
PROLETARI DIH TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nf. 11068 Prima ediție Miercuri 22 martie 1978FORJA DE ÎNRÎURIRE ETICĂ A COLECTIVULUI MUNCITORESC reflectă capacitatea politico-educativă a organizației de partid
Numeroase sînt faptele ce alcătu

iesc imaginea luminoasă a prezentu
lui nostru socialist : iar prin ele trece 
întotdeauna, ca un fir roșu, ca o sub
stanță generatoare de energii, marea 
forță de înriurire etică a colectivelor 
muncitorești, capacitatea lor de a în
rădăcina în conștiințe principiile eti
cii și echității socialiste, cerință de
terminată de însăsi înaintarea socie
tății noastre spre socialismul multi
lateral dezvoltat.

Rezultatele remarcabile dobîndite 
dc numeroase colective de muncă in 
îndeplinirea planului, străduințele de
puse în vederea realizării obiectivelor 
trasate de Conferința Națională a 
partidului demonstrează in mod grăi
tor progresele in dezvoltarea atitudi
nii înaintate față de muncă și de avu
tul obștesc, trăsătură fundamentală a 
eticii comuniste. Etica muncii se im
pune tot mai mult ca o cerință poli- 
tico-economică definitorie, ca o con
diție de cea mai mare însemnătate 
pentru îndeplinirea integrală a obiec
tivelor economico-sociale. Este bine 
cunoscută exigenta partidului de a 
transforma cantitatea într-o nouă 
calitate ; pentru a o transpune în via
tă se cer insă dezvoltate stăruitor 
însușiri morale calitativ superioa
re, care trebuie să. caracterizeze 
felul de a munci al omului înaintat : 
conștiinciozitate, spirit gospodăresc, 
voință de autoperfectionare. inaltă 
dăruire, spirit dirz. combativ in în
frângerea obstacolelor si greutăților. 
Sint tocmai acele virtuti care ilus-, 
trează legătura tot mai strinsă dintre 
etic, politic și economic in societa
tea noastră, faptul că, desăvirșind 
calitățile morale, favorizăm realiza
rea întocmai a sarcinilor politi- 
co-econc»nicc stabilite de partid.

înaltul tel al formării trăsăturilor 
etice noi este determinat și de trans
formările sociale ce au loc neconte
nit in societatea românească contem
porană. de creșterea continuă a lan
durilor clasei muncitoare : este un a- 
devăr de , necontestat că, intr-o orin- 

duire socialistă ca a-ftoastră. nu ne 
putem declara satisfăcuti doar cu în
sușirea de către tinerii nou veniti in 
fabrici si uzine a cunoștințelor teh
nice specifice diferitelor meserii : e 
necesar ca, prin acțiunea educativă 
a colectivului unde tînărul muncitor 
își începe drumul in profesie, să so 
încorporeze în felul său de a munci 
si de a se comporta spiritul munci
toresc. conștiința apartenenței Ia cla
sa muncitoare, clasă conducătoare iu 
România socialistă.

O latură de mare însemnătate a ac
tivității de educație socialistă pe care 
o desfășoară colectivele muncitorești 
o constituie, totodată. acțiunea' de 
transformare morală a tinerilor care 
au săvirșit abateri, in general a celor 
încredințați — in virtutea măsurilor 
profund umaniste adoptate în cursul 
anului trecut de partidul și statul 
nostru — spre reeducare prin mun
că și pentru muncă.

E vorba, precum vedem, de un larg 
teren de acțiune, care solicită din 
plin energiile si priceperea acelui pu
ternic „pedagog colectiv" care e fa
brica. uzina, șantierul. Așa cum de
monstrează din plin, elocvent faptele, 
realitățile din jurul nostru, forța de 
înriurire etică a colectivului depinde 
în mod hotărîtor de însăși capacita
tea educativă a organizației de partid: 
acolo unde organizațiile de partid 
desfășoară o activitate organizatorică 
si politico-educativă intensă, plină de 
inițiativă, animată de un viguros spi
rit ofensiv, călăuzită de o inaltă res
ponsabilitate revoluționară, acolo 
unde comuniștii isi fac simțită pre
zenta în fiecare secție, atelier, bri
gadă și echipă — in acele colecti
ve forța transformatoare a înriuri- 
rii etice iși demonstrează pe deplin 
rodnicia. în fond, aceasta reprezintă 
o expresie dintre cele mai grăitoare 
ale rolului conducător al organiza
țiilor de partid, cărora le revine 
drept sarcină primordială să-și exer
cite funcțiile de conducător politie 
la locul de muncă atit ca organizatori 

ai efortului colectiv pentru înfăptui
rea obiectivelor economice, cit și ca 
fermenți de cristalizare a înaltelor 
trăsături morale ale omului nou. îna
intat al societății noastre.

Pe deplin firească apare întreba
rea : în ce direcții trebuie să-și că
lăuzească organizațiile de partid ac
tivitatea educativă spre a putea con
tribui tot mai substanțial la sporirea 
capacității de influențare etică a co
lectivelor muncitorești in care își des
fășoară activitatea ? Un răspuns la 
această întrebare îl dă însăsi expe
riența cotidiană, practică. Aceasta 
arată că pe primul plan al atenției 
se situează — și trebuie să se situe
ze — dezvoltarea continuă a atitu
dinii noi. comuniste, revoluționare 
fată de muncă și față de avu
tul obștesc. Pornind de la faptul 
că omul muncitor este. în socie
tatea noastră socialistă, concomitent 
producător, proprietar și beneficiara! 
tuturor roadelor muncii sale, e nece
sar ca activitatea politico-educativă a 
organizațiilor de partid să aibă în 
centrul său stimularea pe toate căile 
a participării si angajării militante in 
rezolvarea problemelor mersului îna
inte a! economiei naționale, a trebu
rilor obștești, antrenarea tuturor e- 
nergiilor in activitatea creatoare.

A-i educa pe membrii colectivului 
în spiritul înaltelor imperative ale 
partidului, a-i deprinde să muncească 
si să trăiască în chip comunist im
plică din partea organizațiilor de 
partid o grijă mai accentuată pentru 
toți factorii ce alcătuiesc climatul de 
exigentă comunistă al colectivului. 
Este, desigur, bine și lăudabil că un 
tovarăș muncește conștiincios, isi în
grijește mașina, nu întîrzie la lucru, 
cu alte cuvinte că „nu dă bătăi de 
cap", dar nu .ne putem socoti cu 
conștiința împăcată dacă același to
varăș. neîntelegîndu-și rolul de fac
tor educativ, privește pasiv la anu
mite „apucături" din jurul său
(Continuare în pag. a IV-a)
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Suplimentar - 
5 000 tone 

de cărbune
De la începutul anului, harni

cul colectiv de muncă al între
prinderii miniere din Cimpu- 
lung-Muscel a livrat suplimen
tar economiei naționale 5 000 
tone de cărbune. De menționat' 
că sporul de producție se dato
rează creșterii productivității 
muncii, prin extinderea meca
nizării tăierii și altor lucrări 
de extracție a lignitului. 
(Gheorghe Cirstea).

Mai repede 
cu 50 de zile

Constructorii din Bacău au 
stabilit și aplicat Ia lucrările de 
pe șantierele social-culturale o 
tehnologie originală la înălțarea 
blocurilor, cu ajutorul căreia se 
pot executa, în paralel, lucrări 
la cîte trei tronsoane deodată 
și pe două niveluri. Noua teh
nologie le-a asigurat constructo
rilor un ritm intens de lucru, 
durata de execuție a unui bloc 
cu trei scări, de pildă, reducîh- 
du-se cu circa 50 de zile. (Ager- 
pres)

Bunuri de folosință 
îndelungată 

pentru populație
Colectivele din întreprinderile 

constructoare de mașini specia
lizate in fabricația de bunuri 
electrocasnice și de folosință în
delungată au livrat, de la în
ceputul anului, suplimentar pre
vederilor. numeroase produse. 
Astfel, prin unitățile comer
țului de stat și coopera
tist. au fost puse. în plus, 
la dispoziția populației 20 000 
televizoare — în marea ma- 

, joritate cu circuite integrate și 
tranzistorizate — 10 000 frigidere 
cu compresor. 6 000 aspiratoare 
de praf, numeroase mașini elec
trice pentru gătit, precum și 
diverse bunuri confecționate în 
unitățile industriale . locale. în 
cadrul acțiunilor îndreptate 
spre diversificarea gamei de 
produse destinate populației au 
fost puse în vinzare. printre al
tele. mașina electrică de ' cusut 
multifuncțională „Veronica", pre
cum și noi tipuri de radiore
ceptoare. De asemenea, se pre
gătește intrarea în fabricația de 
serie a unor modele îmbunătă
țite de mașini de gătit și de în- 

-Călzit. (Agerpres). ....

TOVARĂȘUL NICOLAE
a primit pe tovarășul W

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist. Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți după-amiază, pe tovarășul 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
care a făcut o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Manea Mănescu, membru, al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului.

A participat, de asemenea, Sieg
fried Bock, ambasadorul R.D. Ger
mane la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut fră
țesc din partea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat ai R.D. 
Germane. împreună cu urări de suc
ces poporului român pe calea edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Noi locuințe și obiective social-culturale pentru mineri
Măsurile de îmbunătățire conti

nuă a condițiilor de trai ale celor 
ce muncesc, aplicate pe baza in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iși găsesc materializarea 
și in executarea unui volum sporit 
de construcții de locuințe și obiec
tive social-culturale pentru cei 
ce lucrează în industria extractivă. 
Numai in acest an, în așezările 
miniere se vor construi circa 2 350 
apartamente noi și se vor asigura 
locuri in cămine pentru încă 2 300 
nefamiliști.

în Valea Jiului, de pildă, au în
ceput lucrările la noi blocuri, ce 
cuprind mai mult de jumătate din 
cele 1 400 de apartamente ce ur
mează a fi date în folosință în 
cursul anului. Acestora li se vor 
adăuga două .cămine cu 600 de 
locuri pentru nefamiliști. A înce

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
tovarășului Erich Honecker un salut 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului R.D. Germane prosperitate 
și noi succese în construcția socia
listă.

în cadrul întrevederii au fost ana
lizate stadiul și perspectivele rela
țiilor dintre România și R.D. Germa-, 
nă. apreciindu-se, de comun acord, 
că raporturile de strinsă colaborare 
și conlucrare statornicite intre P.C.R. 
și P.S.U.G., între țările și popoarele 
noastre s-au dezvoltat continuu, in 
conformitate cu înțelegerile și hotă- 
ririle convenite cu prilejul întilniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker. A fost exprimată dorința co
mună de a extinde și a aprofunda 
relațiile dintre cele două țări și po
poare. relevîndu-se faptul că reali
zările obținute de România și R.D. 
Germană în construcția socialistă 
oferă o bază sigură pentru dezvolta
rea colaborării politice, economice, 
culturale și în alte domenii, creează 

put, de asemenea, construcția unei 
școli cu 16 săli de clasă la Petrila 
și a unei grădinițe cu 240 de locuri 
în centrul minier Lupeni. De men
ționat că în așezările miniere din 
județul Hunedoara se construiesc 
pină la sfirșitul cincinalului peste 
3 500 apartamente.

într-o altă zonă a industriei ex
tractive, bazinul Motru, a fost dat 
de curind in folosință un cămin 
cu 320 de locuri pentru tineri ne
familiști și se află în fază avan
sată de construcție alte trei cămi
ne, cu 960 locuri, precum și blocuri 
insumind 860 apartamente. Con
structorii de aici au inceput pre
gătirile pentru ridicarea a încă 500 
de apartamente. Potrivit prevede
rilor de plan, pentru minerii din 
acest bazin carbonifer se vor con
strui pină la finele actualului cin

__  .« unei po
litici de colaborare internațională, 
de destindere și înțelegere intre 
toate națiunile. S-a apreciat că tre
buie făcut totul pentru înfăptuirea 
unei securități reale pe continentul 
european, prin aplicarea integrală a 
principiilor și prevederilor cuprinse 
în Actul final de la Helsinki, pen
tru statornicirea unor relații de tip 
nou intre state, pentru edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
in lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

cinal mai mult de 2 000 aparta
mente și aproape 1 300 locuri ; in 
cămine, vor fi date în folosință 
o policlinică și alte obiective i so
ciale.

La rindul său. cel mai tînăr 
bazin carbonifer a! țării. Jilț, ! se 
va imbogăți in acest an cu 200 noi 
apartamente și cămine cu uni to
tal de 900 dc locuri.

Noi locuințe urmează să se mai 
construiască pentru minerii din 
Aghireș, Năsăud, Iara și din alte 
zone ale țării.

Merită o subliniere aparte mă
sura prin care s-a alocat supli
mentar în acest an un fond de 45 
milioane. lei in vederea construirii 
unor noi cantine, extinderii și 
modernizării celor existente, unde 
se servește gratuit masa înainte 
de intrarea în schimb.
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„Diamantul 
de Maramureș"

Nu demult, la adu
narea generală a oa
menilor muncii din 
Centrala minelor și 
metalurgiei neferoase 
l-am ascultat, printre 
vorbitori, și pe Gheor
ghe Viman, șeful unei 
brigăzi de mineri de 
la Șuior. în numele 
brigăzii sale, „care n-o 
știut tot anu’ in nici o 
zi ce-i lipsa de la lu
cru", bărbatul inalt și 
zdravăn ca un munte 
făgăduia că va face tot 
ce poate, și el și „or
tacii", numai să ciș- 
tige in 1978 „Diaman
tul de Maramureș". 
Despre același „dia
mant" i-am auzit vor
bind și pe alții; cu 
același respect, cu a- 
ceeași rivnă de al cu
ceri. Evocă oare ei o 
piatră prețioasă anu
me, greu de găsit, as
cunsă sub păminturi? 
Vorbesc de-o floare 
rară de mină pe care 
numai cei vrednici o 
pot aduce la lumină ? 
Nicidecum.

„Diamantul de Ma
ramureș" este un tro
feu. Trofeul unei com
petiții minerești, al 
unei întreceri pe cit 
de populare, pe atit 
de prestigioase. Un 
trofeu devenit înalt 
punct de referință pen
tru performante calita
tiv deosebite, pe care 
numai cei mai buni 
dintre cei mai buni îl 
pot cuceri. Așa s-a do
vedit a fi in ultimii 
ani.

Pentru a dobîndi 
„diamantul", o brigadă 
de mineri (30—40 de 
oameni) trebuie să-și 
depășească lună de 
lună planul producției 
fizice, sa reducă, tot 
la fel, sistematic, con
sumurile de materiale 
și de energie electrică, 
și toate acestea, fireș

te, intr-un climat de 
disciplină desăvîrșită, 
de respectare fără a- 
bateri a normelor teh
nice de securitate a 
muncii.

Condițiile competi
ției sint severe. De 
aici, marea cinste cu
venită învingătorului. 
Dar nu numai lui. ci 
tuturor participanților. 
tuturor celor care, cu 
hărnicie și tenacitate, 
se străduiesc să cuce
rească „diamantul". 
Anul trecut, de pildă. 
„Diamantul de Mara
mureș" a fost ciștigat 
de brigada lui Vasile 
Petca, de la Ilba. Dar 
cum drumul spre „dia
mant" Vasil,e Petca și 
brigada lui nu l-au 
.parcurs singuri, cum 
pentru cucerirea „dia
mantului" au luptat 
multe brigăzi, mina 
întreagă a îndepli
nit prima planul, rc- 
alizînd și cea mai 
înaltă productivitate 
a muncii în mine
le Maramureșului. Ce
lelalte brigăzi n-au 
cucerit trofeul, dar 
strălucirea : rîvnitului 
„diamant" s-a răsfrint 
și asupra muncii lor : 
au devenit formații de 
lucru model, care au 
preluat toate respon
sabilitățile. pe cit de 
complexe pe atit de 
importante ale unor 
sectoare'intregi de lu
cru din subteran. Și 
nu numai la Ilba. ci și 
in alte mine (la Baia 
Borșa. Cavnic. Baia 
Sprie ș.a.). Peste 3 000 
de mineri maramure
șeni au luptat pentru 
cucerirea „diamantu
lui". Rezultatul? Anul 
trecut ei au dat țării, 
peste plan, mai muit 
de 150 000 tone de mi
nereu.

Vasile Petca. câștigă
torul ediției 1977 a

„Diamantului de Ma
ramureș", e tînăr. Are 
35 de ani. Lucrează in 
mină cu doi frați, 
Ion și Mihai — unul 
miner, celălalt ajutor 
de miner — își iubește 
meseria și-i mîndru 
de ea. Ortacii îl. res
pectă. Și respectul e 
reciproc. Iar brigada e 
atit de unită „de- 
parc-ii un singur om". 
Munca le este răsplă
tită. Petca, ce crește 
opt copii — patru ai 
săi și patru ai unei su
rori decedate. — și-a 
clădit două case : una 
pentru ai lui. cealaltă 
pentru nepoți. Gospo
dării trainice și-au 
durat și ortacii, dor
nici a fi „oameni de 
omenie" nu- numai in 
mină, sub pămînt. ci și 
pe pămint. intre oa
meni.

Despre „diamant" se 
vorbește în toate mine
le din Maramureș. 
Dar chiar cind nu 
vorbesc, poți fi sigur 
că multi mineri gîn- 
desc la el. Se vede, de 
altfel, in rezultatele 
producției (la Ilba, în 
două luni : ianuarie și 
februarie. 10550 tone 
minereu de neferoase 
peste plan).

Cine va cuceri „dia
mantul" in 1978 ? 
Nu se știe. Va stră
luci tot la Ilba ? 
Ori la Herja ? Sau Ia 
Suior ? Greu de spus. 
Și cu atit mai greu 
cu cît, pretutindeni, 
minerii maramureșeni 
se străduiesc să' cuce
rească acest „diamant" 
care strălucește nu atit 
în‘adincul minelor, cit 
în conștiința lor. în 
drumul spre o nouă și 
mereu mai inaltă ca
litate a muncii. A 
muncii tuturor.

Gheorghe SUSA

Pe întreg cuprinsul țării se ridică an de an noi gnsambluri de locuințe și edificii social-culturale. Imaginile prezintă trei cartiere moderne din tot atitea orașe 
„Colentina"-București șl „Tudor Vladimirescu"-Miercurea Ciuc

„Circumvalațiunii"-Timișoara,
• Foto : E. Dichiseanu

Largă audiență opiniilor cetățenești
solicitudinea și operativitatea față 
de cei care ni se adresează.

Despre eficiența acestor măsuri 
vorbește de la sine faptul că, la ora 
actuală, așa cum subliniam la înce
put. cererile, sesizările și reclama- 
țiile adresate de către cetățeni Con
siliului popular municipal Tg. Mu
reș sint rezolvate cu toată solicitu
dinea, în termenul prevăzut de 
ge. Fără îndoială, un lucru bun, 
care nu este totuși dus pină la 
păt. Spunem aceasta întrucit 
zolvarea problemelor ridicate de 
tre cetățeni prin scrisori, ca și Ia 
audiențe, nu se reduce numai la o-

Ie- 
dar 
ca- 
re- 
că-

Rezultate bune și perfecționări necesare în activitatea 
Consiliului popular al municipiului Tg. Mureș

al Consiliului

Avem în față două statistici : pri
ma, întocmită în septembrie 1974, 
din care rezultă că, la data respec
tivă, 3 556 de scrisori, cereri și se
sizări adresate de cetățeni Consiliu
lui popular municipal Tg. Mureș nu 
erau rezolvate in termenul prevăzut 
de lege. A doua statistică, întocmi
tă in septembrie 1977, relevă o si
tuație radical schimbată : toate scri
sorile, cererile, sesizările și reclama- 
țiile erau, fără excepție, soluționate 
sau cu răspunsurile date in terme
nul legal.

