațiilor de cooperare dintre țările 
continentului reflectă succesele ob
ținute in dezvoltarea economică a 
acestora: totodată, ele pun în evi
dență așezarea atit a raporturilor eco
nomice int.erlatino-americane, cit și 
cu țările dezvoltate din punct de ve
dere industrial pe principiile noi ale 
egalității, echității și avantajului 
reciproc, în forme care să contribuie 
realmente la lichidarea decalajelor, 
la cristalizarea noii ordini economice 
internaționale. La numeroase întreve
deri între șefii de stat din America 
Latină, la reuniunile diferitelor or
ganizații și organisme regionale sau 
subregionale, problemele legate de 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
continentale sînt abordate în spi
ritul acestor principii, fără genera
lizarea cărora este de neconceput e- 
dificarea noii ordini economice.

și o serie 
trebuind să 
monopolu- 

căutare de

Eugen POP
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Trei atentate cu bombe 
s-au produs, în noaptea de dumini
că spre luni, la Atena, informează 
agenția France Presse. Unul dintre 
acestea a fost comis împotriva se
diului unei secții 
munist. Atentatele 
gube materiale.

Interdicții de circulație 
Ia Salisbury.
carii luptelor patrioților Zimbabwe 
împotriva regimului rasist, autorită
țile de la Salisbury au instituit, în- 
cepînd de luni, interdicții de circu
lație în suburbiile și regiunile înve
cinate orașului Salisbury.

Reluarea relațiilor diplo
matice între Cuba și Turcia, 
suspendate din anul , 1961. a fost 
decisă în cele două capitale — 
nuntă agenția Prensa

Rezultate ale alegerilor 
comunale din RJ.G. Primele 
rezultate ale alegerilor comunale 
desfășurate duminică in două landuri 
vest-germane indică un cistig de 
voturi pentru Partidul Social-Demo
crat in nordul tării, în landul 
Schleswig-Holstein. P.S.D. și-a spo
rit voturile cu aproape 6 la sută fată 
de precedenta confruntare electorală 
comunală. întrunind 41 la sută din 
sufragii și obținind postul de primar 
al capitalei landului, orașul Kiel. 
Pe de altă parte,* la Miinchen, ca
pitala celuilalt land unde s-au des
fășurat alegeri — Bavaria —. in 
funcția de primar al orașului a fost 
ales candidatul Uniunii Crestin-So- 
ciale (U.C.S.).

a Partidului Co- 
s-au soldat cu pa

Datorită intensifi-

. 1961. a
Latina.

a-

Manevre militare
provocatoare împotriva 

poporului coreean
PHENIAN 6 (Agerpres). — Mi

nisterul de Externe al R.P.D. Co- 
re’ene a dat publicității o declarație 
in care denunță manevrele militare 
comune americano-sud-coreene pro
gramate să înceapă la 7 martie. Ma
nevrele constituie „o gravă violare 
a păcii și securității în Coreea si în 
Asia și o provocare la adresa între
gului popor coreean și a popoarelor 
iubitoare de pace din întreaga lume, 
care doresc reunificarea pașnică a 
Coreei" — relevă agenția A.C.T.C. 
Manevrele militare comune ameri- 
cano-sud-coreene de la 7 martie sînt 
cele mai ample dintre toate cele 
ce-au avut loc după armistițiul din 
Coreea, prevăzînd mobilizarea unor 
mari forte armate, de peste 100 000 
de militari, din armatele terestre, 
aeriene și navale ale S.U.A. si ale re
gimului marionetă din Coreea 
Sud.

în finalul declarației se cere 
S.U.A. și autoritățile sud-coreene 
contramandeze aceste manevre mili
tare comune, iar trupele americane, 
cu întregul lor arsenal de război, să 
fie retrase din Coreea — arată 
A.C.T.C.

Reuniune

de

ca 
să

a elementelor fasciste
condamnată de forțele 
democratice din Belgia

BRUXELLES 6 (Agerpres). — La 
Anvers s-a desfășurat o reuniune fas
cistă. la care au participat aproape 
750 de persoane din Belgia, Marea 
Britanie, Franța. R. F. Germania și 
Olanda. în cursul căreia au putut 
fi auzite sloganuri fasciste și cuvin- 
tări extremiste de dreapta.

După cum relatează agenția France 
Presse, la reuniune .s-a etalat „în
treaga panoplie a simbolurilor na
ziste" : cămăși negre, insigne mili
tare. drapele naziste, saluturi fascis
te și altele.