— In fiecare săptămină, în ședin
țe operative cu vicepreședinții și 
șefii de sectoare 
ale comitetului e- 
xecutiv al consi
liului popular — 
ne spune tovară
șul Suto An
dras. prim-vice- 
presedinte al Co
mitetului executiv
popular municipal Tg. Mureș — ana
lizăm modul concret în care sint re
zolvate problemele cu care se adre
sează cetățenii consiliului popular, 
organelor de specialitate ale comite
tului executiv. Rezolvarea acestor 
probleme constituie astăzi o sarcină de 
serviciu a fiecărui lucrător al primă
riei. in funcție de îndeplinirea căreia 
i se apreciază activitatea. Sectorul de ■ 
administrație locală de stat și secre
tariat a elaborat o publicație-afiș, 
difuzată în toate întreprinderile și 
instituțiile din municipiu, in care, 
s-a indicat, pe domenii de activitate, 
ce acte îi sint necesare cetățeanului 
pentru întocmirea și eliberarea unor 
autorizații, certificate și alte docu
mente oficiale de care acesta are 
nevoie. Totodată, pentru a putea re
zolva in termenul prevăzut de lege 
cererile cetățenilor care presupun 
decizii ale comitetului executiv, ți
nem bilunar ședințe, pe a căror or
dine de zi este inclus ș’i acest punct. 
Pe lingă aceste măsuri cu caracter 
organizatoric. într-o ședință deschi
să 
s-a 
lor

a organizației noastre de partid 
analizat comportarea lucrători- 
primăriei în relațiile cu cetățenii.

perativitate și la încadrarea in ter
menele legale de soluționare. Por
nind de la rezolvările fiecărui caz 
concret în parte, ar trebui să se 
meargă mai departe, la dezvăluirea 
cauzelor care determină o cerere 
sau alta,. un neajuns sau altul, far 
după depistarea acestora, să se re
glementeze prin hotăriri sau decizii 
ale organelor locale soluții de în
dreptare. Aceasta presupune, in pri
mul rind, ca fiecare comisie perma
nentă de deputați să-și exercite un 
drept și. totodată, o îndatorire 
fundamentală, consacrată expres în 
Legea de organizare și funcționare 
a consiliilor populare. Comisiile per
manente de deputați, spune legea, 
„controlează modul cum sint rezol
vate scrisorile oamenilor muncii și 
fac propuneri consiliului popular 
sau comitetului ori biroului execu
tiv". Or. sub acest aspect, comisiile 
permanente ale consiliului popular 
municipal sint încă datoare.

în primul semestru al acestui an, 
cele 5 comisii permanente ale con
siliului popular municipal și-au pro
pus să analizeze o serie de proble
me de fond ale activității economi
co-sociale desfășurate pe plan local, 
să elaboreze studii și proiecte de

reglementări în domenii de larg in
teres cetățenesc, dar nici una din
tre comisii nu și-a propus să 
controleze, în sfera sa dc acti
vitate. modul în care sint rezol
vate scrisorile adresate de cetățeni 
consiliului popular. în elaborarea și 
definitivarea studiilor și analizelor 
cuprinse in planurile lor de muncă, 
aceste comisii ar putea valorifica, 
așa cum cere legea — și cum este 
firesc — și opiniile cetățenilor ex
primate în scrisorile adresate orga
nelor locale sau la audiențe.

— Pină în prezent — ne-a spus
tovarășul loan Martin, inspector

principal la bi- 
. roul de scrisori și 

audiențe — nici 
un membru al 
vreunei comisii 
permanente nu a 
controlat activita
tea desfășurată in 

sectorul nostru, nu s-a interesat de 
modul în care sint rezolvate scriso
rile și cererile adresate de către ce
tățeni consiliului popular. Scrisorile 
și audiențele se analizează numai in 
Secretariatul comitetului municipal 
de partid, la sfirșitul fiecărui se
mestru.

Care sint consecințele acestei lip
se de interes manifestate pină acum 
de către comisiile permanente de 
deputați față de acest inestimabil 
izvor de inițiativă civică ne-a de
monstrat-o insăși ședința de lucru 
a Comisiei pentru comerț, aprovi
zionare, prestări de servicii și agri
cultură. la care am participat. Po
trivit planului de muncă al 
in luna februarie, aceasta 
decidă asupra unui studiu 
amplasarea teritorială a 
prestatoare de servicii ale 
ției meșteșugărești, modul 
sint satisfăcute cerințele populației, 
măsurile ce se impun pentru spo
rirea și intensificarea acestora. Stu
diul, supus analizei comisiei, elabo-

Nimic nu se pierde, 
totul se transformă

in... beneficii

comisiei, 
avea să 
privind 

unităților 
coopera- 
în care

Florin CKOBĂNESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Pe masă se află un drug de fier 
ruginit, o cutie plină cu o pulbere 
fină, o bucată de pinză și un pahar 
cu apă. Tovarășul Nicolae Șerban, 
directorul Asociației intercooperatiste 
economice . din comuna Vitomirești- 
Olt. în a cărui casă ne aflăm — 
ne-a îndemnat : „Presărați pulbe
rea pe rugină, udați pînza și frecați 
metalul".

Așa am făcut. Imediat rugina a 
dispărut., iar dru
gul de fier a prins 
un luciu uniform 
și mat.

— Praful acesta 
de curătat artico
le de uz casnic 
din metal, din fa
ianță. din pămint 
si sticlă se nu
mește „Radical" — a mai adăugat 
directorul. Nu zgirie, ca alte substan
țe similare, este mai ieftin, materia 
primă din care se face nu costă aproa
pe nimic și există pe plan local. în 
cantități, practic, inepuizabile, iar. 
ceea ce este foarte important. nu 
poluează apa. Este vorba de cenușa 
vulcanică. Cît ciștigă întreprinderea 
noastră intercooperatistă din această 
activitate ? Faceți și dv. un calcul : 
o tonă de cenușă pe care o transpor
tăm aici de la Ocnele Mari ne costă 
20 de lei, iar după prelucrare, re- 
vindem tona de produs finit cu 5 000 
lei. Adăugați la toate acestea faptul 
că sute de oameni din agricultură 
se pot ocupa, între campaniile agri
cole, iarna, cu o muncă utilă, bă
noasă. ca pot produce articole atit 
de necesare pe piața internă, ca și 
pentru export.

Tocmai pentru aceste motive, con
siliul popular comunal sprijină aso
ciația noastră, toate inițiativele va
loroase. cu eficientă socială și eco
nomică.

Experiențe bune 
în valorificarea 

resurseior iocaie

într-adevăr. cele văzute la Vitomi- 
rești. in alte comune, demonstrea
ză. cu puterea exemplelor, că atunci 
cind consiliile populare încurajează 
inițiativele bune, cind de aplicarea 
și extinderea lor se ocupă insistent 
primarul, toți deputății, rezultatele 
sint pe măsură, pot fi scoase be
neficii — cum am văzut — chiar 
din deșeuri și reziduuri.

...Ne-am plim
bat îndelung prin 
„fabrica" Asocia
ției intercoopera
tiste din Vitomi- 
rești — ateliere 
simple — con
strucții ieftine și 
ușoare. La un 
moment dat. ni 

s-a „așternut" la picioare un „covor" 
de dale mozaicate. Părea un colt des
prins dintr-o mare expoziție. Ne-am 
interesat din ce este făcut mozaicul 
acela asa de frumos. Dalele acelea 
mozaicate păreau că sint confecțio
nate din ciment fabricat in „oraș, 
dar am aflat că materia primă 
este procurată tot pe plan local, că 
are un preț tot așa de „mare" ca și 
cel al cenușii vulcanice : piatra de 
riu plus un mic adaos de marmură 
măcinată. Produsul este atit de cău
tat in țară incit Asociația intercoo
peratistă din comuna Vitomirești pro
gramează beneficiarii să vină să-și 
ridice marfa. Am mai aflat că aso
ciația arc pentru moment posibilitate 
să producă pe an circa 70 000 mp de 
dale mozaicate, iar Iâ fiecare mp 
oamenii acestei întreprinderi ciștigă 
25—30 lei. După cum se vede, e vor-

Gli. GRAURE
(Continuare în pag. a H-a)
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Vizită scurtă |
Im Aron Haiduc din Cugir s-a 

prezentat un necunoscut. „Il caut 
pe Aron Haiduc" — a spus mu
safirul. „In ce problemă?" — a 
întrebat gazda. „Intr-o proble
mă strict personală. Nu cumva 
sinteți chiar dumneavoastră? 
Am găsit pe stradă acest port- 
moneu, pe care l-ati pierdut, cu 
acte și bani. Numărati-i. Sint 
toți ?“ Gazda s-a ziitat in port- 
moneu, a văzut că nu lipsește 
nimic, dam-a mai apucat să zică 
decit „mulțumesc, omule", pen
tru că necunoscutul, care era zo
rit de treburi, plecase. După 
cum ne-a comunicat ieri cores
pondentul ziarului nostru pentru 
județul Alba, „grăbitul necunos
cut" se numește Emanoil Breaz, 
de fel din Sintimbru.

Calculatorul 
năzdrăvan

Cițiva pensionari din județul 
Neamț nu mai știu exact cum ii 
cheamă. Nu că le-ar fi slăbit 
memoria, ci din pricina unui 
calculator năzdrăvan al Centru
lui de calcul din Piatra Neamț. 
Calculatorul cu pricina, calcu- 
lindu-le cupoanele de pensii, a 
„ciupit" cite o literă din.numele 
pensionarilor. E drept că le-a 
pus in loc alta sau altele : un 
„P“ in loc de „T“, un ,.R“ în 
ioc de „S“ etc. Și uite-așa, nu
mele de Vasile a apărut Vanilie, 
Ion a devenit Ioc, Pălătescu a 
ieșit Plătescu. Apropo de Plă- 
tescu, vorba e : cine plătește ? 
Deși unor pensionari li s-au 
schimbat consoanele, cu achita
rea pensiilor n-au avut pină a- 
cum necazuri, pentru că ii cu
nosc poștașii. Dar dacă năzdră
vanul de calculator greșește 
într-o zi nu o consoană, ci un 
zero și in loc de o pensie de 
1 000 lei, să zicem, se trezește 
omul cu 100 sau cu... 10 000, cine 
plătește ?

Așa prieten...
— Cu ce ocazie prin Brașov ? 

— a intrebat-o un echipaj al 
miliției pe Viorica Ș. din co
muna Zamoștea, județul Suceava.

Văzînd că și la întrebarea 
unde lucrează, respectiva dă din 
umeri, precum că nu lucrează 
nicăieri, au intrebat-o unde lo
cuiește și a răspuns „La priete
nul meu Aurel Munteanu. Ce, 
n-am voie să am și eu un prie
ten ?" Avea voie, dar a aflat cu 
mare uimire că „prietenul" -ei 
este una și aceeași persoană cu 
un infractor înrăit, recidivist, 
care se aciuase și el prin Bra
șov. spre a i se pierde urma. 
Tocmai era căutat pentru o til- 
hărie comisă într-o comună din 
județul Bacău. Fapt pentru care 
a fost trimis in judecată.

De la
chibrituri,

...și-au pierdut in ultimul timp 
viata cițiva copii din diferite 
colțuri de țară. Din una ti 
ccea$i cauză, semnalată nu 
dată in rubrica noastră : 
de supraveghere a minorilor de 
către părinți. Cazul cel mai re
cent s-a petrecut la Sighișoara, 
pe strada Ilora, tot din cauza 
unui chibrit, de la care a izbuc
nit un foc mistuitor. Din fericire 
cei patru minori (Aurel. Florin, 
Ovidiu și Adrian) lăsați ne.supra- 
vegheațl au fost salvați in ulti
ma clipă numai.' datorită inter
venției prompte a vecinilor și a 
unor muncitori aflați in apro
piere.
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Arheologică
Cercetătorii Muzeului Banalu

lui din Timișoara au depistat, 
in apropierea comunei Lenau- 
heim. o așezare daco-romanfi 
datind din secolele IV-V ale 
erei noastre, care atestă carac
terul statornic al populației ce 

"se ocupa cu agricultura și meș
teșugurile. „Ceramica descoperi
tă aici, de tradiție romană, lu
crată la roata olarului, este de 
foarte bună calitate — ne. spune 
arheologul Florin Medeleț. Des
coperirea aduce noi dovezi ale 
existenței populației daco-roma- 
ne in Banat, întregind astfel ta
bloul mărturiilor arheologice 
privind continuitatea poporului 
nostru pe întreg teritoriul pa
triei".
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

O vigunasa
J»

organizare a miș-inceput de

in ță- 
agrar. 
demo- 
exem-

a fost, in genere, 
alocuri chiar o

revoluționare a țâranisnii noastre2
® Revoltele cuprinseseră întreaga tară 
țăranilor @ „Se tem grofii și baronii" 

ca țăranii din România!"

® Muncitorii se alăturaseră
® „Luptați cu arma în mînă

Cauze adînd, dureri se
culare TimP de secole, forță so
cială principală a dezvoltării econo- 
mieo-sociale, factor hotăritor in bătă
liile pentru apărarea independenței 
naționale și a integrității patriei, ță
rănimea s-a afirmat totodată' drept 
viguroasă clasă socială revoluționară, 
purtînd numeroase răscoale împotriva 
dominației feudale. Marile ridicări 
sociale ale țărănimii, cum au fost 
răscoala de la Bobîlna din 1437—1438, 
războiul țărănesc din 1514 de sub con
ducerea lui Gheorghe Doia. marea 
mișcare a țărănimii de la 1784 — con
dusă de Horea. Cloșca și Crișan — in 
care telurile sociale și naționale s-au 
împletit organic, au reprezentat ma
nifestări acute ale conflictelor de cla
să din societatea românească și, in 
același timp, puternice resorturi ale 
dezvoltării gîndirii social-politicc. ale 
afirmării dezideratelor maselor largi 
in viața socială.

într-o continuitate ascendentă și 
pe fundalul problematicii economico- 
sociale generale a satului românesc 
in epoca modernă, a avut loc ampla 
și viguroasa ridicare revoluționară 
de masă a muncitorilor ogoarelor din 
primăvara anului 1888. Cauzele răs
coalei rezidă, in primul rind, in 
crunta exploatare a maselor largi 
țărănești care nu înregistraseră nici o 
ameliorare sensibilă a stării lor eco
nomice prin reforma agrară din 1864. 
Această reformă a condus la dezvol
tarea relațiilor capitaliste in agricul
tură. ceea ce a făcut ca în România 
acelor vremuri „chestiunea agrar- 
țărănească" să se mențină permanent 
și acut la ordinea zilei.

Dezideratul economic fundamental 
al luptei purtate de lumea satelor a 
fost, firește, obținerea de pămint — 
mijlocul principal de asigurare a 
existenței — dar obiectivele răscoa
lei nu s-au circumscris exclusiv Ia 
acest deziderat, incluzind și înlătu
rarea regimului învoielilor agricole, 
încetarea abuzurilor arendașilor etc. 
Se explică astfel de ce la răscoală 
au participat alături de țărani cu 
cea mai precară condiție materială 
și alții mai înstăriți, dar afectați, in
tr-un fel sau altul, dc sistemul ine
chitabil al relațiilor economico-socia- 
le din agricultură.

Răscoala a izbucnit Ia Urziceni. in 
ziua de 20. martie și s-a întins cu re
peziciune in localitățile din apropie
re. apoi in altele din județul Ialomi
ța. La 28 martie, ea s-a propagat în 
județul vecin Ilfov, la 2 aprilie in 
județul Prahova, la 5 aprilie in Dîm
bovița. la 7 aprilie in Vlașca. în zi
lele următoare răscoala a înaintat 
de la o localitate la alta, de la un 
județ la altul, la 10 și 11 aprilie in- 
trind in luptă țărănimea din județele 
Buzău. Brăila. Muscel, Rimnicu Să
rat. iar la 18 aprilie satele din jude
țele Argeș si Dolj. Cuprinzind practic 
întreaga tară, răscoala a atins, in 
județele de dincoace de Milcov. in
tensitatea maximă în prima decadă 
a lunii aprilie, iar în Moldova in
tr-un interval mai mare (mai — În
ceputul lunii septembrie).

existat centre ale răscoalei, mai mul
te sate apropiate ridicindu-se simul
tan și acționînd in comun, expresie 
a unui 
cării țărănești.

Durata răscoalei 
de citeva zile, pe 
săptămină ; în unele zone mișcarea a 
reizbucnit după o vreme. Dacă la în
ceput răsculații se limitau la răfuieli 
cu autoritățile locale., cu proprietarii 
și arendașii, ulterior mișcarea a cres
cut în amploare și combativitate, 
ajungîndu-se la ciocniri cu forțele 
represive. Țăranii au atacat conacele

litrilor revoluționare. Răscoala din 
1888 este de fapt prima luptă gene
rală a țărănimii noastre care incor
porează in coordonatele ei și clemen
te ale activității mișcării socialiste la 
sate. Putem chiar afirma că elemen
tul politic al răscoalei se datorează, 
in importantă măsură, influentei mai 
mult sau mai puțin directe a mișcării 
muncitorești, a manifestării tot mai 
viguroase a acesteia in arena soeial- 
politică a țării. în acest context se 
cuvine, de altfel relevat, că munci
torii și alte pături ale populației 
nevoiașe a unor orașe s-au solidari-

surprinzătoare în adevăr această 
asemănare. Dincolo, țăranii consti- 
tuiesc aproape totalitatea naționali
tății române. Tot ee-i proprietar 
mare, tot ce deține păininturi si Prin 
urmare puterea le este străin și 
ostil".

Un larg ecou a avut răscoala din 
1888 și peste hotare, mai ales 
rile cu specific predominant 
în Bulgaria, bunăoară, ziare 
cratice chemau pe țărani să ia 
piu de Ia țăranul roman. Redactorul 
ziarului „Tirnovska Konstituția" a 
fost arestat întrunit „i-a îndemnat pe 
țăranii bulgari să lupte cu arma in 
mină, ca țăranii din România, spre 
a-și ameliora situația".

Televizoare românești cu circuite integrate

90 de ani de la răscoalele 
din primăvara anului 1888

șl hambarele, au distrus registrele 
in care erau înscrise obligațiile ce le 
erau impuse, au intrat cu forța pe 
pămînturile moșierilor și arendașilor, 
considerând. pe bună dreptate, că le 
aparțin. în Muntenia, ca și in Oltenia 
și in Moldova, răsculații au încercat 
să pătrundă în orașe, spre a impune 
eliberarea sătenilor arestați, astfel de 
acțiuni avind loc la .Oltenița, Mizil, 
Ploiești. Vălenii de Munte, Cîmpina, 
Rimnicu Sărat, Corabia, Zimnicea. 
Găești. București, Călărași, Galati și 
Botoșani.

Zori ai alianței mundîo- 
reșli-țărănești. După cum este 
știut.

acorda t.
apariție, 
problemei 

istorie

noastră socialistă 
la scurt timp de 

deosebită aten- 
țărănești. Este un 

___ al socialiștilor ro- 
faptul că, sesizind potenția-

mișcarea 
încă

o
a 
la 
tie 
merit 
mâni
Iul revoluționar al țărănimii — popu
lația preponderentă numericește in
tr-o tară cu specific agrar cum era 
România — au militat pentru antre
narea acesteia alături de lupta revo
luționară a proletariatului, au acțio
nat cu perseverentă pentru dezvol
tarea combativității și clarificarea 
politică a țărănimii in lumina idea-

zat cu lupta țărănimii și. în unele 
cazuri, au sprijinit-o nemijlocit.

Nu este, așadar, de mirare că în 
etapa in care răscoala a atins un 
punct de intensitate maximă, ridica
rea la luptă a țărănimii s-a afirmat 
drept cea mai importantă problemă de 
stat. Guvernul junimist a mobili
zat mari forțe militare, iar de teama 
solidarizării dintre" soldați și răscu- 
lați. dincoace de Milcov au fost adu
se unități militare din Moldova, iar 
aici trupe din Muntenia.

Forța de înriurire a răscoalei din 
1888 s-a vădit. între altele, și in 
efervescența pe care a produs-o în 
satele din teritoriile românești aflate 
sub stăpinire străină. Știrile despre 
acțiunile țărănești din acea primă
vară, ca și despre semnificația, aces
tora s-au răspindit cu iuțeală în sa
tele Transilvaniei și Bucovinei, con
tribuind la o mai strinsă unire -a ță
ranilor români, maghiari, germani și 
de alte naționalități împotriva ex
ploatatorilor. Gazeta „Unirea". in 
numărul său din 6 aprilie 1888, ară- 
tind că ..grofii și baronii maghiari 
suit îngrijorați", nota : „Au dreptate. 
Soarta țăranului român de peste 
munți este aceeași, ca a opincei de 
dincoace. Cind aceasta se scutură 
împinsă de foame, c semn că cealal
tă nu poate să mai rabde mult. E

Preludiu la 1907. Răscoalele 
din anul 1888 au constituit efectiv 
preludiul marii revolte a țărănimii 
din 1907, de la care s-au aniversat 
anul trecut șapte decenii. Aceleași 
cauze, aceleași rădăcini adinei im- 
plintate in solul realităților româ
nești, aceleași forme și trăsături ale 
luptei, același viguros și nesecat po
tențial de energie și combativitate 
revoluționară, aceeași neostoită sete 
de dreptate și libertate socială atestă 
că „primăvara de foc" a lui ’907 a 
reprezentat continuarea directă, pe o 
treaptă superioară, a „primăverii 
fierbinți" a lui 1888.

Problema agrară a putut fi soluțio
nată numai după eliberarea tării, 
cind, sub conducerea Partidului Co
munist Român, s-a infăptuit o largă 
reformă democratică, iar apoi coope
rativizarea agriculturii, țărănimea de
venind pentru prima oară stăpină 
deplină a pămintului ne care-1 mun
cește.

La nouă decenii de la însingerata 
primăvară a lui 1888 țărănimea noas
tră reprezintă o clasă nouă, partici
pă activ alături de clasa muncitoare 
la conducerea statului. Prefacerile 
adinei pe care le-a adus socialismul 
la sate, progresele realizate in înzes
trarea tehnică a agriculturii. în dez
voltarea ei intensivă și multilaterală 
au schimbat din temelii înfățișarea 
satelor, ridicînd țărănimea la condi
țiile unei vieți de civilizație tot mai 
înaltă. Suprema cinstire adusă țăra
nilor ce au singerat în 1888 ca și de 
atitea alte ori in decursul istoriei 
pentru libertate, dreptate socială și 
un trai mai bun. o constituie munca 
plină de elan pentru înfăptuirea po
liticii partidului pusă in slujba Înflo
ririi patriei socialiste.

ProJ. univ. di. 
Constantin CORBU

Magazinele comerțului do stat 
dispun de cea mai recentă realiza
re a industriei noastre electronice 
— televizoarele cu circuite integra
te. Iată citeva din avantajele de 
exploatare pe care le oferă noile ti
puri de televizoare : durată de folo
sință îndelungată, datorită faptului 
că sint complet tranzistorizate ; re
ducerea consumului de energie elec
trică cu circa 33 la sută prin îmbu
nătățirile constructive și funcțio
nale ; funcționarea normală chiar și 
la variații mai mari ale tensiunii 
de rețea. datorită incorporării 
unui stabilizator in aparat : simpli
ficarea operațiunilor de depanare,

prin folosirea in construcția televi
zoarelor a modulelor funcționale, 
module ce se pot înlocui cu opera
tivitate.

Garanția pentru buna funcționare 
a televizoarelor cu circuite integrale 
este de 12 luni.

In toate magazinele .și raioanele 
specializate ale comerțului dc stat, 
televizoarele cu circuite integrate 
se pot cumpăra și cu plata in ma
ximum 24 de rate lunare, cu 
aconto dc 15 la sută din prețul 
vinzare al aparatului.

în imagine : noile televizoare 
bricatc in țara noastră.
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Albia pîrîului 

va fi consolidată
locuitori 
Buce ce a 
Botoșani 

de o par- 
a piriului 

Dru-

un 
de

fa-

Lupîâ comună pentru țe
luri comune. Izvorită din aee- 
leași 
vitrege, < 
amploare, 
nu 
cu 
nele.
a reprezentat una și aceeași lup
tă, a țărănimii pentru teluri comune. 
O dovedește faptul că, mai pretutin
deni, au avut loc puternice acțiuni 
de solidarizare între răsculații din 
mai multe localități, ceea ee vădește 
existenta unei anumite conștiințe co
lective de luptă. în unele iudete au

cauze, din aceleași realități 
dezvoltindu-se continuu în 

. răscoala de Ia 1888, deși 
s-a desfășurat concomitent și 
aceeași intensitate in toate zo- 

a avut un caracter unitar,

i

Excursii pe Dunăre Nimic nu
organi-

de turism.' hoteluri
București

întreprinderea
si restaurante 
zează, intre 14—17 aprilie și 21—24 
aprilie, excursii de peste 1 000 km 
de navigație pe Dunăre in amonte 
Si in aval intre Giurgiu și Moldova

Veche, cu motonavele „Carpați" șl 
„Oltenița".

Biletele pentru excursii 
procurate de la filialele 
din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
nr. 35. Bd. Republicii nr. 
Cal. Grivitei nr. 140.

pot fi
I.T.H.R.

Bălcescu
4 și 68,

se pierde
(Urmare din pag. I)

O proporție... neproporfidnalâ
intr-o comunăA cît un

cetățeni multi
J ■>5 / servicii

oraș,
puține

Comuna Voluntari, sub
urbană Capitalei, cu peste 
35 000 locuitori (cit un oraș), 
din care aproape două 
treimi lucrează în industria 
comunală sau in București 
— se află printre localită
țile cu mari și multiple 
cereri de servicii publice. 
Tocmai de aceea am solici
tat tovarășului loan Grigo- 

președintele cooperati- 
consum din locaii-

re. 
vei de 
țațe, să ne insoțească prin 
unitățile de servire aflate 
pe teritoriul comunei.

— Cu ce să incepem? — 
ne-a întrebat președintele.

— Am aflat — i-am spus 
noi — că oamenii din co
muna dv. și-au cumpărat 
pină acum peste 7 000 fri
gidere, 10 000 mașini de 

• spălat, 11 000 aragaze. 6 000 
-aspiratoare, 5 000 mașini de 
cusut. Ce fac in 
li se defectează 
parat'!

— Simplu. se 
București (!!).

Consemnind răspunsul, 
am propus interlocutorului 
să mergem intr-o 
mai banală — de 
gerie.

— Tinichigeric? 
tinichigcrie.

— Atunci să mergem 
o ceasornicărie.

— Da, așa ceva avem 
comună, dar unitatea 
este 
tivei.

— Dar
de unități are? — întrebăm. 
Ni se pune la indeminâ o 
listă pe care o transcriem 
integral: „1. cizmărie (la 
35 000 de oameni), 1 tapițe
rie, 1 atelier de radio și 
televizoare, 1 atelier foto,
1 cojocărie, 1 frizerie, 1 uni
tate de coafură, 2 croitorii,
2 timplării, 4 sifonării". în 
total 15 unități cu... 24 me
seriași.

O primă concluzie se im
pune de la sine: rețeaua 
prestatoare de servicii din

cazul 
vreun

duc la

unitate 
tinichi-
N-avem

la
in 

nu 
a noastră, a coopera- 

Estc particulară.
cooperația ce feț

de 
cu

este extrem 
in comparație 
comunei, cu do- 
cu posibilitățile 
ale locuitorilor 

cea

Voluntari 
restrânsă, 
populația 
tarea sa, 
materiale
săi. De altfel, oglinda 
mai fidelă a stării dc lucruri 
din sectorul prestațiilor sint 
autobuzele ce fac legătura 
intre • comună și Capitală, 
in care poți vedea oameni 
cărind cu ei aspiratoare, 
burlane, fiare de călcat, 
mașini de spălat, tot felul 
de lucruri pe care nu le pol 
repara sau confecționa in 
atelierele locale, pentru

cc activitățile destinate pro
ducției de serie și de coo
perare au fost dezvoltate 
pină la un volum de mai 
multe milioane lei. prestă
rile de servicii au rămas la 
un nivel de... opt ori mm 
mic. Este, efectiv, vorba de 
o inversare a rolului coo
perației. care are ca sar
cină principală prestările 
de servicii.

Să revenim însă la dis
cuția cu președintele, coo
perativii din Voluntari, pe 
care l-am întrebat:

— Cum explicați faptul

ultimii trei ani, cooperația 
nu a calificat, nici un lo
calnic, mulțumindu-se doar 
să racoleze lucrători din 
alte comune și din Ca
pitală.

Față de această situație, 
primăria din Voluntari, U- 

a 
au 
cu 
ce

anchetă cetățenească

simplul motiv că ele nu 
există. Pină și pentru ^re
maiatul ciorapilor, femeile 
din Voluntari trebuie a dea 
o fugă pină... ia București 
(cele mai apropiate unități 
de servire din Capitală sini 
la 5—6 km).

Despre atenția minimă 
care se acordă .sectorului dc 
servicii publice din co
mună iți poți da seama și 
din următoarele date: clacă 
in unitățile prestatoare, 
cooperația are doar 24 me
seriași, in schimb în ate
liere care confecționează 
articole de serie .și in cele 
care se ocupă cu lucrări de 
cooperare cu industria, coo
perația are încadrați... peste 
180 meseriași (cei mat 
mulți din afara comunei, 
de regulă navetiști : din 
București). Funcționează in 
comună trei cauciucării, o 
turnătorie de aluminiu, un 
atelier de mase plastici etc. 
Desigur, și asemenea uni
tăți sint necesare economiei 
naționale, dar firesc este ca, 
mai intii. cooperația de 
consum să fi extins unită
țile de prestări de servicii 
ale localnicilor. Or, în timp

că dezvoltarea prestărilor 
de servicii din comună bate 
de ani de zile pasul pe loc?

Din răspunsul ce ni s-a 
dat am reținut două as
pecte: „nu avem spații; nu 
avem meseriași". Așa să 
fie oare?

Problema spațiilor. Coo
perația „se plinge" de lipsă 
de, spații, dar tot ea ocupă 
o clădire de 120 mp pentru 
cei... 13 funcționari ai săi. 
Deși in multe localități din 
țară. inclusiv in orașe 
mari, se amenajează pe 
scară largă unități presta
toare de servicii in chioșcuri 
și tonele, in clădiri .rea
lizate din materiale ușoa
re și ieftine, la Voluntari 
acest procedeu nu e deo
camdată cunoscut.

Problema cadrelor. Coo
perația „se plinge" că nu 
are de unde lua mai multi 
meseriași pentru prestații 
(decit 24), în timp ce în 
comună există numeroși 
meseriași particulari, in 
timp ce la activitățile de 
serie și cooperare cu unități 
industriale .ea are — a.șa 
cum am văzut — peste 180 
de lucrători. Mai mult: in

niunea județeană Ilfov 
cooperației de consum 
datoria să analizeze 
toată exigența măsurile 
trebuie luate, pentru că 
e clar ca lumina zilei — in
tr-o comună cil un oraș eu 
35 600 de locuitori o „rețea" 
de prestări 
cătuită 
tați (a 
lunară 
pășește 
tril un 
lotul insuficientă, 
menajări simple, 
toare, care se pot 
perativ, prin mai 
lizare a spațiilor 
numărul atelierelor presta
toare va trebui să spo
rească cit mai rapid, pen
tru ca oferta de servicii să 
se ridice la nivelul cerin
țelor populației.

Mihai IONESCU

de servicii al
din numai 15 uni- 
căror ofertă medie 
de servicii 
suma dc 5 
locuitor!)

nu de- 
i lei pen- 

este cu 
Prin a- 

nccostisi- 
realiza o- 
buna uli- 
existente,

P.S. O primă documen
tare pe tema serviciilor 
publice din comuna Volun
tari am făcut-o in toamna 
anului trecut, cind ni s-a 
explicat că lipsurile con
statate de noi atunci se da- 
toresc greutăților inerente 
începutului — cooperativa 
de consum fusese reorgani
zată cu puține luni în 
urmă. Cum irțșă acum, in 
martie, cind am revenit ia 
Voluntari, situația servicii
lor este — așa cum s-a 
văzut mai sus — foarte 
departe dc exigențele pu
blicului. arată că ritmul in 
care se acționează pe linia 
dezvoltării și diversificării 
prestațiilor de aici este, în 
continuare, cu totul nesa
tisfăcător.

I

ba de milioane obținute din... piatră 
seacă.

Ne interesăm în amănunt despre 
proiectele de viitor ale asociației. 
Alte milioane vor fi realizate cu ușu
rință din combinația cenușii vulca
nice reactivate cu reziduurile Fabri
cii de produse sodice Govora. Se 
vor obține din aceste „materii pri
me" — fără valoare — plăci dc du
ritatea betonului, excepționale pentru 
așezăminte social-culturale și con
strucții agrozootehnice. (De curînd. 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie a brevetat ca invenție 
„betonul" realizat din cenușa vulca
nică și reziduurile fabricilor dc 
sodă). Ne-am oprit mai mult asupra 
îndeletnicirilor extraagricole ale ță
ranilor din Vitomirești pentru că 
ele sint deosebit de rentabile, de fo
lositoare societății, pentru că de pe 
urma lor, sute și chiar mii dc oa
meni ciștigă mai mult. Preocupări 
pentru valorificarea resurselor lo
cale a forței de muncă disponibile 
in scopul realizării unor bunuri ma
teriale necesare oamenilor am găsit 
insă in multe alte comune ale jude
țului Olt. in orașele și comunele al
tor județe. La Brașov, ca să mai 
dăm un exemplu, din inițiativa con
siliului popular județean s-a declan
șat de curind o vastă și bine orga
nizată acțiune pentru recuperarea și 
refolosirea tuturor deșeurilor mena
jere, a resturilor alimentare prove
nite din toate cantinele restaurante
lor din localitate. Rezultatele sint pur 
și simplu spectaculoase : anual, sint 
livrate crescătorilor de porci de pe 
lingă cantine și celor ale cooperati
velor agricole de producție din 
Ghimbav și Stupini aproximativ 300 
de vagoane de resturi menajere. 
Nu putem, firește, intr-un articol de 
ziar, nici măcar să trecem in revistă 
sursele de materii prime locale, re
zervele naturale existente in locali
tățile țării și nici ceea ce rezultă din 
prelucrarea lor — produse alimen
tare, de uz casnic și gospodăresc, 
acele produse mai mici sau mai mari 
de care piața are nevoie. Dar re
zultatele obținute acolo unde consi
liile populare se preocupă stăruitor 
de valorificarea resurselor locale 
pledează în favoarea dezvoltării aces
tor activități. Este de datoria coo
perativelor agricole de producție și 
a întreprinderilor agricole dc stat, 
a cooperației de consum și a consi
liilor populare să identifice cu stă
ruință orice fel de resurse naturale, 
să le folosească superior, cu eficien
ță maximă. Este in interesul diversi
ficării sortimentului bunurilor dc con
sum, al bugetului fiecărei unități 
care înnobilează materii prime, apa
rent fără valoare, și, evident, in in
teresul ridicării nivelului de trai al 
populației.

Mai multi 
ai comunei 
din județul 
iși au casele 
te și de alta 
Vadul Morilor, 
mul de acces spre ca
sele lor și rețeaua e- 
lectrică sint tot pe 
marginea piriului. în
tr-o scrisoare, semnată 
de mai multi săteni, se 
semnalează că de la o 
vreme 
mari 
creț, 
odată __ ........ ..
au survenit la Buce- 
cea pentru alimentarea 
eu apă a municipiului 
Botoșani, piriul natu
ral a fost folosit pen
tru evacuarea unei 
cantități mari de apă 
ce rezultă din instala
țiile nou construite. 
Curgind cu debit marc, 
apa provoacă eroziuni 
puternice pe ambele 
maluri, astfel că s-au 
produs alunecări mari 
de teren agricol-, s-a 
distrus drumul de ac
ces. este amenințată și 
rețeaua electrică.

Consiliul popular al 
.județului Botoșani 
ne-a răspuns că. in 
urma studierii situa
ției de către organis
me de specialitate, au 
fost adoptate următoa
rele măsuri : în ur
genta I se vor realiza 
consolidări pe cursul 
piriului. pentru a li
mita substantial fe
nomenul de instabi
litate a versantului. 
Aceste lucrări vor fi 
făcute prin contribu
ția în muncă a popu
lației comunei Buce- 
cea. cu sprijin in uti
laje si asistentă tehni
că din partea Oficiu
lui de gospodărire a a- 
pelor Botoșani și cu 
fonduri pentru mate
riale și transport de 
la consiliul popular 
județean. A și fost în
tocmită documentația 
tehnico-economică.

în urgenta a Il-a, 
prin lucrările de in
vestiții in curs de 
execuție, „extinderea 
stației de tratare a 
apei Bucecea". se pre
vede reducerea sub
stanțială a debitului de 
apă tehnologică cc se 
evacuează 
Lucrările 
minate Ia 
brie 1978.

Referindu-se la dru
mul dc acces. în răs
puns se mentițmează 

specialiștii au a- 
la concluzia că 

optimă varianta 
i nou drum care 

fi amenajat in 
cursul acestei veri. In 
încheiere se subliniază 
că organele I.R.E. vor 
lua măsuri pentru con
solidarea liniei dc e- 
nergie electrică ce ali
mentează gospodăriile 
respective.

piriul le face 
necazuri. Con- 
ei relatează că 
cu lucrările ce

prin piriu. 
vor fi ter- 
30 septem-

că i 
tuns 
este 
unui 
va

„Averea" 
magazinerului 
O scrisoare ■ ’ sosită

din comuna Blăjel, 
județul Sibiu, era îm
păturită într-o pagină 
din ziarul „Scinteia" 
din 20 septembrie anul 
trecut.

Pe loc de fond, edi
torialul „Modestia, im
perativ cu putere de 
lege morală al societă
ții noastre". Observăm 
subliniat pe el urmă
torul aliniat : „A te 
strădui din toate pu
terile tale 
încrederea

„prospe- 
lui“ peste

să meriți 
si stima 

celor din jurul tău. a 
căuta să-ți pui in con
cordanță traiul coti
dian cu posibilitățile 
de care dispune socie
tatea la un moment 
dat. cu nivelul gene
ral de trai — iată 
semnificația profundă 
a modestiei, așa cum 
se desprinde din prin
cipiile și normele mo
rale ale partidului 
nostru". Ne-am dat 
seama că trebuie să 
fie vorba de cineva 
care muncește puțin, 
dar șe îmbogățește, a- 
dică de unul care iși 
Însușește munca alto
ra. într-adevăr. in 
scrisoare se arăta ne
gru pe alb că Pârâu 
Teodor. gestionar la 
magazia de cereale din 
satul Romanești, de la 
o vreme nu-și mai în
cape in piele, sfidea
ză pe ceilalți din jur 
și isi sporește averea 
văzînd cu ochii.

Pe terenul pe care 
i l-a dat C.A.P. și-a 
construit o casă cu 
7—8 camere, mobilate 
toate cu gust ales, se 
spunea in scrisoare, de 
parcă ar avea un ve
nit mult mai mare de
cit in realitate. Apoi 
si-a ridicat și o șură 
cu grajd și alte aca
returi. După care și-a 
strins ceva bani .și 
pentru o „Dacia 1300", 
pe care a adus-o toc
mai de la Pitești. Tot 
in acest timp si-a mai 
cumpărat și 2 cai. o 
căruță, mă rog. ce-i

relatate sint 
se subliniază

trăznea prin cap să 
aibă pentru el nu era 
o problemă. „Apoi nu
mitul a mai făcut și 
un plus dc 5 500 kg 
grin in magazie" — se 
afirma in sesizare. 
Oare acest plus des
coperit acum nu expli
că cumva si 
ritatea 
noapte ?

Cele 
juste —
din capul locului in 
răspunsul Comitetului 
.județean 
Sibiu.
care s-a întocmit do
sar de verificare a 
provenienței bunurilor 
sale in lumina Lbgii 
18/1968. Cit privește 
cantitatea de griu de 
5 500 kg găsite Plus in 
magazie, a fost înre
gistrată in gestiunea 
C.A.P. și a făcut o- 
biectul discuțiilor 
membrilor cooperatori 
in adunarea generală 
din ianuarie a.c. în 
concluzie, cazul fostu
lui magaziner Pârâu 
Teodor este in curs de 
elucidare de către or
ganele de stat compe
tente.

Foarte bine s-a pro
cedat. in concordantă 
cu normele societății 
noastre. Răspunsul 
insă rămine dator la 
o problemă deloc lip
sită de importantă, re
latată de autorul scri
sorii. care a fost tri
misă. spre soluționare, 
în original, 
pre ce este 
„Conducerea

el. drept pe- 
ii eliberează o 

de incadrarc 
parte. întrucit

dc
Motiv

partid 
pentru

Iată des- 
vorba : 
C.A.P..

afirmă 
deapsă. 
dovadă 
in altă
C.A.P. nu mai are ne
voie de serviciile lui. 
Pe baza actului, omul 
este acum controlor de 
conducte in satul Ro
manești. Oare nu ar fi 
fost mai bine ca el să 
lucreze in 
in C.A.P..
gestionar, pină Ia 
cidarea cazului ?

continuare 
dar nu ca 

elu-

Concis, la obiect
Comitetul orășenesc de partid Huși : Din 

leclivul de sprijin al căminului de bătrini 
Huși va face parte și secretarul consiliului 
popular orășenesc, tov. Mihai Nanu ; periodic, 
echipa de control al oamenilor muncii controlea
ză activitatea căminului ; directoarei acestuia i 
s-a atras atenția asupra necesității antrenării 
tuturor membrilor colectivului de sprijin în asi
gurarea controlului la bucătărie și in distribui
rea alimentelor.

I.F.E.T.-Bistrița : Șeful sectorului de exploa
tară a lemnului Tirlișna a fost pus in discuția 
comitetului comunal de partid — al cărui mem
bru este — și sancționat cu „mustrare", iar pe 
linie de serviciu — cu penalizare din retribuție, 
pentru neindeplinirea sarcinilor proprii. I s-a 
atras atenția că dacă va continua cu asemenea 
abateri (consumul băuturilor alcoolice in timpul 
serviciului : bruscarea unor muncitori — n.n.), 
va fi schimbat din funcție. Comportarea din ul
timul timp dovedește că este pe drumul cel 
bun.