Agenția Associated Press, citind 
declarațiile unor participanți, afirmă 
că la reuniune ar fi fost prezenți și 
membri ai Ku-klux-klanului.

Mai multe organizații patriotice 
belgiene și mișcări antifasciste inter
naționale — relevă agențiile de presă 
— au condamnat noua intîlnire fas
cistă de la Anvers.

© DIN NOU DESPRE 
TUNELUL PE SUB CA
NALUL MÎNECII. Gwer- 
nul britanic este dispus să 
examineze un nou proiect al 
tunelului pe sub Canalul Mi- 
necii dacă C.E.E. acceptă să a- 
copere o parte substanțială din 
cheltuielile de finanțare a a- 
cestuia, a declarat in Camera 
Comunelor ministrul transpor
turilor, William Rodgers. După 
cum se știe, proiectul construirii 
unui tunel pe sub Canalul 
Minecii a fost abandonat de 
către partea britanică, din 
cauza majorării considerabile 
a costului lucrărilor față de 
prevederile inițiale.

® DIN PREISTORIA 
AMERICII DE SUD.
Salto Grande, pe cursul mijlo
ciu al fluviului Uruguay, care 
formează frontiera naturală in
tre Argentina și Uruguay, ,se 
construiește o hidrocentrală de 
mari proporții cu o producție 
anuală de 6,7 
în urma săpăturilor 
cu acest prilej a fost descoperit 
un bogat material arheologic, 
atestind prezența omului pe a- 
ceste meleaguri încă în epoca 
preistorică. Pietre gravate da- 
tind de acum 9 000 de ani, a 
căror semnificație nu a fost 

. încă elucidată, unelte, o măre 
cantitate de obiecte ceramice, 
urne funerare, piese în formă 
de păsări, resturi umane indică 
suprapunerea mai multor cul
turi în aceste locuri. Toate a- 
ceste vestigii ale unor civili
zații îndepărtate vor contribui 
la elucidarea unor aspecte incă 
neclare din istoria umanității.

milioane kWh. 
efectuate

© APARAT „ANTI- 
RECHINI". Numeroasele ac- I 
cidente mortale cauzate de re
chini — mai multe sute în fie
care an. — au stimulat un grup 
de oameni de știință de la U- 
niversitatea din Quebec să pună 
la punct un echipament elec
tronic portativ care să permită 
crearea in jurul naufragiatului 
a unui cimp electromagnetic de 
natură să alunge rechinii. Pen-„ 
tru a experimenta noul dispoy 
zitiv, 
Louis
timp de 50 de ore, cu Începere 
de la 24 martie, condițiile unui 
naufragiu intr-o zonă invadată 
de rechini.

oceanologul canadian 
Lourmaisse va simula,

din zo- 
a plutit

© „DISCOVERY", ÎN 
REPARAȚII. Una din navele 
celebre ale expedițiilor 
nele polare, „Discovery",
din nou pe apele Tamisei. în- 
dreptindu-se din locul unde era 
ancorată spre un doc pentru re
parații. Nava a fost construită 
in urmă cu aproape 80 de ani 
special pentru cercetările știin
țifice in condiții polare și a 
servit la transportarea în An
tarctica a membrilor tragicei 
expediții spre Polul Sud. din 
1912. a exploratorului Robert 
Scott. „Discovery" a servit a- 
proape 40 de ani și ca navă- 
școală a marinei britanice.

din Lesotho efectua un turneu 
Africa de Sud. N-a apucat însă 
dea decit primele din cele 20 
spectacole programate, cînd

© DENUMIRE SUB
VERSIVĂ. O formație muzica
lă 
în 
să 
de
membrii grupului au fost ares
tați și interogați de poliție. In 
cele din urmă li s-a cerut să 
părăsească imediat țara. Moti
vul ? Formația se numea: 
„UKURU", ceea ce în limba 
swahili înseamnă „LIBERTA
TE". „Numele nostru a fost 
considerat prea politic, iar mu
zica noastră de natură să incite 
mulțimea la acțiune politică" — 
avea să declare unul din mem
brii grupului din Lesotho. După 
cum se vede, în Africa de Sud 
cuvintul „libertate", chiar și pe 
muzică de jazz, trezește fiori 
reci în rîndurile rasiștilor sud- 
africani.
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