Direcția generală comercială a municipiului 
București : S-au analizat și prelucrat toate as
pectele semnalate in ședință cu întreg colectivul 
de lucrători ai bufetului „Expres Nord", iar 
șeful de unitate. Drăgoi Marin, a fost sancționat 
cu „mustrare". S-a lua! măsura ca in unitate 
condica de sugestii și reclamații să fie expusă 
la casă, accesibilă tuturor cumpărătorilor.

co- 
din

Neculai ROȘCA

Largă audiență opiniilor cetățenești
5 J

(Urmare din pag. I)
rat de către organe de specialitate 
ale Uniunii județene a cooperative
lor meșteșugărești, sub directa în
drumare a deputatului Lucian Ol
tean, era fundamentat din punct de 
vedere tehnic și economic, dar nu 
reflecta sub toate aspectele și opți
unile cetățenilor. Pe bună dreptate, 
tocmai din acest motiv, membrii co
misiei prezenți la ședință_ (depută
ții : Alexandru Mureșan, 
fan, Marton Maria, Nagy 
Georgeta Suciu, Takacs 
Teban, Ioan Vultur) au 
considere doar un punct 
pentru un viitor program de măsuri 
in care să fie valorificate și propu
nerile făcute în acest sens de către 
cetățeni în timpul campaniei electo
rale, în scrisorile adresate consiliu
lui popular, la audiențe. în conse
cință. au hotărît să se reintilnească 
o săptămină mai tirziu — in acest 
interval de timp urmind să revadă 
ei înșiși propunerile și sugestiile ce-

Csiki Ște- 
Margareta, 

Ana, Vaier 
decis să-l 
de plecare

tățenilor, să .se consulte cu ceilalți 
deputați. Pentru viitor, la propune
rea deputatei Nagy Margareta, 
membrii comisiei au stabilit, de co
mun acord, ca in elaborarea și de
finitivarea tuturor celorlalte studii 
și programe de măsuri incluse în 
planul lor dc muncă să devină o 
practică tocmai consultarea comite
telor de cetățeni din circumscripții, 
valorificarea constatărilor 
de control al oamenilor 
bineînțeles, a propriilor 
rezultate din controlul 
scrisorilor adresate de cetățeni con
siliului popular, control pe care co
misia și-a propus să-1 facă de acum 
inainte cu regularitate.

Iată o hotărire judicioasă, în spi
ritul legii, al principiilor democrației 
noastre socialiste, care va duce, pe 
de o parte, la stimularea opiniilor 
cetățenilor, iar pe de altă parte, la 
o sporire a solicitudinii si opera
tivității in rezolvarea cererilor și 
sesizărilor acestora.

echipelor 
muncii și, 

concluzii 
rezolvării

,4.„
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-Cum stați cu semănatul? 
-Ați întirziat cu întrebarea

Pe scurt, 
de pe ogoare

Un dialog care ar trebui
auzit cit mai curînd

în toate unitățile agricole 
din județul Teleorman

• Pină acum au fost semănate 6 000 
de hectare ® Cu forțele existente, 
însămințarea culturilor din prima 
epocă poate fi încheiată în 3-4 ziie 

bune de lucru Lucrări de erbicidare la CAP. Smirdioaso

în marea cîmpie a Teleormanului, 
un om străbate în lung și in lat 
ogorul. Se oprește, din loc în loc, și 
strivește în palme un bulgăre de 
pămint. Gestul, repetat in aceste zile 
de mii de lucrători ai pămintului, 
este deobicei urmat de răspunsul: 
..Da, putem începe". într-o asemenea 
ipostază l-am întilnit, zilele acestea, 
pe tovarășul Apostol Păsărică, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Smîrdioasa. „Da, se poate începe și 
aici" — spunea el. O nouă solă de
venise bună pentru semănat. Cu o 
zi înainte, aceeași hotărire era luată 
de președinte ța de inginerul-șef, Di
di na Cristescu, pentru altă solă de 
100 de hectare, care a și fost apoi 
semănată cu in. O precizare nece
sară. Aci. mecanizatorii Marin Scrip- 
că și Ștefan Rușianu, cu noul tip de 
semănătoare SUP-48, au stabilit un 
record de 80 de hectare într-o sin
gură zi. Un asemenea mod de urmă
rire în permanentă a temperaturii 
și stării de umiditate a solului a 
făcut posibil ca semănatul mazării, 
lucernei și sfeclei furajere să se 
facă intr-un timp scurt. Iar acum 
cind în unele locuri se așteaptă îm
bunătățirea vremii, cooperatorii din 
Smîrdioasa. la întrebarea „cum 
stati cu semănatul" iți răspund : 
„Ați întirziat cu întrebarea". Ei 
au încheiat însămințarea cultu
rilor din prima epocă pe în
treaga suprafață de 270 ha. Tot iii 
această perioadă au fost grăpate 700 
ha din cele 925 cite vor fi cultivate 
cu porumb.

La infămînțarea celor 27 000 hec
tare cu plante din prima epocă, in 
județul Teleorman sînt antrenate 
forțe importante. Angajamentul asu
mat este de a încheia această lu
crare în 3—4 zile bune de lucru. în 
cel mult o săptămină trebuie ferti
lizate și grăpate ogoarele pe întrea
ga suprafață prevăzută a se cultiva 
cu porumb. Amplele mobilizări de 
forțe, răspunderile concrete stabilite 
și urmărite îndeaproape de coman
damentele comunale pe fiecare for

mație de lucru, pe fiecare specialist 
au avut și au darul să grăbească 
ritmul lucrărilor de primăvară, să 
asigure efectuarea acestora în peri
oadele optime. De aceea, în multe 
localități din județul Teleorman, la în
trebarea „Cum stați cu semănatul 
inului sau sfeclei, tovarășe primar 7“ 
primim același răspuns: „ați întîr- 
ziat cu întrebarea". La Furculești, 
Fîntînele, Purani, Nanov, Frumoasa. 
Tirnova și încă în alte 8 cooperative 
agricole semănatul acestor culturi 
s-a încheiat. în multe alte unități, 
semănatul se va încheia in o zi bună 
de lucru.

Și totuși nu se poate spune că in 
județ lucrările de primăvară se des
fășoară peste tot in mod corespun
zător. Nu se poate, devreme ce in 
aceleași condiții de teren și de do
tare cu forțe mecanice există mari 
discrepanțe. La cooperativa agricolă 
din Izvoarele, bunăoară, aflată ho
tar în hotar cu cea din Smîrdioasa, 
nu se semănase nici un hectar. în 
multe cooperative agricole — Siliș
tea, Peretu, Bragadiru, Plosca, Ne
grești — ca să amintim numai cî- 
teva din unitățile mari cultivatoare 
de sfeclă de zahăr, nici nu a înce
put încă semănatul. în ziua raidului 
nostru, bunăoară, din cele 23 de 
tractoare ale secției de mecanizare 
din Izvoarele lucrau pentru coope
rativă doar trei. De ce ? Tractoarele 
stau în secție de citeva zile din lip
să de ulei. Altele au fost trimise de 
conducerea S.M.A. Smirdioasa in 
sprijinul cooperativelor agricole ve
cine, deși la Izvoarele, după cum ne 
informa șeful fermei vegetale, tova
rășul Marin Petcu. au mai rămas de 
fertilizat cu îngrășăminte organice 
mari suprafețe de teren, de erbicidat' 
și înșămințat 250 de hectare cu plan
te din epoca intii. Am căutat să pri
mim lămuririle cuvenite. dar in 
după-amiaza respectivă cadrele de 
conducere și o parte din specialiștii 
acestui consiliu intercooperatist se 
aflau în plină... ședință. Nu știm 
care au fost motivele pentru care

conducerea consiliului intercoopera
tist Smîrdioasa a convocat această 
ședință in plin program de iucr.u, 
dar este de dorit ca unor asemenea 
practici păgubitoare să li se pună ca
păt. De-acum nu de ședințe e ne
voie, ci de muncă efectivă, de o în
drumare și organizare corespunză
toare în cimp, în mijlocul oameni
lor și nu in birouri. Și dacă preșe
dintele sau inginerul-șef. al consi
liului intercooperatist din Smirdioa
sa s-ar fi deplasat măcar pentru ci
teva minute la secția de mecanizare 
din Izvoarele și ar fi văzut cu ce 
probleme se confruntă această sub
unitate se puteau convinge singuri 
de acest adevăr.

Sint numai citeva din semnele bu
ne și mai puțin bune pe care ni 
le-a oferit începutul campaniei ă- 
gricole de primăvară in județul Te
leorman. Iosif POP

Ion TOADER

O TULCEA. Lucrările agri
cole de primăvară continuă eu 
intensitate in tot județul Tul- 
cea. ■ Culturile din prima epocă 
au fost însămințate pe circa 
70 la sută din suprafețe. De.ase- 
menea, lucrările de tăiat în vii 

’ au fost efectuate in procent de 
aproape 85 la sută. Se apreciază 
că, in două zile bune de lucru, 
semănatul culturilor prevăzute 
pentru epoca *intii se va încheia. 
(E. Mihăilescu)

0 NEAMȚ. în această săp
tămină, lucrările agricole de 
primăvară au fost declanșate 
din plin. Numeroase utilaje sint 
concentrate la însămințarea ce- ; 
lor 4 000 hectare culturi din pri
ma urgență : mac. lucerna, tri
foi. plante furajere. într-o sin
gură zi au fost însămințate 750 
hectare, cele mai btiiie rezul- 

I tate fiind obținute. în coopera- 
I tivele agricole din Urecheni, : 
I Bozieni, Tulcești, ' Tămășeni, | 

Davideni și altele. (Ion Manea)
« ILFOV. Alături de su

tele de mecanizatori și coopera
tori din județul Ilfov, care au 
ieșit la semănat și la executarea 
altor lucrări agricole de primă
vară, zeci de mii de elevi și 
cadre didactice din școlile ge
nerale și liceele din comunele 
Hrănești, Fundulea. Tărtășești, 
Ciorogirla, Dridu, Manasia, Ne- 
goieșți, Șoldanu, Cornetu, Mi- 
treni, Budești și altele au parti
cipat duminică la numeroase 
acțiuni de muncă patriotică. 
Elevii au ajutat la curățirea 
cîmpului de resturi vegetale 
pentru a permite mecanizatori
lor . să execute . lucrări de cali
tate la semănat, au săpat gropi . 
și au plantat pomi fructiferi în 
livezi și puieți de arbori pe mar
ginea șoselelor. (Al. Brad)

VRANCEA:

Pe toate fronturile
Asociind faptele cu

lese din teren in urma 
raidului întreprins în 
mai multe unități agri
cole cu secvențele de 
muncă fixate pe peli
cula fotografică reali
zăm, de fapt, imagi
nea responsabilității cu 
care mecanizatorii și 
cooperatorii din jude
țul Vrancea acționea
ză pentru buna desfă
șurare a campaniei de 
primăvară.

Suprafața pregătită 
pentru semănat in co
operativele agricole și 
I.A.S. a ajuns la peste 
7 400 ha, cele mai bune 
rezultate fiind obținute 
de mecanizatorii care 
lucrează pe ogoarele 
cooperativelor agricole 
Ciorăști, Bălești. Mi- 
hălceni, Suraia și Tă- 

; tăranu. Desigur, se a- 
i cordă cea mai mare 

atenție grăbirii lucră
rilor pentru a se re
cupera întirzierile, dar 
se are in vedere și e- 
xecutarea lor la un ni
vel calitativ ridicat. 
Despre aceste cerințe, 
ale calității, ne-a vor
bit ing. Nicolae Rali, 
directorul S.M.A. Nă- 
nești. Dovada răspun
derii pentru calitate 
ne-au făcut-o mecani
zatorii Dumitru Bucșă, 
Mihalache Stoica. Io
nel Bănică și Mitică 
Necula, formație întîl- 
nită la lucru ne o- 
goarele cooperativei a- 
gricole Nănești.

Se lucrează cu ritm 
sporit și la semănatul 
culturilor din prima 
epocă. Tovarășul Ni
colae Balosin, directo
rul direcției agricole 
județene, ne-a infor
mat că s-a încheiat 
semănatul ovăzului și 
al plantelor medicinale. 
Continuă semănatul 
plantelor furajere și al 
sfeclei de zahăr. în 
frunte se situează co
operativele agricole 
din Sihlea, Ciorăști, 
Suraia și Mihălceni. 
Se apreciază că în cel 
mult trei zile se va în
cheia semănatul sfeclei 
de zahăr.

Continuă intens lu
crările în legumicul
tura. In județ au fost 
însămințate 520 hectare 
cu ceapă, iar alte 20 
ha cu legume-verde- 
țuri. Inginerul șef al 
cooperativei agricole 
Vulturu, tovarășul Ni
colae Dumitrescu, pre
ciza că plantatul arpa
gicului pe cele 37 ha 
se apropie de sfîrșit. 
(Fotografia 1).

în podgorii lucrează 
un mare număr de oa
meni. La ferma nr. 7 
din cadrul cooperativei 
agricole Urechești, e- 
chipa condusă de 
Alexandru Perișanu 
și-a propus ca in cel 
mult 10 zile de lucru 
să încheie tăiatul viței 
de vie și copcitul pe 
cele 22 ha lucrate in 
acord global. Această

operație este avansată 
și in cooperativele a- 
gricole din Timboiești, 
Dumbrăveni, Străoane, 
la asociația viticolă Ja- 
riștea, in întreprinde
rile agricole de stat.

în pomicultură. Cu 
gindul la roadele toam
nei, pregătite de acum 
prin munca lor, 
i-am găsit in raidul 
întreprins și pe pomi- 
cultorii vrinceni. La 
stațiunea de cercetări 
și de producție pomi
colă, ing. Cornel Pa- 
traș, directorul unității, 
prezent in livadă, care 
cuprinde 538 ha pe rod, 
ne-a informat asupra 
mersului lucrărilor la 
zi : se executau tăie
rile la ultimii pomi, 
iar al doilea tratament 
se apropia de sfîrșit 
(fotografia nr. 2). Am 
mai notat și unele re
alizări obținute la pre
gătirea materialului 
săditor, faptul că s-au 
mai plantat încă 20 ha 
în cimpul I. ca și în 
legătură cu lucrările 
de înființare a unor 
noi plantații ș.a.

Sînt doar citeva sec
vențe ale hărniciei 
vrinceni lor. care se 
străduiesc ca pămintui 
să rodească îmbelșu
gat.

Fotoreportaj de
Dan 
DRĂGULESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

BUZĂU : 
------------- >-

Preocupâri pentru 
diversificarea produselor

Beneficiind de o dotare teh
nică modernă, întreprinderea I
„Textila" din Buzău a reușit 1
încă din primul an al intrării 
sale în funcțiune să-și inscrie 
în lista produselor fabricate o I 
varietate largă de articole de I 
bună calitate, care s-au bucurat 
de aprecierea publicului. Pe 
aceleași spații construite, in În
treprindere au fost amplasate o 
seamă de mașini și instalații 
tehnologice, astfel că, la finele 
anului trecut, producția a sporit 
cu peste 3 milioane mp de țe
sături? Ca urmare, în gama de 
fabricație au fost introduse 13 
articole noi în 100 de desene și 
400 poziții coloristice, crescind 
ponderea fibrelor chimice cu fi
nisaj superior, care dau țesătu
rilor un spor de calitate.

Preocupările pentru îmbună
tățirea tehnologiilor de lucru 
sint marcate in acest an de fi
nalizarea montajului unor insta
lații care vor aduce o creștere 
a productivității cu circa 2 la 
sută pe fiecare om al muncii. 
Este vorba de două mașini de 
scămoșat, o mașină de încleiat 
și o instalație de vopsire. Pe 
baza ' acestor îmbunătățiri ale 
procesului tehnologic, unitatea 
va putea lărgi în anul 1978 sor
timentul producției sale cu încă 
18 articole intr-o gamă de de
sene și poziții coloristice di
verse. Creșterea continuă a ca
lității țesăturilor fabricate lă în
treprinderea „Textila" din Bu
zău a atras atenția beneficiari
lor din țară și străinătate, care 
solicită tot mai mult. produsele 
sale. Astfel, unitatea exportă in 
acest an o bună parte din pro
dusele sale în 12 țări din Eu
ropa. Asia și Africa. (Mihai ! 
Bâzu)

REALIZAREA RITMICĂ Șl INTEGRALĂ
A PRODUCȚIEI FIZICE, A FIECĂRUI SORTIMENT

cere fiecărui partener să respecte riguros disciplina contractuală
Emblema și prestigiul ÎNTREPRINDERII „ELECTROPUTERE" DIN 

CRAIOVA, cea mai mare unitate industrială din județul Dolj, sint 
binecunoscute in țară și peste hotare prin intermediul produselor 
moderne, de bună tehnicitate, livrate : locomotive diesel și elec
trice, transformatoare de putere, motoare electrice, aparataje de 
înaltă tensiune. Fiind întreprinderea pe care este grefată Centrala 
industrială de mașini și aparataje electrice, situîndu-se pe primul loc 
in rindul unităților doljene. este limpede că de modul în care colecti
vul ei iși îndeplinește sarcinile de plan depinde, in mare măsură, si
tuația realizărilor de ansamblu la nivelul centralei și al județului.

Pe deplin conștienți de locul și 
rolul pe care il au in angrenajul 
industriei județului și al economiei 
naționale, miile ' de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din uzină, in frun
te cu comuniștii, au făcut cuvîni de 
ordine din traducerea in viață a pre
țioaselor indicații dale dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate in întreprin
dere. în ianuarie anul trecut.

Acum, acest harnic colectiv mun
citoresc raportează că, în primul 
trimestru al anului, producția este 
cu 10 la sută mai mare față de 1977, 
că se îndeplinesc cu succes sarcinile 
stabilite. Este vorba de cîștigarea de 
noi' piețe de desfacere pe arena in
ternațională. introducerea in fabrica

ția de serie, după o concepție tehnică 
originală, a celei mai puternice și 
complexe locomotive pentru « liniile 
magistrale românești. LDE de 4 001) 
CP, de parcurgerea unei prime etape 
din cadrul celui de-al doilea profil 
de producție prin asimilarea transfor
matoarelor uscate pentru metalurgie 
și a transformatoarelor antigrizutoase 
pentru exploatările miniere (ce se 
aduceau din import), a cuptoarelor 
cu arc electric ș.a.

Deși la ora actuală, mai mult ca 
oricind, la „Electroputere" rețin “a- 
tenția ordinea și disciplina in mun
că, organizarea mereu mai bună a 
producției, preocuparea sporită față 
de îndeplinirea ritmică si intej 
grală a planului — și aceasta, de la

O „ILUSTRATĂ" PE ADRESA... —
...ÎNTREPRINDERII DE CABlURl Sl MATERIALE El.ECTROIZOLANTE DIN 

BUCUREȘTI, care în luna februarie nu a livrat uzinei ,.Electroputere" din I 
Craiova 16 km cabluri de cupru, 80 de condensatori de diferite puteri șt alte I 

^materiale. Un posibil titlu al caricaturii : „Cu pălăria in mină după... pro
dusele prevăzute în contracte."

director la muncitor — hotărîrea de 
a aborda deschis neajunsurile și a 
Ic lichida, totuși, această mare între
prindere se confruntă cu probleme 
deosebite.

Concret, despre ce este vorba ? 
în. primele două luni din acest an, 
colectivul de la „Electroputere" a 
înregistrat un minus destul de 
substanțial la producț.ia-marfă, la 
producția fizică, ceea ce a influen
țat nefavorabil bilanțul de ansamblu 
al centralei de profil și al județului 
Dolj.

Așa cum s-a arătat și cu. prilejul 
unei recente analize întreprinse de 
Comitetul județean Dolj al P.C.R., 
una din principalele cauze ce a dus 
Ia nofinalizarea unui important vo
lum de producție-marfă, de produc
ție fizică la „Electroputere". o con
stituie neasigurarca la timp si in 
mod ritmic a unor materiale și sub- 
ansanible de strictă necesitate de 
către unele întreprinderi colabora
toare.

Ce solicită 
„Eleciroputere“ ?

Tovarășul inginer Victor Simans- 
clii, director tehnic și cu pregătirea 
fabricației, a precizat solicitările 
colectivului de. la „Electroputere" :

O întreprinderea de cazane mici 
și arzătoare din Cluj-Napoca, potri
vit contractului cu numărul 183 din 
1978, trebuia să expedieze in februa
rie și martie 15 agregate-vapor, din 
care nu s-a primit nici unul și, ca 
urmare, pină. la 15 martie la ..Elec
troputere" nu1 a fost finalizată nici 
o locomotivă diesel-electrică de 2 100 
CP. din cele 6 prevăzute in planul 
acestei luni ;

O întreprinderea de construcții 
metalice Caransebeș este in restanță, 
la contractul cu numărul 8172 din 
1978. cu două perechi boghiuri pen
tru LDE de 4 000 CP ;

® întreprinderea de construcții dc 
mașini Reșița, in cadrul contractului 
numărul 8141-01 din 1978, nu a livrat 
un grup diesel pentru LDE de 4 000 
CP.

Furnizorii 
se angajează

O „Toate cele 11 agregate-vapor
— a răspuns, la întrebarea adre
sată de corespondentul ziarului nos
tru. tovarășul loan Cioca. secre
tarul comitetului de partid și pre
ședintele consiliului oamenilor muii- 
cii de la întreprinderea de cazane 
mici și arzătoare din Cluj-Napoca
— vor fi livrate pină Ia sfirșitul lu
nii martie întreprinderii „Electropu

tere" din Craiova, potrivit actului 
de conciliere jdintre cele două uni
tăți. Nu au putut fi expediate pină 
acum din cauză că n-au sosit unele 
materiale din import". Reținem an
gajamentul, dar se ridică o alia în
trebare : cite agregate-vapor trebu
ie livrate ? 11, despre care vorbește 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea din 
Cluj-Napoca.. sau 15 — cite solicită 
„Electroputere" ?

O Inginerul-șef Dumitru Cojocarii, 
de la întreprinderea de construcții 
metalice din Caransebeș : „Potrivit 
prevederilor graficului elaborat la 
19 ianuarie și semnat de tovarășul 
Dumitru Nistor, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, de al.ți tovarăși cu munci de 
răspundere din centralele de resort, 
contractele economice încheiate sau 
în curs de inițiere vor fi reașezate 
în conformitate cu anumite norme 
și termene. în acest context, între
prinderea noastră va livra, pină la 
sfirșitul lunii martie, cele trei bo
ghiuri pentru LDE de 41)00 CP. Să 
ținem seama de faptul .că aceste 
produse se realizează pentru prima 
dată în întreprindere, că ele sint 
deosebit de complexe din punct de 
vedere tehnic și implică un mare 
volum de colaborări cu alte unități 
constructoare de mașini".

® Inginerul Eugen Dăscălache, 
director tehnic și de producție la 
întreprinderea de construcții de ma
șini din Reșița :

— în cadrul strinsei și tradiționa
lei colaborări, pe numeroase planuri, 
cu „Electroputere", potrivit contrac
tului încheiat, întreprinderea noas
tră are sarcina de a livră 6 grupuri 
diesel pentru locomotivele diesel e- 
lectrice de 4 000 CP. Din acestea, au 
fost expediate: un grup în ianuarie 
și două în februarie. Pentru luna 
martie situația este bună. Un grup 
se află în curs de livrare, al doilea 
este in probe și poate fi expediat 
în citeva zile, iar cel de-al treilea 
se află în montaj și. de asemenea, 
poate fi livrat pină la finele lunii.

— De ce depinde, respectarea ri
guroasă a prevederilor contractuale?

— în principal, de mărirea capa
cității la standurile de încercări. Noi 
am luat măsuri, avînd în stadiu a- 
vansat de construcție un nou ștand. 
Pentru terminarea grabnică a lucră
rilor și punerea în funcțiune a stan
dului. „Electroputere" trebuie să ne 
trimită de urgență două instalații 
hotărîtoare : un regulator de excita
ție'și un regulator de tensiune.

...Și colaboratorii 
sînt exigents

Dar cazul acelor instalații ce tre
buiau livrate de uzina craiovea- 
nă nu este singur. I.C.M. Reșița 
întimpină serioase greutăți in fabri
cația grupurilor diesel generator și 
a boghiurilor pentru locomotivele 
de '2100 CP. Spre exemplu, 
din cele 10 generatoare pentru 
locomotivele amintite, convenite 
să fie livrate in luna martie, 
craiovenii n-au expediat decît 
două, iar din cele 10 seturi de mo
toare de tracțiune pentru boghiurile 
locomotivelor de 2 100 CP, prevăzute 
pentru luna martie, pină la 20 ale 
lunii, „Electroputere" nu a livrat 
nimic. Consecințele ? Ne răspunde 
directorul tehnic și de producție de 
la I.C.M. Reșița :

— Lipsa subansamblelor ce trebu
iau asigurate de întreprinderea din 
Craiova duce la nerealizarea sarci
nilor de plan la producția fizică de 
către noi. cei din Reșița, și, implicit, 
la imposibilitatea livrării către „E- 
lectroputere" a grupurilor diesel ge
nerator și a boghiurilor, pentru a fi 
montate pe locomotive. O situație 
similară se înregistrează și la fa
bricația de compresoare cu aer, cu 
capacitatea de 15 și 45 metri cubi 
pe minut: din 10 motoare electrice 
de angrenare de 100 kW, prevăzute 
pentru luna martie, craiovenii nu au 
livrat nici unul, iar din 9 motoare e- 
lectrice de 300 kW au expediat doar 
4. Cu toate aceste neajunsuri, consi
derăm că programul de colaborare 
pentru 1978, întocmit la 18 ianuarie, 
și în baza căruia s-au definitivat 
contractele, poate fi realizat.

Organele ministerului și centralelor industriale de resort au elaborat 
grafice, programe concrete de acțiune, dar pină acum lucrurile nu au 
mers cum trebuie, restantele la producția de locomotive diesel și elec
trice nu au fost preîntîmpinate și lichidate cu operativitate. Reținind 
angajamentele conducerilor întreprinderii de cazane mici și arzătoare 
din Cluj-Napoca. I.C.M. Reșița și I.C.M. Caransebeș — de a recupera, 
pină la finele lunii martie toate restantele fată de uzina din Craiova 
— trebuie să subliniem că și conducerea de la „Electroputere" are 
datoria de a da dovadă de răspundere sporită în respectarea proprii
lor obligații contractuale, de receptivitate fată de cererile furnizorilor, 
pentru ca producția locomotivelor aiesel și electrice să se desfășoare 
ritmic, conform- prevederilor planului.

Nicolae BABĂlĂU, N^olae CATANA, Petre NEDELCU

Felicitări, cuvinte 
de laudă, stringeri de 
mină — acesta a fost 
cadrul firesc în care 
colectivul întreprin
derii de utilaj chimic 
și forjă din Rm. Vil- 
cea a sărbătorit un 
frumos succes din ac
tivitatea sa : realiza
rea a șase prese de 
vulcanizat prin auto- 
utilare. Iată însă că 
odată trecut acest 
moment festiv, peste

1 > ----------------- -----------------------

TIMIȘOARA :

Noi materiale 1
sintetice

La întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat din Timi
șoara a început să producă^ o 
nouă capacitate industrială : 
secția de safire și rubine sin
tetice. Utilizind ca materie 
primă alaunul realizat la 
ICECHIM București după o teh
nologie originală, specialiștii j și 
muncitorii timișoreni au defi
nitivat procesul de fabricare. a 
lagărelor din safire și rubine 
sintetice, repere de bază in in
dustria aparatelor de măsurat 
și de ceasuri. Noua realizare va 
contribui la reducerea impor
tului, întregul necesar de ase
menea produse asigurîndu-se in 
viitor în țară. Demn de men
ționat osie faptul că noile ma
teriale sintetice semiprețioase 
realizate la Timișoara vor mai 
putea fi utilizate în industria 
textilă și de mecanică fină, in 
construcția de balanțe de preci
zie și chiar pentru confecționa
rea bijuteriilor. (Cezar Ioana)

CONTRASTE
Praful și uitarea

cele șase prese s-au 
așternut și praful, și 
uitarea. Niciuna nu 
funcționează. Deși ce
le 42 de poduri rulan
te ale întreprinderii 
au nevoie de bucșe de 
cauciuc, ce pot fi fa
bricate, ați ghicit, 
chiar cu ajutorul a- 
cestor utilaje. Poate 
că nu există materie 
primă. Ba există, și 
numai la o distanță 
de... 400 metri, res

pectiv, în curtea unei 
întreprinderi vecine 
— I.T.I.C. Nu există 
insă cineva care să 
se intereseze de asi
gurarea ei. Cind se 
pune întrebarea de ce 
nu se face nimic, toa
tă lumea, inclusiv 
conducerea întreprin
derii, dă din umeri. 
Aveți cumva nevoie 
de un impuls din afa
ră, stimați tovarăși ?

Tren de plăcere ?
Așa - s-ar părea la 

prima vedere. Trenul 
cu pricina, o garnitu
ră formată din 56 de 
vagoane a cite 10 tone 
fiecare, s-a plimbat 
zile-n șir de la Tirgo- 
viște la Birlad și re
tur. Nu goale, bineîn
țeles, pentru că nu e 
economic, ci cu o în
cărcătură de 556 tone 
de oțel pentru rul
menți. livrate de Com
binatul de oțeluri spe
ciale din Tirgoviște. 
Refuzate însă la în
treprinderea de rul
menți din Birlad din 
cauza numeroaselor

Strungarul Constan
tin Brindușoiu, de la 
întreprinderea „Aver
sa" din București, 
prelucrează bucșa de 
protecție pentru pom
pele de rnare capaci
tate. Durata operației 
— 4 ore pentru fiecare 
piesă. Metalul irosit 
sub formă de șpan : 60 
de kilograme. Consu
mul de energie electri
că necesar prelucrării? 
Circa 25 kWh. Așadar, 
execută o operație cu 
un consum ridicat de 
metal, de energie elec
trică și de manoperă. 
La „Aversa" se prelu
crează sute de aseme
nea repere. Cum ar 
putea fi înlăturată o 
asemenea situație ? 
Sirupiu !

Dacă piesa brută 
ar fi realizată prin la
minare și nu prin tur
nare, ne spunea strun
garul, operația de pre
lucrare nu ar mai fi 
necesară. Adică, con
sumurile exagerate în
registrate acum s-ar 
transforma în econo- 

, mii certe, Dar la . so
licitările noastre tova
rășii de la întreprin
derea de țevi din Ro
man au răspuns că 
fabricația unor ase
menea laminate nu ar 
fi „economicoasă".

Nu știm cit de argu-

neajunsuri — compo
ziție chimică necores
punzătoare a oțelului, 
fisuri fine de supra
față — constatate de 
beneficiar in momen
tul recepției.

Conducerea combi
natului din Tirgoviște 
și-a recunoscut gre
șeala. într-o scrisoare 
semnată de tovarășul 
Victor Mihu, directo
rul tehnic. al acestei 
unități, și expediată 
beneficiarului, se spu
ne negru pe alb : 
„Vă rugăm să retur- 
nați la C.O.S. Tirgo- 

Șpanul acuză,.. 
mentat este răspunsul 
celor de la întreprin
derea din Roman, dar 
pentru a se convinge 
cit de „economicos"

viște cantitatea de 556 
tone de rulmenți care 
prezintă defecte de su
prafață. Vă mulțumim 
pentru colaborare".

Nu înțelegem des
pre ce colaborare este 
vorba. Pentru că în
treprinderea din Bir
lad, lipsită de cele 556 
tone de oțel, nu și-a 
îndeplinit planul, Com
binatul din Tirgoviște 
a înregistrat un rebut 
de proporții, în timp 
ce un număr mare de 
vagoane au circulat 
fără folos. Tren de 
plăcere, ce să-i faci...

este procedeul actual 
de fabricație a bucșe
lor ii invităm să pri
vească imaginea ală
turată.
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Un sprijin prețios în studierea și aprofundarea socialismului științific, 

în sintetizarea experienței revoluției și construcției socialiste în țara noastră
„ZILELE filmului I

UNOR NOI VOLUME DIN
CULEGERILE SINTETICE DE DOCUMENTE 
ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„Subliniez necesitatea de a pune ierni la baza activității noastre 
politico-educative politica internă și externă a partidului nostru, de 
a acționa astfel incit fiecare comunist, fiecare cetățean al patriei 
noastre să înțeleagă bine fenomenele dezvoltării economico-sociale 
- atît naționale, cit și internaționale - pentru a fi în stare, în orice îm
prejurări, nu numai să explice politica noastră și să demonstreze 
justețea ei, ci și să acționeze cu toată forța pentru a contribui la în
făptuirea ei în viață“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Ultimele săptămîni au fost mar

cate de un .important eveniment 
editorial — apariția in Editura po
litică, a noi culegeri tematice de 
documente ale Partidului Comunist 
Român, constituindu-se într-o lu
crare enciclopedică de proporții șl 
certă utilitate. întocmite cu contri
buția unor colective din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.. Academiei de studii econo
mice si Universității din București, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
culegerile cuprind fragmente din 
Programul partidului, din rezoluții
le Congreselor si Conferințelor Na
ționale. din hotărîrile C.C. al P.C.R., 
precum și din cuvîntările și arti
colele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
selectate și grupate pe probleme. 
Ele reprezintă un ajutor efectiv in 
asimilarea principiilor fundamenta
le, ale socialismului științific, in în
sușirea aprofundată a politicii 
partidului nostru — marxism-leni- 
nismul creator aplicat la condițiile 
României.

Pe deasupra marii diversități a 
problematicii abordate, culegerile 
tematice reliefează puternicul im
puls dat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu gîndirii vii a partidului, 
orientînd-o spre analizarea și inter
pretarea științifică a noilor feno
mene ale vieții social-economice, 
mobilizînd Ia acțiune teoretică crea
toare și cutezătoare, împotriva men
talităților anchilozate, rutiniere, a 
tendințelor de preluare mecanică a 
unor teze depășite, necorespunză
toare realităților societății româ
nești și cerințelor actuale. Carac
teristice prin capacitatea de a in- 
vestiga în profunzime fenomenele 
actuale ale vieții sociale, dc a pre
vedea evoluția lor și de a contura 
soluții potrivite cerințelor vieții, pe 
deplin corespunzătoare intereselor 
vitale ale poporului român, volu
mele ilustrează în mod strălucit 
rolul exceptional al secretarului ge
nera! al partidului în sintetizarea 
teoretică a experienței construcției 
socialiste în România. în interpre
tarea în spiritul marxismului a 
principalelor probleme si procese 
ale contemporaneității. Ideile nova
toare enunțate in volumele la care 
ne referim, valoarea inestimabilă a 
concluziilor și a măsurilor preconi
zate reprezintă o contribuție re
marcabilă la îmbogățirea tezaurului 
teoriei și practicii mișcării comu
niste internaționale.

Din ansamblul volumelor apăru
te. în mod deosebit se impune aten
ției volumul intitulat „CREȘTEREA 
ROLULUI CONDUCĂTOR AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
ÎN ETAPA FĂURIRII SOCIETĂ
ȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 

z DEZVOLTATE", în care, pe baza a- 
nalizei acțiunii legităților obiective 
ale evoluției sociale, a generalizării 
experienței construcției socialismu
lui in țara noastră, precum și în 
alte țări, se subliniază că aceasta 
reprezintă rezultatul unui îndelun
gat proces istoric, „esența esențe
lor" operei de edificare a noii orîn- 
duiri sociale.

Fragmentele incluse . în volum re
liefează în mod convingător meritul 
deosebit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi elaborat în acest 
sens o nouă si strălucită strategie, 
al cărei fundament îl constituie 
integrarea mai profundă a parti
dului în viața societății, ceea ce 
presupune în fapt ca partidul să nu 
se situeze deasupra societății, in 
postura de „controlor", sau „emi
țător" de directive și dispoziții, ci 
să-și exercite funcția de conducă
tor dinăuntrul organismelor de stat 
și economice, dinăuntrul societății, 
prin strînsa împletire a activității 
partidului cu aceea a maselor.

Această concepție nouă, de mare 
profunzime teoretică și cu • vaste 
implicații în viața socială, pornește 
de la realitățile specifice actualei 
etape : omogenizarea socială tot 
mai accentuată : creșterea nivelului 
conștiinței socialiste a poporului ; 
întărirea continuă a coeziunii aces
tuia in jurul partidului ; imperati
vul cuprinderii în sfera conducerii 
de partid a tuturor compartimente
lor vieții sociale. O deosebită im
portantă are in acest sens larga și 
cuprinzătoarea argumentare a core
lației indisolubile dintre întărirea

(Urmare din pag. I)
ce nu se încadrează normelor 
noastre morale, apucături care, 
dacă ar fi curmate la timp, print.r-o 
critică fermă, n-ar căpăta extindere 
Si n-ar duce la anumite cazuri — ce-i 
drept, puține — de degringoladă mo
rală.

Este în firea lucrurilor ca. într-o 
societate în care socialismul a învins 
deplin si definitiv, in care proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor de 
producție reprezintă fundamentul 
progresului economic și social, al 
bunăstării generale, oamenii să de
vină tot mai constienti de imperati
vul spiritului tovărășesc de întraju
torare, al colectivismului comunist, 
ca element definitoriu si principiu de 
bază al moralei noastre.

Capacitatea educativă a organiza
ției de partid se măsoară si după 
profunzimea cu care izbutește să 
treacă „dincolo" de aspectele strict 
economice, vizînd totalitatea norme
lor și principiilor ce alcătuiesc — ca 
un ansamblu global, ca un tot din 
care nu se pot desprinde elemente 
izolate — Cortul etic al partidului

rolului partidului ca forță politică 
conducătoare ; accentuarea funcției 
clasei muncitoare de clasă condu
cătoare a societății ; dezvoltarea 
continuă a legăturii partidului cu 
masele și lărgirea democrației so
cialiste — țoale acestea constituind 
laolaltă laturi complementare ale 
unui vast proces social unitar.

Sintetizare teoretică a unei bogate 
experiențe istorice, volumul „NA
ȚIUNE, STAT, DEMOCRAȚIE" e- 
vidențiază aportul partidului nostim 
la elaborarea unei concepții uni
tare, de largă perspectivă, asupra 
rolului acestor factori de importanță 
decisivă în epoca actuală și în 
perspectivă. într-o epocă în care 
teoreticieni și lideri politici slujind 
interesele capitalului monopolist și

(tonalităților, la marea cucerire re
voluționară a orînduirii noastre — 
cimentarea unității frățești a tu
turor fiilor patriei prin rezolvarea 
marxistă a problemei naționale, a- 
sigurarea în fapt a deplinei lor ega
lități în drepturi, avind drept bază 
materială repartizarea armonioasă, 
rațională a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării; participa
rea activă a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalita
te, la viața social-economică a pa
triei comune, la conducerea diferi
telor sectoare; înflorirea vieții cul- 
tural-artistice a naționalităților.

De cel mai larg interes sînt ideile, 
bazate pe o temeinică argumentare 
științifică, privitoare la rolul statu
lui ca instrument principal al
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propovăduind forme de guvernare 
supranaționale se străduiesc să 
proclame „declinul" națiunilor, care 
și-ar li epuizat, rolul istoric, secre
tarul general al partidului subli
niază că, dimpotrivă, națiunile sint 
chemate să indeplinească în conti
nuare, pentru o lungă perioadă, un 
rol de marc însemnătate, ca forță 
motrice de seamă a progresului 
social, iar cucerirea și consolidarea 
independenței și suveranității na
ționale constituie o legitate obiec
tivă. o necesitate imperioasă a mer
sului înainte al civilizației umane.

Este meritul incontestabil al to
varășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi adus o contribuție esențială la e- 
laborarca unei concepții originale, 
coerente, cu privire la trăsăturile 
distinctive și căile de dezvoltare ale 
națiunii socialiste, demonstrind. tot
odată, că orînduirea socialistă este 
singura in măsură să asigure în
florirea multilaterală a națiunii. Ca 
idei novatoare decurgînd din a- 
ceastă concepție subliniem cele re
feritoare la legătura organică dintre 
dezvoltarea deplină a națiunii și 
construirea socialismului; participa
rea întregii națiuni z la opera de 
transformare revoluționară a socie
tății; definirea bazelor economice, 
politice, sociale și ideologice care 
chezășuiesc coeziunea societății so
cialiste in jurul partidului comu
nist, ca factorul hotărîtor și nucleul 
acestei unități.

în acest context se cuvin relie
fate tezele privitoare la interde
pendența dintre dezvoltarea multi
laterală a națiunii și aceea a na-

făuririi noii orînduiri și adîncirea 
democrației socialiste ca legitate a 
construirii socialismului și comu
nismului. Importante concluzii prac
tice se desprind din evoluția con
tinuă a funcțiilor statului — creș
terea atribuțiilor sale economico- 
organizatorice și cultural-educative 
fiind însoțită de modificări pro
funde în conținutul funcției sale 
coercitive, care se restringe și iși 
modifică substanța, ca urmare a 
schimbărilor produse in structura 
socială a țării și dezvoltării con
științei socialiste a maselor; împle
tirea continuă a activității partidu
lui și statului în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

O cuprinzătoare abordare găsesc 
aspectele referitoare la continua a- 
dincire a democrației socialiste. In 
spiritul concepției partidului nostru 
privind legătura organică indisolu
bilă dintre democrație și socialism, 
se dă o solidă fundamentare teore
tică si practică perfecționărilor adu
se cadrului organizatoric, unic în 
felul său. menit să inlesnească parti
ciparea efectivă a celor mai largi 
mase ale poporului la conducerea 
societății. în acest sens, pe primul 
plan se situează aspectele variate ale 
dezvoltării democrației muncitorești, 
ca expresie a întăririi rolului condu
cător al clasei muncitoare in socie
tatea noastră. Numitorul comun al 
numeroaselor texte consacrate îmbi
nării acestui rol cu metoda muncii 
colective. îl constituie îndemnul stă
ruitor de a utiliza din plin noile for
me instituționalizate ale democrației

socialiste, sporindu-le continuu e- 
fieaeilatea, astfel încit ele să asigure 
din plin cea mai largă și activă 
participare a maselor la conducerea 
statului.

Drept idee de frontispiciu a. vo
lumului „MOMENTE DIN ISTORIA 
PATRIEI ȘI A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN" se impune con
cepția partidului nostru potrivit 
căreia comuniștii sînt continuato
rii legitimi ai celor mai luminoase 
tradiții de luptă revoluționară a 
poporului. înalta cinstire și prețuire 
pe care partidul o acordă acestor 
tradiții, impresionanta evocare a 
luptei necurmate duse de-a lungul 
veacurilor de poporul nostru pen
tru apărarea pămîntului strămoșesc, 
a independentei și păstrarea ființei 
de neam, a apariției și dezvoltării 
mișcării noastre muncitorești, a' 
bătăliilor eroice purtate sub con
ducerea P.C.R. pentru eliberare 
națională și socială, iar apoi pentru 
edificarea societății socialiste — 
inspiră un puternic sentiment de 
mindrie patriotică, și totodată în
tăresc liotărîrea de a prelua și pur
ta spre noi izbînzi torta înainta
șilor.

O deosebită însemnătate princi
pială și practică are sublinierea 
repetată de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rolului istoriei în e- 
ducarea socialistă a maselor, pre
cum și a necesității combaterii 
consecvente a oricăror tendințe de 
deformare a adevărului istoric : 
„înfățișarea profund obiectivă și 
interpretarea justă, corectă, princi
pială a datelor și faptelor istorice 
au o importanță esențială pentru 
lichidarea surselor de neîncredere 
și animozitate create de-a lungul 
timpului între popoare. Tendințele 
de denaturare a datelor istorice, 
interpretarea lor subiectivă, erona
tă, in funcție de anumite conjunc
turi sau potrivit unor interese uni
laterale, nu slujesc cauzei priete
niei între popoare. .Asemenea prac
tici sînt străine principiilor mate
rialismului dialectic și istoric, spi
ritului de dreptate și adevăr al cla
sei muncitoare, poziției ei critice 
juste în valorificarea moștenirii 
trecutului".

Un interes deosebit va stirni, 
fără îndoială, volumul „ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ — FACTOR ACTIV 
ÎN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ", 
care ilustrează grăitor unitatea 
dialectică dintre politica noastră 
internă și externă, aportul decisiv 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la fundamentarea și aplicarea ei 
în practică, neobosita sa activitate 
în promovarea unei politici inter
naționale principiale și constructi
ve, izvorîte din interesele vitale 
ale poporului român și aflate in 
deplin consens cu aspirațiile arză
toare ale întregii umanități. în 
ansamblul lor, textele incluse în 
volum sînt concludente pentru 
clarviziunea și rigurozitatea științi
fică în analizarea, de pe poziții 
marxiste, a noilor fenomene și 
procese complexe ale vieții inter
naționale, a profundelor transfor
mări petrecute în raportul mon
dial de forțe, punînd totodată în 
evidentă contribuția secretarului 
general al partidului la elucidarea 
marilor probleme ale contempora
neității și soluționarea pașnică a 
diferendelor dintre state, prin nu
meroase inițiative diplomatice, pro
puneri și acțiuni purtind girul in
tervenției sale\ directe.

Paginile volumului sînt caracte
ristice pentru perseverenta cu care 
secretarul general al partidului ac
ționează în vederea așezării ferme 
ia baza relațiilor internaționale a 
principiilor respectării independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța — 
concomitent cu sprijinirea efectivă 
a cursului spre destindere, apro
piere și colaborare între popoare, 
în interesul cauzei păcii.

Politica externă a României so
cialiste concretizează zi de zi ori
entarea principială trasată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu : „Româ
nia se înfățișează lumii ca un stat 
socialist însuflețit de hotărirea 
fermă de a face totul pentru mer
sul înainte al societății, ca un stat 
dornie de pace și colaborare, decis 
să-și aducă din plin contribuția la 
cauza colaborării și păcii în lume".

Deosebita importanță și diversi
tatea problemelor abordate, lucidi
tatea analizei, profunzimea și rea
lismul concluziilor ce se desprind 
din volumele prezentate le definesc 
ca un aport substanțial la dezvol
tarea creatoare a socialismului ști
ințific, un sprijin de neprețuit in 
ridicarea nivelului politico-ideolo
gic al oamenilor muncii, ca și in 
activitatea practică pentru tradu
cerea in viață a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XI-lea si ale 
Conferinței Naționale a partidului.

Tudor OLARU j

Filmul nu putea să 
lipsească dintre mani
festările acestor zile 
ale culturii bulgare, 
dedicate aniversării 
Centenarului eliberării 
Bulgariei de sub do
minația otomană. Pă
trunsă de adevărul 
vieții, atentă la muta
țiile contemporane, fă- 
cind operă de pionie
rat în a le detecta și 
reflecta curajos. însu
flețită de marile idea
luri contemporane, arta 
cinematografică a po
porului vecin și prie
ten este o artă dintre 
cele mai reprezentati
ve. Angajată în oglin
direa actualității și în 
evocarea devenirilor 
istorice si spirituale 
esențiale ale poporului 
bulgar, filmul a culti
vat îndeosebi, cu re
marcabil succes moda
litatea realistă : un 
realism aspru uneori, 
un realism poetic al
teori, un realism epo
peic, un realism sati
ric, reprezentat, de rea
lizatori. de talia lui 
Ranghel Vilceanov, Z. 
Jandov, Nicolai Koba- 
rov, Anton Marinovici. 
VI. Iancev. Ljidmil 
Kirkov, B, Saraliev, 
Petar Kaișev. Ivanka 
Grabceva. Vito Radev. 
Binka Jeliazkova s a.

Succesele deosebite 
în direcțiile sus-amin- 
tite nu au inhibat, ci 
au stimulat, cu deose
bire în ultimii ani, un 
impresionant proteism 
al formelor, care a în
soțit procesul diversi
ficării tematice.

Filmul „Adios mu
chachos", producție re
centă în regia lui lan- 
co lancov (scenariul : 
Vasil Țonev) atestă și 
el paralel cu strădanii

le vizînd o eyecare 
(deopotrivă obiectivă și 
sensibilă) a istoriei, a 
proceselor ei grave și 
importante, acest efort 
de originalitate.

„Adios muchachos" 
'evocă anii grei ai lup
tei de clasă din peri
oada preluării puterii 
politice dc către comu
niști. Eroul filmului, 
interpretat cu sensibi
litate de Petar Stoia- 
riov este noul secretar 
al unui comitet regio
nal al organizației de 
tineret. Filmul este, de 
fapt, autoportretul pe 
care acesta și-l face 
peste ani, pentru uzul 
propriei sale fetițe, 
(simbol al generației 
celei mai tinere).

Evocînd activitatea 
desfășurată cu ani în 
urmă de tînărul secre
tar, filmul omagiază 
un stil uman, un stil 
dc muncă și un mod 
de a concepe misiunea 
activistului de partid 
— extrem de actuale. 
(Un stil ce atunci pă
rea surprinzător, ase
meni revărsării ritmu
rilor înfocate si nos
talgice ale celebrului 
tango „Adios mucha
chos" în încăperile do
minate de atitudinea 
robespierreană și tonul 
acuzator al severei se
cretare cu organizato
ricul. Maria.) Tînărul 
bătut pină la schilodi
re în anii ilegalității 
și a cărui activitate co
tidiană presupune ris
cul vieții, tînărul aces
ta cu zîmbet prietenos, 
cu mina mereu întinsă, 
prietenește, care fără 
să ia nimic prea ușor, 
rezolva cu elan, cu 
intuiție, cu curaj pro
blemele, cîștigînd ini
mile tuturor oameni

lor — pare că zboară. 
(Metafora aceasta este 
tratată pe parcursul 
întregului film — a- 
proape surprinzător — 
nu numai la figurat, 
ci și la propriu.)

Am urmărit, de ase
menea, „Vremea băr
baților" (pe scenariul 
Iui Nikolai Haitov, și 
în regia tiparului și 
talentatului Eduard 
Zahariev, cu Gj-ipor 
Vacikov, Mariana Di
mitrova și alții), peli
culă ce conturează tul
burătoare portrete mo
rale și despre care, pe 
bună dreptate. s-a 
spus că, recompunînd 
imaginile unei lumi cu 
o etică aspră și mora
vuri despotice, care li
mitează manifestarea 
liberă a individului, 
..reliefează prin con
trast măreția oameni
lor, amploarea pasiu
nilor și forța caracte
relor".

„Zilele filmului bul
gar", care s-au desfă
șurat in Capitală, dar 
și la Ploiești și Brăila 
au mai inclus si o a 
treia producție „Stele 
în •par și lacrimi în 
ochi", omagiu pe care 
slujitorii filmului (in 
persoana scenaristului 
Angel Wagenstein și 
a regizorului Ivan Ni- 
cev, a actorilor Petar 
Slabakov, Katia Pas- 
caleva, Tatiana Lolo- 
va), l-au adus, refă- 
cind destinul aspru al 
unei trupe ambulante, 
perioadei de început a 
teatrului bulgar. O altă 
artă, care, ca si cea a 
filmului s-a pus con
secvent in slujba valo
rii. a urmărit transfor
marea, înnobilarea mo
rală a omului.
Natalia STANCU

CRONICA ARTEI AMATOARE

Expoziție de pictură naivă
Cu puțin timp in 

urmă consemnam fap
tul că la Brusturi- 
Hălmagiu, în Apuseni, 
s-a constituit, sub im
pulsul realizărilor re
marcabile in dome
niul plasticii ale pic
torului țăran Ion Ni- 
(ă Nicodin, o școală 
de pictură naivă. Sti
mulată de Festivalul 
național „Cintarea 
României", preocupa
rea de a reda, prin 
glasul culorilor, senti
mente și trăiri la pu
terea de foc a crea
ției ne-a daț recent 
un nou prilej de ad
mirație pentru picto
rii din Brusturi-Hăl- 
magiu. La Arad. in 
sala Forum, și-a des
chis o expoziție per
sonală Petru Mibuț, 
țăran din localita
tea amintită. Tablo
urile lui — expoziția 
înmănunchează 44 de 
piese — reflectă sce
ne din viața satului 
de azi, dar și trăiri 
picturale de esență 
mitologică, ținind de 
datinile din zonă, de
venite tradiție, lucru 
ce-i dă expoziției o 
puternică notă do o- 
riginalitate și auten
tic. în acest sens a- 
mintim lucrările sim
bolic intitulate —

„Nedeie pe Sortoc", 
,.La colindă", „Mun
tele Găina", „Sărca- 
nii“ (un fel de pești- 
balauri). „Spălatul pe 
mîini al nuntașilor" 
etc. Alteori, tablourile 
însumează preocupări 
cotidiene ale sătenilor 
— „La cules de me
re", „Tăiatul porcu
lui". „La cules de po
rumb", „Țărănci la 
rîu", lucrări ce se vor 
o cronică vie a zilei 
unui sat de munte 
realizată cu mijloace
le de expresie ale cu
lorilor în jocul bine 
măiestrit al talentatu
lui Petru Mihuț.

Originalitatea, colo
ritul plin de prospe
țime, discreția dozată 
a luminilor și a um
brelor, rigoarea com
poziției în al cărei ca
dru se desfășoară lu
mea satului ca într-o 
narațiune avind ca a- 
tribut firescul, iată 
numai cîteva caracte
ristici care ne fac să 
credem cu convingere 
in harul pictorului ță
ran din Apuseni ; care 
ne fac să-i așteptăm 
cu încredere evoluția 
în continuare in ca
drul Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", festival a că
rui misiune este toc

mai • descoperirea și 
mai ales promovarea 
talentelor autentice 
din popor. Dc altfel. 
Petru Mihut a fost 
laureat al etapei pre
cedente a „Cintării 
României", cind cu 
lucrarea „Răscoala din 
1907“ s-a situat pe lo
cul IV pe țară. Lu
crările sale au fost 
trimise la diverse ex
poziții de gen și in 
străinătate — Franța, 
R.P. Chineză. S.U.A., 
Ungaria, Italia etc., 
pictorul realizînd ast
fel un bogat palmares 
de participări în con
fruntări internațio
nale.

Actuala expoziție, 
înscrisă in cadrul ma
nifestărilor ediției a 
doua a „Cintării 
României" arată oda
tă în plus că școala 
dc pictură naivă care 
s-a născut in Apuseni 
este în plină afirma
re, contribuind la 
înălțarea artei ama
toare, la realizarea de 
noi creații artistice 
izvorîte din sinul po
porului nostru.

Georcje 
D. AIM AȘ

în fotografie : „La 
cules de mere", de 
Petru Mihuț.

nostru. Pe bună dreptate s-a criticat 
tendința unor comitete de partid sau 
birouri de organizații de bază de a 
se considera simpli dispeceri econo
mici. de a nu-si privi rolul conducă
tor in întreaga sa complexități — 
ceea ce implică o mai strînsă • îm

E necesar, de asemenea, să subli
niem cu tărie un adevăr fundamental 
al societății si moralei noastre — și 
anume că educația în spiritul revo
luționar al eticii comuniste implică 
obligatoriu, ca o parte componentă 
indispensabilă, afirmarea răspicată aFORȚA MURIRE

pletire a preocupărilor pentru bunul 
mers al economiei cu activitatea po- 
litico-educativă. E necesar, de aceea,, 
să se instăpînească pretutindeni 
convingerea că tocmai capacita
tea de a transpune în practică 
integral înrîurirea educativă, de 
a contribui la concretizarea nor
melor și principiilor Codului etic, 
la transformarea lor în bunuri firești 
ale climatului moral al colectivului, 
constituie etalonul forței politice a 
organizației de partid.

spiritului critic si autocritic. A fi cu 
adevărat tovarăș — in înțelesul cel 
mai înalt si mai demn al acestui cu- 
vînt-chintesentă pentru forța princi
piilor noastre etice — înseamnă nu 
numai a pune umărul pentru a-1 a- 
juta Jla nevoie pe omul de lingă tine, 
dar si a frîna decis si fără șovăire, 
l)rintr-o atitudine critică fără echi- 
y ic. orice manifestări ce nu sînt con- 
f< rme cu normele si principiile mo
re lei noastre comuniste.

Ca și pe alte tărâmuri, si aici un 
important rol. educativ îndeplinește 
exemplul înaintat al comuniștilor : a- 
ceasta presupune o răspundere spo
rită din partea tuturor activiștilor, a 
tuturor membrilor de partid de Ia 
cele mai înalte funcții, pină la sim
pli membri de partid cărora le in
cumbă menirea de deosebită confmle- 
xitatc si noblețe etică de a face — în 
primul rînd. des'igur. prin propria lor 
comportare, prin modelul pe care îl 
impun celor din jur. dar si prin sus
ținuta muncă politico-educativă în 
rîr.durile tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, mai ales a tineretu
lui — ca principiile si normele Codu
lui etic comunist să devină o coordo
nată esențială si un criteriu indispen
sabil in toate compartimentele de ac
tivitate.

Prin intensa muncă de modelare a 
conștiințelor, desfășurată cu înaltă 
responsabilitate revoluționară de or
ganizațiile de partid, de colectivele 
muncitorești în ansamblul lor. se fău
rește zi de zi climatul moral prielnic 
Mântuirii Integrale a mărețului Pro- 
gram edificare a comunismului în 
Romania.

CÂSW CULTURAL

© NEAMȚ. Salonul cărții „Li- 
bris ’78- deschis la Piatra Neamț, 
aflat la a 7-a ediție, iși propune 
să omagieze prin intermediul 
cărții împlinirea a 2050 de ani 
de la formarea primului, stat dac 
centralizat și independent, săr
bătorirea a 130 de ani ele la re
voluția burghezo-dcmocratică de 
la 1848 și a 60 dc ani de la în
cheierea procesului de formare 
a stalului național unitar. (Ion 
Manea) © ARGEȘ. în organi
zarea Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, la Casa sin
dicatelor din Pitești a avut ioc 
o consfătuire a creatorilor de 
artă din 18 județe ale țării și 
din municipiul București*. A fost 
examinată experiența unor clu
buri locale dc artă plastică, s-au 
vizionat expoziții ale artiștilor 
plastici argeșeni. (Gh. Cirstea) 
® BOTOȘANI. Timp de două 
zile, pe scena căminului cultu
ral al comunei Bucecea s-a des
fășurat cea de-a 4-a ediție a 
Festivalului concurs interjude- 
tean de muzică populară „Sa
tule, mindră grădină". în.înche- 

■ ierea manifestărilor a avut loc o 
j consfătuire metodică între con- 
i cureriți, instructori și cercetă

tori în domeniul etnografiei și 
folclorului din București și Iași. 
Centrul local de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă a editat o cu- 

. legere de vechi balade din ju
dețul Botoșani. (Silvestri Aile- 
nei) © VtLCEA. In holul casei 
de cultură a municipiului Rim- 
nicu Vilcea a fost organizată o 
expoziție de pictură, sculptură, 
artă decorativă, grafică și artă 
naivă a artiștilor plastici vil- 
ceni. „Personalitatea artistică a. 
Vîlcei" și „Creatorii vilceni și 
realitatea contemporană" au fost 
temele a două dezbateri din ca
drul primului festival al creației 
populare șl al artei amatoare, ce 
se desfășoară in aceste zile in 
județul Vilcea, sub genericul 
„Pridvor vilcean". (Ion Stanciu) 
© IAȘI. Sala „Victoria" din Iași 
găzduiește cel de-al 5-lea salon 
dc artă fotografică. Sînt prezen
tate publicului lucrări trimise de 
253 artiști fotografi amatori și 
profesioniști din întreaga țara, 
care redau realizări ale oame
nilor muncii, frumuseți naturale 
ale țării. O altă expoziție se află 
la galeriile de artă „Cupola." 
din Iași. Studenți din anii II și 
III ai secției de arhitectură a 
Institutului politehnic expun 
afișe. (Manole Corcaci) & MU
RES. S-a deschis expoziția de 
grafică și pictură a artistei Uj- 
vări Rozalia, în foaierul Palatu
lui culturii din Tîrgu Mureș. La 
galeria „Apollo" a fost vernisată 
expoziția de afiș a tinărului Ti- 
motei Nădășan. (Gheorghe Giur
giu) ® BACĂU. La casa me- 
morială „G. Bacovia" din Bacău 
a fost inaugurat un ciclu de ex
puneri pe tema „Momente din 
istoria, cultura și civilizația uni
versală". „Porți și portițe" — se 
intitulează noul film documentar 
realizat, de membrii cineclubului 
„Trotuș" din Comănești, eviden
țiind porțile ce trebuie închise in 
fața risipei, a actelor de indis
ciplină etc. (Gh. Baltă) © MA
RAMUREȘ. Sub genericul „Am
basadorii prieteniei", la Casa 
pionierilor din Șomcuta Mare’ — 
Maramureș a avut loc o intilnire 
cu caracter de schimb de expe
riență pe tema valorificării în 
activitatea educativă a tradițiilor 
culturale locale. Cu acest prilej 
au fost prezentate o expoziție 
de artă plastică și un spectacol 
folcloric din zona Chioarului și 
Tg. Lăpuș (Gh. Susa).

Tragere excepțională 
Pronoexpres

La tragerea din 29 martie se 
atribuie participantilor autotu
risme ..Dacia 1 300", excursii in 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Unga
ră — Austria sau R.P. Bulga
ria — Turcia ori R.D. Germa
nă. precum și ciștiguri in bani 
de valoare fixă (50 000, 15 000 
lei ele.) și variabilă.

Se efectuează 8 extrageri re
partizate in 2 faze. în total 44 
de numere. Prima fază cuprin
de 4 extrageri1' de cîte 6 nume
re fiecare din 45. iar a doua 
tot 4 extrageri de cîte 5 nu
mere fiecare din 45.

Cele 8 extrageri ale tragerii 
excepționale Pronoexpres atri
buie ciștiguri pe 10 categorii.

Vinzarea biletelor pină sîm- 
bătă. 25 martie.

Un lăcaș de cultură și educație patriotică
însemnări de la Muzeul de 
istorie al județului Botoșani

Zilnic, zeci si zeci dc oameni ai 
muheii, in grupuri organizate sau 
individual, sint oaspeții Muzeului 
de istorie al județului Botoșani. In 
același timp, numeroși profesori de 
științe sociale, invătători si educa
toare din municipiul Botoșani ori 
din județ realizează aici, cu spriji
nul muzeografilor, lecții de istoria 
patriei si alte activități educative. 
Adăugind si faptul că un număr 
mare de acțiuni au fost dedicate 
elevilor, tineretului si adullilor. 
cuprindem, oarecum, imaginea bo
gatei activități pe care o desfășoară 
Muzeul de istorie al județului Bo
toșani.

— Factorul ce a determinat, un a- 
devărat reviriment al activității 
noastre și, implicit, o mare afluen
ță de Dtiblic — ne spune Drof. Paul 
Șadursehi, directorul instituției — il 
constituie reorganizarea muzeului, 
amplasarea lui intr-un local cores
punzător. S-a creat posibilitatea 
sintetizării mai complexe, de pe po
zițiile materialismului istoric a dru
mului eroic parcurs de poporul nos
tru din cele mai vechi timpuri și 
pină astăzi, drum în care se inte
grează organic si populația ce a 
trăit, muncit, luptat și creat ne a- 
ceste meleaguri.

Intr-adevăr, parcurgînd sălile im
punătorului edifici#, el însuși piesă 
de muzeu prin valoarea sa arhitec

turală, vizitatorul poate constata 
că istoria este fericit condensată 
in sute și sute de grăitoare expo
nate. succesiunea lor mareînd, 
treaptă cu treaptă, devenirea de azi 
a acestui colt de patrie. Sint expuse 
— bunăoară — vestigiile arheologice 
de la Ripiceni. unde s-a descoperit 
un fragment de locuință din paleo
liticul mijlociu, premieră absolută 
pentru rețeaua muzeistică. din tara 
noastră, obiecte de ceramică, cu

deosebire de la Cucuteni, și nițele. 
Deosebit de elocvent est! ilustra
tă în muzeu integrarea fflnfei Bo- 
toșaniului in statul dac (entralizat 
și independent constituitisub con
ducerea lui Burebista. Rfuzeul re
unește o mare bogăție ce expo
nate. care ilustrează mărie mo
mente ale istoriei patriei pină in 
zilele noastre. (Silvestri \ilenei).

în imagine : Sediul muzeului 
(Foto ; Ion HELICI).



SCINTEIA - miercuri 22 martie 1978 PAGINA 5încheierea vizitei în țara noastră a președintelui Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, Willi Stoph
Semnarea documentelor oficiale

Aplicație ile comandament și stat major ale unor armate 
ale statelor participante la Iratatul de la Varșovia

Marti s-au încheiat convorbirile 
dintre tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și tovarășul Willi 
Stoph. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane.

în timpul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă de lucru, construc
tivă. de înțelegere deplină, au fost 
analizate stadiul dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări, precum și per
spectivele dc lărgire si diversificare 
a colaborării si cooperării economice.

Marti după-amiază, tovarășul Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
care, la invitația tovarășului Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat

privind vizita oficială de prietenie a tovarășului Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane,

în Republica Socialistă România
La invitația primului ministru 

al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu. președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane. Willi 
Stoph, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România, în perioada 18—21 martie 
1978.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe tova
rășul Willi Stoph, cu care a avut o 
convorbire prietenească.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, salutări cordia
le și cele mai bune urări de noi suc- 
cese in construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in Repu
blica Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat, la rândul 
său. tovarășului Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germa
ne, un mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări de noi succese în edifi
carea societății socialiste dezvoltate 
in Republica Democrată Germană.

Oaspeții din Republica Democrată 
Germană au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism. Președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat întreprin
deri industriale în București și ju
dețul Argeș.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, Willi Stoph, au avut con
vorbiri oficiale, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie, 
încredere și înțelegere reciprocă.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc asupra înfăptuirii cu 
succes a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân și Conferinței Naționale a 
P.C.R. din decembrie 1977 și, res
pectiv, ale Congresului al IX-lea al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. Tovarășul Willi Stoph a infor
mat despre inițiativele multiple de 
masă ale oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană pentru 
pregătirea celei de-a 30-a aniversări 
a întemeierii propriului stat al mun
citorilor și țăranilor.

în cadrul unul schimb cuprinzător 
de păreri cu privire la stadiul ac
tual și la dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, ambele părți au evidențiat 
rolul determinant al întilnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, care dau, 
de fiecare dată, noi și importante 
impulsuri adîncirii colaborării bila
terale. S-a subliniat că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență' 
mutuală din mai 1972, Declarația cu 
privire la adîncirea prieteniei și 
dezvoltarea c’olaborării frățești, pre
cum și celelalte hotărîri adoptate in 
timpul vizitei oficiale de prietenie a 
delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în iunie 1977, in 
Republica Democrată Germană, se 
realizează cu succes în toate dome
niile. S-a relevat cu deosebită satis
facție, că aceste întîlniri și convorbiri
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tehnico-știintifice și în alte domenii 
de interes reciproc. Cei doi șefi de 
guvern au stabilit măsurile pentru 
transpunerea în practică a hotărîri- 
lor convenite la nivel înalt, in ve
derea dezvoltării continue a relații
lor de prietenie și colaborare in fo
losul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

La încheierea convorbirilor, tovară
șii Manea Mănescu și Willl Stoph au 
semnat Protocolul privind dezvolta
rea colaborării economice si tehnico- 
știintifice. a cooperării-și specializă
rii în producție între Republica So
cialistă România si Republica Demo
crată Germană.

Plecarea din Capitală
La plecare, pe aeroportul Otopem, 

împodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, tovarășul Willi Stoph 
a fost salutat de tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru, de tova
rășii Ion Pățan. Angelo Miculescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului, 
Emil Drăgănescu, ' Mihail Florescu, 
Constantin Stătescu, miniștri. Mihai 

au deschis perspective importante 
pentru adincirea raporturilor bilate
rale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, spre binele celor două po
poare. în interesul cauzei socialismu
lui si păcii.

Primii miniștri au constatat că se 
depune o muncă intensă pentru ex
tinderea și aprofundarea colaborării 
economice și tehnico-științifice. Pe 
baza Acordului comercial de lungă 
durată are loc o dezvoltare dinamică 
a schimburilor de mărfuri. Coopera
rea și specializarea în producție se 
extind tot mai mult, ceea ce consti
tuie o bază stabilă pentru creșterea 
volumului livrărilor de mărfuri. 
Ponderea produselor rezultate din 
acțiuni de cooperare și specializare 
în producție reprezintă circa 25 -la 
sută în ansamblul schimburilor co
merciale bilaterale. S-a apreciat po
zitiv activitatea Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare economi
că dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germană, 
a organelor centrale de planificare si 
a ministerelor economice pentru ex
tinderea colaborării economice, ba
zate pe noi forme de cooperare și 
specializare Tn- producție, precum și 
în dezvoltarea schimburilor de măr
furi.

S-a stabilit ca organele competente 
să asigure majorarea în continuare 
în ritm înalt a schimburilor comer
ciale, in conformitate cu posibilită
țile mereu creseînde ale celor două 
economii naționale.

Cele două părți acordă o mare im
portanță tratativelor cu privire la 
dezvoltarea relațiilor economice in 
perioada 1981—1985. Au convenit ca 
organele centrale de planificare, 
Împreună cu ministerele și celelalte 
organe economice centrale să acord© 
o atenție prioritară extinderii spe
cializării și cooperării în producție 
in domeniile stabilite la nivelul cel 
mai înalt, precum și în alte domenii 
importante de interes reciproc, mai 
ales în construcțiile de mașini, elec
tronică și electrotehnică, metalurgie, 
chimie, agricultură.

O atenție deosebită a fost acor
dată dezvoltării colaborării în do
menii importante ale științei șl teh
nicii. Organele de resort din cele 
două țări au fost însărcinate să în
treprindă măsurile necesare.

Părțile și-au exprimat convingerea 
că dezvoltarea cu succes a colabo
rării economice reciproce este in in
teresul edificării socialismului in 
cele două state și reprezintă o con
tribuție la realizarea ,',Programului 
complex al adîncirii și perfecționării 
in continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socia
liste a țărilor membre C.A.E.R.".

Ambele părți au apreciat pozitiv 
dezvoltarea relațiilor în domeniile 
științei. culturii. învățămintului, 
mijloacelor de informare în masă, 
turismului, sportului și au subliniat 
hotărârea lor de a extinde colabora
rea în aceste domenii.

în cadrul schimbului de păreri 
asupra situației internaționale ac
tuale, ambele părți au subliniat că 
evoluția evenimentelor a confirmat- 
pe deplin aprecierile cuprinse in 
Declarația semnată în iunie 1977 de 
secretarul general al Partidului Co
munist. Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
tovarășul Erich Honecker.

Primii miniștri s-au informat reci
proc asupra activității internaționale 
a țărilor lor. Ei au subliniat hotă
rârea de a dezvolta și consolida 
prietenia și colaborarea pe multiple 
planuri cu țările socialiste. Au 
evidențiat importanta deosebită a 
Consfătuirii de la București din no
iembrie 1976 a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia șl a Decla
rației adoptate de consfătuire. . Cele 
două părți vor dezvolta relații prie
tenești și de cooperare cu țările în 
curs de dezvoltare și țările nealiniate. 
Ele vor colabora in continuare cu
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Tovarășul Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D Germane, a vizitat, in cursul 
dimineții de marți, întreprinderea de 
mașini grele șl întreprinderea de cal
culatoare electronice din Capitală.

Cu acest prilej, oaspetele a luat • 
cunoștință de gama variată de pro
duse de înaltă tehnicitate ce se rea
lizează în aceste unități reprezenta
tive ale industriei noastre și a ex
primat aprecierea sa față de reali
zările obținute de oamenii muncii 
de aici. (Agerpres)

Sociale, președintele părții române 
în Comisia guvernamentală mixtă de 
colaborare economică. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezent! Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, si membri ai ambasadei.

toate statele, Indiferent de orândui
rea lor socială, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
că încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmarea, în primul rând dezar
marea nucleară, au devenit o proble
mă cheie pentru continuarea proce
sului de destindere, constituie una 
din cele mai stringente probleme ale 
contemporaneității. Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germană se pronunță cu hotărâre 
pentru înlăturarea pericolului unui 
război nuclear, încetarea cursei înar
mărilor și pentru întreprinderea de 
pași eficienți spre dezarmare și pen
tru renunțarea la folosirea forței și 
la amenințarea cu folosirea forței în 
relațiile internaționale. în acest con
text. cele două state consideră apro
piata sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în problemele dezar
mării drept un eveniment important. 
Ele își exprimă speranța că această 
sesiune va contribui la realizarea de 
progrese în domeniul dezarmării si 
va promova convocarea , unei confe
rințe mondiale de dezarmare.

Primii miniștri au declarat că Re
publica Socialistă . România și Repu
blica Democrată Germană vor acțio
na și in viitor cu fermitate pentru 
continuarea procesului de destindere 
și consolidare a securității în Europa, 
pentru înfăptuirea, ca un tot unitar, 
a Actului final de la Helsinki, pentru 
dezvoltarea unei colaborări egale în 
drepturi și reciproc avantajoase intre 
toate statele participante la Confe
rința general-europeană pentru secu
ritate și cooperare.

Cele două părți au evidențiat nece
sitatea stringentă de a se intensifica 
lupta și eforturile tuturor popoarelor 
împotriva forțelor imperialiste și re
acționare, care frânează procesul de 
destindere și periclitează securitatea 
și pacea în lume.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane si-au 
exprimat îngrijorarea lor serioasă în 
legătură cu recentele acțiuni militare 
grave împotriva Libanului. Ei au 
reafirmat declarațiile făcute de ță
rile lor cu privire la aceste eveni
mente.

Toate acestea evidențiază necesita
tea imperioasă de a se intensifica 
eforturile pentru solutionarea pe cale 
pașnică, prin negocieri, a situației din 
regiune. Ei si-au exprimat convin
gerea că o pace iustă si durabilă in 
Orientul Apropiat poate fi obținută 
numai prin retragerea completă a 
trupelor israel ieno din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967. realizarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la crearea unui stat 
propriu, independent, ca și prin asi
gurarea dreptului tuturor statelor din 
această regiune la existentă indepen
dentă si securitate.

Cele două părți si-au reafirmat so
lidaritatea lor activă cu popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului (si 
rasismului, pentru consolidarea inde
pendentei lor naționale, pentru pace 
si progres social.

Primii miniștri și-au exprimat sa
tisfacția fată de rezultatele vizitei 
oficiale de prietenie a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, tovarășul Willi 
Stoph. si convingerea că intîlnirile si 
convorbirile, documentele convenite 
cu acest prilej vor contribui la adin- 
cirar raporturilor de prietenie si co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, in interesul celor două po
poare. al cauzei socialismului si păcii.

Primii miniștri au semnat Protoco
lul asupra convorbirilor oficiale pe 
care le-au purtat la București.

Tovarășul Willi Stoph. președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, l-a iqvitat ue 
tovarășul Manea Mănescu. prim-mi- 
nistrti al Guvernului Republici; So
cialiste România, să facă o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Democrată Germană. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

le ecranului" : „Cind visurile se 
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ție a 'studiourilor Italiene
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Excelenței Sale Domnului GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

ROMA
Cu prilejul reinvestiril dumneavoastră In funcția de președinte al Con

siliului de Miniștri al Republicii iftliene, vă adresez, tn numele guvernului 
român și al meu personal, cordiale felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-italiene vor continua să 6e 
dezvolte, în folosul întăririi prieteniei dintre popoarele român și italian, 
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste' România

Vizita delegației Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei din R. P. D. Coreeană

Delegația Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei din 
R. P. D. Coreeană, condusă de tova
rășa Hă Giang Suk, membru a] 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Comitetului perma
nent al Adunării Populare Supreme, 
secretar general al C.C. al Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei, care face o vizită în tara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, 
s-a întîlnit cu tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Național al 
F.U.S.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind preocupările actuale 
ale celor două organisme politice,

Prezențe românești în concursuri 
internaționale de muzică

Școala românească de interpretare 
muzicală va fi reprezentată în curând 
la prestigioase concursuri internațio
nale de tineri soliști vocali si instru
mentiști dornici să-și afirme, și cu 
aceste prilejuri, aptitudinile artistice 
în confruntare cu colegi din nume
roase alte țări. în același timp, cu- 
noscuti artiști și profesori români au 
fost invitați să facă parte din juriile 
unor astfel de manifestări internațio
nale.

La concursul ce poartă numele 
marii cîntărețe Maria Callas, orga
nizat Ia Atena, sînt prezenti în com
petiție tenorul Alexandru Ionită. so
list al Teatrului de operetă din 
București, și mezzo-soprana Mariana 
Cioromila, solistă a Operei din Iași, 
în juriu se află, alături de alte 
personalități, apreciata noastră cin- 
tăreată Arta Florescu. ..Primăvara la 
Praga". manifestare muzicală cu o 
veche tradiție, care se va desfășura 
la începutul lunii mai. a ajuns Ia cea
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Concursul de verificare a gimnastelor fruntașe

Ca de obicei, evoluția Nadiei Comăneci 
a fost excelenta

LA BOTOȘANI

Ediția de vară a „Daciadei“ 
a debutat sub auspicii favorabile
Pregătită și organizată cu mai 

multă răspundere, ediția de vară a 
„Daciadei" a debutat duminică în 
județul Botoșani — la fel ca pe tot 
cuprinsul țării noastre — sub auspi
cii favorabile. Notăm, în primul 
rind, numărul marc al participanți- 
lor la întrecerile din cadrul fiecărei 
discipline sportive incluse în pro
gram. Spre exemplu, crosul tineri
lor muncitori și al elevilor din șco
lile profesionale a aliniat la start 
peste 1 200 de juniori și seniori. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de Maria Calafelea (Liceul agro
industrial) și Florin Nistor (Liceul 
textil) — la juniori și respectiv de 
Marcela Gheorghiu (întreprinderea 
textilă „Moldova") și Dumitru Agri- 
goroaiei (I.J.C.M.) — la seniori. La 
campionatul județean de popice (in
dividual) au luat parte 60 de spor
tivi (primele locuri aparținind aso
ciației sportive „Șiretul" din Buce- 
cea), iar la concursul județean de 
selecție Ia atletism (copii și juniori), 
numărul participanților a fost de 
peste 450. în comuna Ștefănești, 
peste 850 de participant — de aici 
și din alte comyne din zonă — s-au 
întrecut în concursul de selecție la 
cros, iar în municipiul Botoșani 
echipe ale tuturor școlilor generale 
au participat la întreceri de volei, 
fotbal și handbal.

însușindu-și critica adresată în- 
tr-unul din numerele anterioare ale

Concurs automobilistic
în cadrul „Daciadei46

In cadrul ediției de vară a ■„Da
ciadei". comisia de automobilism si 
karting de pe lingă filiala A.C.R.- 
București organizează duminică, de 
la ora 7, un concurs automobilistic 
de îndemînare deschis tuturor pose

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI
Turneul internațional de șah al 

României a programat marii parti
dele penultimei runde. cea de-a 
11-a. Iată rezultatele înregistrate : 
Ungureanu — Pidevski remiză ; 
Vaisman — Ciociltea 9—1 : Ghindă 
— Stoica remiză : Minev — Maria- 
novici remiză ; Biriescu — Ftacnik

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 Marți, în campionatul mondial de 

hochei pe gheața (grupa B) de ia 
Belgrad, echipa Poloniei a învins cu 
scorul de 7—2 (1—0, 5—0, 1—2) se
lecționata Ungariei. Echipa Româ
niei, care a avut zi liberă. întilnește 
astăzi selecționata Japoniei.

9 în orașul italian Parma încep 
astăzi întrecerile celei de-a 10-a edi
lii a campionatului european de rugbi 
rezervat echipelor de juniori.

în _ primul meci, reprezentativa 
României va intilni formația U.R.S.S.

8 Au luat sfirșit întrecerile 
concursului international de haltere 
desfășurat Ia Moscova. La categoria 
110 kg. cîștigată de Iuri Zaițev 
(U.R.S.S.) — 397.500 kg. sportivul 
roman Marin Parapancea s-a clasat 
pe locul șase, cu un total de 340 kg 
(150 kg plus 190 kg). In limitele ca
tegoriei 100 kg. halterofilul sovietic 
Igor Nikitin a stabilit un nou record 
mondial la totalul celor două stiluri, 
cu performanta de 390 kg. Vechiul 
record era de 387.500 kg și aparținea 
compatriotului său Anatoli Kozlov, 
La categoria supergrea (peste 110 kg), 
victoria a revenit lui Aslanbek Enal- 
diev (U.R.S.S.), cu 425 kg.

0 Turneul international de tenis 
de la Las Vegas (Nevada) a debutat 
sub semnul surprizelor, in primele 
două partide disputate favoritii sufe

precum și dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
între Frontul Unității Socialiste șl 
Frontul Democratic pentru Reunifi
carea Patriei.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

A fost prezent Sin In Ha. ambasa
dorul Republicii Populare Democrate 
Coreene la București.

*

De asemenea, delegația Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei din R. P. D. Coreeană a avut 
o convorbire la Consiliul municipal 
București al Frontului Unității So
cialiste și a vizitat întreprinderea de 
confecții și tricotaje, unde a discutat 
cu membri ai consiliului oamenilor 
muncii.

de-a 30-a ediție. Aceasta va fi dedi
cată instrumentelor de suflat din 
alamă : trompetă, corn și trombon, 
secțiuni la care vor participa si in
strumentiști din tara noastră. Tot 
unor instrumente de suflat — corn, 
fagot și flaut — le va fi consacrată 
și ediția din mai a concursului de la 
Markneukirchen — R.D. Germană, la 
care România va trimite, de aseme
nea. mesageri în juriu și în compe
tiție. Tineri muzicieni din tara noas
tră urmează a fi . selecționați în ve
derea participării la un alt concurs 
de mare amploare : „P. I. Ceai-
kovski" de la Moscova, care va avea 
următoarele secțiuni : vioară, vio
loncel. pian și canto. Pe lista apro
piatelor participări figurează și con
cursul de la Barcelona, unde, luna 
viitoare, interpreți români vor trece 
prin fața .juriilor compartimentelor 
de canto, pian și flaut.

(Agerpres)

ziarului nostru („Scînteia" nr. 11 044 
din 22 februarie a.c.), comisia de spe
cialitate din cadrul consiliului ju
dețean al sindicatelor a luat măsuri 
în vederea intensificării activității 
sportive in toate unitățile economice 
din municipiu și județ. S-au stabilit 
cu acest prilej, în funcție de baza 
materială existentă in fiecare unita
te economică, disciplinele sportive ce 
urmează a cuprinde un număr mult 
mai mare de oameni ai muncii. în a- 
celasi timp, consiliul județean pentru 
educație fizică si sport. în colaborare 
cu inspectoratul școlar, a stabilit pro
grame de lucru pentru noile baze și 
terenuri sportive aparținind școlilor, 
folosirea acestora in sezonul ce ur
mează fiind intensificată. Se vor re
lua, totodată, in marea majoritate a 
localităților sătești, jocurile de oină 
— disciplină care cu ani in urmă se 
înscria în tradițiile acestor locuri. în 
municipiul Botoșani, prin terminarea 
primei etape a construirii bazei 
sportive de la „Trei coline", in 
preajma sezonului estival (cuprin- 
zind un nou stadion, un bazin de 
înot pentru copii, un altul pentru 
aduiți, un ștrand și o pistă de car
turi) activitatea sportivă de masă va 
înregistra încă un pas înainte pe 
calea dezvoltării bazei sale ma
teriale.

Silvestri AILENEK 
corespondentul „Scînteii"

sorilor de carnete de conducere. în
trecerile vor avea loc pe poligonul 
special din incinta Grupului școlar 
nr. 8-I.T.A. (Militari), accesul auto
mobilelor fiind posibil prin bd. Pre
ciziei nr. 12.

0—l. Restul partidelor au fost între
rupte. în clasament pe primul loc 
se află. Ciociltea (România) — cu 9,5 
puncte, urmat de Alburt (U.R.S.S.) 
— 9 (1) puncte și Uhlmann (R.D. 
Germană) — 8.5 ți) puncte. Astăzi 
are loc ultima rundă.

rind înfrângeri. Campionul american 
Jimmy Connors a fost învins cu 6—3, 
6—0 de coechipierul său Jcft Boro- 
wiak, iar Ilie Năstase a pierdut cu 
2—6, 2—6 în fața lui Sandy Mayer 
(S.U.A.).

© La sfirșițul acestei luni, automo- 
bilislii noștri fruntași vor fi prezenți 
la startili a două mari competiții in
ternaționale — „Raliul Iugoslaviei", 
etapă din campionatul balcanic de ra
liuri, și „Raliul Pneumant", contind 
pentru „Cupa păcii și prieteniei".

Din lotul care se pregătește pentru 
aceste concursuri fac parte, printre 
aitele, echipajele Stefan Iancovici — 
Petre Ve.zeanu. Ilie Olteana — Ovi- 
diu Scobai. Arpad Szalai — Andrei 
Vintă și Dan Amârică — Vasile 
Ștefan.

® Peste 50 000 dc spectatori au ur
mărit meciul de verificare pe care 
selecționata de fotbal a Braziliei l-a 
susținut oe stadionul centrai din 
Goianla In compania unei combinate 
a cluburilor locale'. Selectionabilii au 
terminat învingători eu scorul de 3—1 
(2—0). prin golurile înscrise de Rei- 
naldo. Zlco și Tarciso.

Reprezentativa braziliană a aliniat 
următorul „11“ : Leao — Toninho. 
Oscar. Amarai (Polozzi), Edinho, Ce-, 
rezo. Rivelino. Dirceu, Tarciso. Rei- 
naldo (Nunes), Zico.

în conformitate cu planul Coman
damentului unificat, pus de acord, 
(n perioada 14—21 martie a.c. tn Re
publica Socialistă România s-a des
fășurat aplicația de comandament șl 
stat major, pe hartă, a unor state 
majore operative ale Armatei popu
lare bulgare, Armatei Republicii So
cialiste România și Forțelor Armate 
ale U.R.S.S.

Cronica zilei
Mart! după-amiază a sosit în Ca

pitală Marwan Qasem, ministrul a- 
provizionării din Regatul I-Iașemit al 
Iordaniei, care, in fruntea unei de
legații economice, face o vizită in 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Dumitru 
Bejan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
de alte persoane oficiale.

A apărut : „ERA SOCIALISTĂ" nr. 6/1978
în deschidere este publicat edito

rialul : „înfrățiți în munca și lupta 
comună pentru înflorirea României 
socialiste". în continuare sînt inse
rate articolele : „Consiliile populare 
în sistemul democrației socialiste" ; 
„Promovarea1 creativității tehnice a 
oamenilor muncii" ; „Concordanțe 
necesare în relațiile de repartiție" ; 
„Agricultura în complexul econo
miei naționale" ; „Dreptul socialist 
și perfecționarea relațiilor sociale".

Revista mai cuprinde articolele : 
„Electronica in raport cu societatea : 
a doua revoluție industrială (II) “, 
(la rubrica „Știință — învățăminte) ;

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

21 și 25 martie. In tară : Vremea In ge
neral umedă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare, care vor avea și caracter de 
aversă, sub formă de ploaie, lapovită și 
ninsoare in nordul tării, iar în sud mai 
ales sub formă de ploaie. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale, de scurtă durată, predo- 
minînd din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 2 și 6 grade, iar cele maxime între 
6 și 18 grade. La munte va ninge visco
lit. In București : Vreme relativ umedă,

în conformitate cu hotărârea co
mitetului Federației de gimnastică, 
ieri s-a desfășurat un concurs de 
verificare a însușirii exereitiilor im
puse, valabile la campionatele mon
diale din toamna acestui an, precum 
și a exereitiilor liber alese. Au par
ticipat la concurs numeroase gim
naste. în frunte cu renumitele noas
tre sportive Nadia Comăneci și Teo
dora Ungureanu (aceasta din urmă, 
care și-a reluat antrenamentele de 
putină vreme, a concurat numai la 
exercițiile impuse).

Tinerele sportive din Bacău. Ba
ia Mare, Sibiu, Galați, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej și din alte centre ds 
gimnastică din țară au trecut în 
general bine testul exercițiiloi1 imr 
puse, iar Ia cele liber alese an pre
zentat o diversitate mare de elemen
te cu grad înalt de dificultate. Ju
riile de la cele 4 aparate și comi
sia federației, condusă de Maria

AzL la Istanbul; ROMÂNIA — TURCIA LA FOTBAL
Selecționata de fotbal a României 

debutează astăzi în noul sezon întîl- 
nind la Istanbul formația Turciei, 
într-un meci contind pentru „Cupa 
balcanică" inter-tări.

Partida va începe la ora 15 și: va

LA CLUBUL SPORT8V ȘCOLAR DIN PIATRA NEAMȚ

Pași mai fermi 
spre marea performanță!

In decursul celor peste 20 de ani 
de existentă, clubul sportiv școlar din 
Piatra Neamț (la început sub denu
mirea de scoală sportivă de elevi) a 
contribuit în mod direct la descope
rirea și formarea multor perfor
meri. deveniti apoi componenti de 
baza in echipele fruntașe ale jude
țului. unii — chiar membri in lotu
rile naționale. In anii de debut, clu
bul nu a' avut o bază materială pro- 
orie. antrenamentele desfășurindu-se 
pe terenurile și în sălile unor școli 
si licee locale — ceea ce. firește, a 
influențai calitatea pregătirii tineri
lor sportivi, limitind. in bună măsu
ră. munca de selecție. De cităva 
vreme, clubul școlar din Piatra Neamț 
are un loca) propriu, eu săli și te
renuri sportive multifuncționale, dis- 
punînd. totodată, de cabinete meto
dice. aparatură și materiale sportive 
pentru activitatea celo%r peste 500 de 
elevi din secțiile de volei, baschet, 
handbal, gimnastică artistică, schi și 
atletism, enumerate astfel in ordinea 
înființării lor.

Prof. C. Săvinescu. directorul clu
bului — ca unul din cei ce au pus 
umărul de la început la formarea și 
dezvoltarea acestei unităti sportive — 
nu-și ascunde satisfacția pentru re
zultatele obținute de sportivii și de 
tehnicienii de aici, rezultate care în
seamnă citeva titluri de campioni na
ționali la juniori si o serie de re
prezentanți în loturile naționale. Dar 
tot tovarășul director ne menționea
ză apoi că nou] și bine utilatul 
complex de terenuri și săli a) clu
bului școlar creează obligația unei 
creșteri substanțiale, a unui perma
nent spor de calitate in activitatea 
specialiștilor si tinerilor sportivi. Este 
si firesc ca. în acest sens, avind spri
jinul forurilor locale, munca să fie 
concepută si să se desfășoare în per
spectiva prezentei sportivilor din ju
deț in loturile olimpice.

Planuri de măsuri amănunțite, 
grafice reflectînd diferiți parametri ai 
evoluției performantelor, sinteze ale 
experienței marilor specialiști si ex
perienței proprii stau la îndemîna tu
turor profesorilor si tehnicienilor clu
bului. Marile speranțe — ne spunea

Aplicația a fost condusă de co- 
mandantul-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, mareșal al 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, cu 
participarea ministrului apărării 
populare al Republicii Populare Bul
garia, general de armată D. Djurov, 
și ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman,

Au fost prezenti Maher Nashashibi, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Regatului Hașemit a) Iordaniei la 
București, membri al ambasadei.

★
A sosit la București Pierre Henri 

Thevenaz. noul ambasador extraordi
nar si plenipotențiar al Elveției în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

„Limba geto-dacilor șl limba româ
nă" („Pagini" de istorie") ; „Rolul 
maselor și al personalității în isto
rie" („Consultații") ; „Pornind de la 
scenarii" („Creația literar-artisti- 
câ“) ; „Raportul introductiv asupra 
Tezelor Congresului al XI-lea al U- 
niunij Comuniștilor din Iugoslavia" 
(„Din țările socialiste") ; „Impactul 
dezarmării asupra dezvoltării econo- 
mico-sociale contemporane" și „Im
perativul așezării pe baze noi a re
lațiilor economice internaționale" 
(„Viața Internațională") : „Calitatea 
umană în condițiile revoluției tehno
logice" („Curente și idei").

cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
ploaie. Vint slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

De la Direcția 
drumurilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că. datorită unor lucrări la 
pasajul de cale ferată de pe DN 6 — 
Craiova — Drobeta-Turnu Severin, 
de la Lunca Banului, circulația . va 
fi întreruptă în acest punct în ziua 
de 22 martie 1978, între orele' 7 
și 13.

Simionescu. au apreciat Inventivita
tea. calitatea și perseverența muncii 
cu care antrenorii și sportivele s-au 
pregătit pentru concurs.

O impresie extraordinară a produs 
asupra tehnicienilor evoluția Nadiei 
Comăneci. sigură și foarte precisă 
în executarea numeroaselor elemen
te noi și dificile la toate aparatele. 
Nadia a primit, firește, note foarte 
mari, constituind un excelent exem
plu pentru toate colegele ei.

După terminarea concursului, an
trenorii Iosif Hidi. Atanasia Albu 
și George Condovici au expus meto
dica de însușire și au prezentat un 
șir de elemente cu dificultate ma
ximă executate de Nadia Comăneci. 
La bîrnă, paralele și sărituri, ele
mentele noi demonstrate cu măies
trie de multipla campioană olimpică 
au îneîntat pe antrenori și sportive.

Valeriu MIRONESCU

fi transmisă direct la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
Tot astăzi, lotul olimpic va întilni 

într-un meci de verificare echipa 
Petrolul Ploiești (ora 11. pe Stadio
nul Republicii din Capitală).

interlocutorul nostru — sînt legate de 
cei 80 de tineri si tinere din grupele 
de performantă. Federațiile inseși au 
in vedere ca la Piatra Neamț să for
meze unclo centre naționale de pre
gătire pentru loturile de tineret, și 
juniori.

Fără a subestima cituși de puțin 
rezultatele obținute, trebuie spus că 
sint încă multe de făcut. Odată 

întărirea
creșterea

seâțiilor existente, 
continuă a perfor- 
„1... astiuă, atletism, 

încă necompetitive...), 
problema reconsideră

rii opticii privind baza de selec
ție. conformația și calitățile motrice 
ale viitorilor sportivi ai cluburilor. 
Deși cifric, grupele de începători co
respund normelor de funcționare, la 
baschet, spre exemplu (am văzut in 
sală, la un antrenament) sînt copii 
fără 
cam „corpolenți", veniti să facă sport 
mai degrabă pentru a... pierde din

cu 
cu 
manțelor (la gimnastică, 
schi sînt 
se pune

un minimum de indeminare.

greutate, decît pentru a se forma ca 
(posibili) performeri. Obligația stric
tă pentru astfel de unităti este de a 
obține si ridica neîncetat performan
ta. nu de a se ocupa de inițierea 
sportivă !

Deosebit de acută pare a fi și pro
blema selectării unor specialiști, ca
pabili să preia, la timpul potrivit, 
ștafeta de la actualii antrenori. îm
preună cu forurile responsabile din 
județ, conducerea clubului are. tot
odată. datoria să analizeze dacă nu 
este cazul să înființeze secții și la 
alte sporturi. Cerințe si posibilități 
sînt suficiente. Pentru canotaj și 
lupte, pentru înot, ciclism si — de 
ce nu ? — pentru sporturi tehnico- 
aplicative (in primul rind kartingul). 
Capacitatea de acum a complexului 
snortiv al clubului întrece necesarul 
celor 31 de grupe existente. Intr-a
devăr. spatiile de antrenament (ce 
vor fi lărgite serios încă in vara a- 
ceasta) nu stau si nu vor sta nefo
losite : sint închiriate. Sporul de ve
nituri la buget este. deci, asigurat. 
Cum rămine insă cu sporul de per
formantă sportivă ?

Ion DUM1TRIU
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„Este necesară eradicarea grabnică 
a discriminării rasiale11

TRIPOLI PRIMIREA

AMBASADORULUI

• A tost ordonată încetarea focului trupelor isrăeliene ® „Este 
necesară retragerea totală, imediată și necondiționată a tru
pelor Israelului din sudul Libanului” o Intensă activitate po- 

litico-diplomatică
DAMASC. — Primul ministru al 

Libanului, Solim AI-Hoss. a sosit 
marți la Damasc, unde a avut con
vorbiri cu șeful statului sirian, Ha
fez Al Assad La plecarea din Bei
rut, el a precizat că este purtătorul 
unui mesaj adresat de președintele 
Libanului, Elias Sarkis, președinte
lui Siriei.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Marți 
după-amiază ministrul apărării al 
Israelului. Ezer Weizman. a ordonat 
trupelor isrăeliene aflate in sudul 
Libanului să înceteze focul — a 
anuntat la Tel Aviv un purtător de 
cuvînt militai-.

to
re- 

al 
re-

BEIRUT 21 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în ședința extraordinară a 
Consiliului de Miniștri libanez, pre
ședintele Libanului. Elias Sarkis, și-a 
manifestat hotărirea de a face 
tul pentru aplicarea integrală a 
zolutiei Consiliului de Securitate 
O.N.U. în problema libaneză — 
Iatează agenția France Presse.

Elias Sarkis și-a reafirmat hotă
rirea de a depune toate eforturile 
pentru restabilirea autorității guver
nului asupra întregului teritoriu li
banez. El a relevat că principalele 
sarcini ale „căștilor albastre" ale 
O.N.U. constau in „supravegherea re
tragerii Israelului din sudul Libanu
lui si sprijinirea puterii publice pen
tru restabilirea autorității sale asu
pra regiunii de la granița cu Israelul".

DAMASC 21 (Agerpres). — în ca
pitala siriană s-au ' încheiat. luni 
seara, lucrările reuniunii ministeriale 
la care au participat reprezentanți ai 
Algeriei. Jamahiriei Libiene. R.D.P. 
a Yemenului și Siriei, precum și ai 
Organizației pentru Eliberarea ' Pa- 
Jestinei (O.E.P.), consacrată exami
nării implicațiilor agresiunii militare 
isrăeliene în sudul Libanului și mo
dalităților de sprijinire a O.E.P.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea lucrărilor anunță că reuniu
nea a „luat măsuri practice urgente, 
politice și militare, pentru a face 
fată agresiunii din sudul Libanului 
și consecințelor acesteia". Potrivit 
documentului, reuniunea a afirmat 
„necesitatea asigurării retragerii to
tale, imediate și necondiționate a Is
raelului din teritoriul libanez pe 
care îl ocupă si reinstalarea autori
tăților libaneze în această zonă". 
Totodată. întîlnirea a reafirmat 
„sprijinul In toate domeniile. în 
special în cel politic si militar", fată 
de poporul palestinian.

BEIRUT. — Purtătorul de cuvînt 
oficial al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Mahmoud Labadie, 
a declarat, marți seara, la Beirut, re- 
ferindu-se la anunțarea de către Is
rael a încetării focului în teritoriul 
controlat de trupele isrăeliene în su
dul Libanului, că „declarația Israe
lului de încetare a focului nu este 
suficientă. Ceea ce este necesar acum 
este o retragere totală, necondiționa
tă. a Israelului din întregul teritoriu 
din sudul Libanului".

NAȚIUNILE' UNITE 21 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian a adresat lui Ivor 
Richard (Marea Britanie). președin
tele pe luna în curs al Consiliului de 
Securitate, o scrisoare care „condam
nă invazia israelianâ iii Liban" și 
cere ..retragerea imediată a forțelor 
isrăeliene de pe întregul teritoriu li
banez".

BEIRUT 21. (Agerpres). — Genera
lul Ensio Siilasvuo. coordonatorul- 
șef al forțelor O.N.U. staționate în 
Orientul Apropiat, împreună cu ge
neralul Emmanuel Erskine, numit 
comandant al Forței interimare a 
O.N.U. în Liban (UNIFIL). care 
urmează să fie constituită in virtu
tea prevederilor rezoluției 425 a Con
siliului de Securitate, a avut marți, 
la Beirut, convorbiri cu reprezentan
ții guvernului libanez asupra aplică
rii acestei rezoluții. Cei doi generali 
au plecat. în cursul aceleiași zile, 
spre Tel Aviv pentru a continua con
vorbirile. începute luni, cu oficiali
tățile isrăeliene.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
La Casa Albă au început marți con
vorbirile dintre președintele Jimmy 
Carter si primul ministru al Israe
lului. Menahem Begin, aflat intr-o 
vizită oficială în S.U.A.

DUPĂ SCRUTINUL PARLAMENTAR FRANCEZ

„P.C. Francez va milita 
pentru schimbări democratice44

PARIS 21 (Agerpres). — în comu
nicatul dat publicității Ia încheierea 
lucrărilor ședinței Biroului Politic al 
P.C. Francez, reunit pentru a exa
mina situația creată în urma alege
rilor parlamentare, se subliniază că 
P.C.F. își ya continua politica de a 
stringe in jurul lui masele largi popu
lare și de a face propuneri clare „in

vederea asigurării condițiilor schim
bării democratice de care tara are 
nevoie".

Biroul Politic al C.C. al P.C.F. a 
hotărit convocarea plenarei Comite
tului Central al P.C.F. pentru 26 și 
27 aprilie. în vederea examinării si
tuației create după alegerile legis
lative.

se subliniază într-un mesaj al secretarului 
general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
în mesajul secretarului general al 
O.N.U,, Kurt Waldheim, cu ocazia 
Zilei internaționale pentru elimina
rea discriminării rasiale se sublinia
ză necesitatea eradicării..grabnice a. 
discriminării rasiale. Reprezentind 
violarea cea mai flagrantă a dreptu
rilor și libertăților fundamentale . ale 
omului, politica de apartheid poate 
duce spre un conflict rasial grav în 
Africa australă, cu consecințe dezas
truoase pentru pacea și securitatea 
internațională.

în continuare, secretarul general 
al O.N.U. releva că hotărirea luată 
de Consiliul de Securitate în noiem-

brie 1977 privind impunerea unui 
embargo obligatoriu împotriva Afri
cii de Sud a reprezentat o măsură 

: importantă a campaniei internațio
nale împotriva apartheidului. Tot
odată,. hotărirea Adunării Generale 
de a desemna următoarele 12 luni 
dre.p.t An internațional împotriva a- 
partheidului scoate în evidență voin
ța O.N.U. de a urmări 'ca cetățeni
lor Africii de Sud să li se creeze 
condițiile la'care au dreptul pentru 
a trăi in egalitate și demnitate, con
form criteriilor umanitare stabilite 
in Carta O.N.U., a afirmat în înche
iere Waldheim.

WASHINGTON 21 (Agerpres).
în continuarea vizitei pe care o în
treprinde în Statele Unite, la in
vitația unor universități, americane, 
delegația de istoriei români, condusă 
de general-maior dr. Ilie Ceaușescu. 
a făcut o vizită la Boston. Cu acest 
prilej. in fata studenților și specia
liștilor de la Colegiul Emerson și de 
lâ>Institutul de tehnologie din Massa
chusetts au fost prezentate expuneri 
privind momentele cele mai impor
tante ale luptei pentru independen
tă a poporului român, de-a lungul 
istoriei sale. Au .fost efectuate, de 
asemenea, schimburi de opinii cu ca
dre universitare si specialiști de la 
institute de cercetări.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date probleme fundamentale privind 
istoria României si cercetarea știin
țifică și au fost evocate posibilită
țile de' extindere a legăturilor din
tre istoricii români si cei americani.

ROMÂNIEI
TRIPOLI 21 (Agerpres). — Cu pri

lejul încheierii misiunii sale. Nicolae 
Vereș. ambasadorul Republicii Socia
liste România in Jamahiriya Arabă 
Libiana Populară Socialistă, a fost 
primit de Aii Abdessalam Triki. se
cretarul pentru afaceri externe al Co
mitetului Popular General — gu
vernul libian.

Cu acest prilej. Aii Abdessalam 
Triki a transmis din partea șefului 
statului libian, colonel Moammer El 
Gaddafi, sincere salutări și urări 
de sănătate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România.

Au fost exprimate de ambele părți 
aprecieri cu privire la stadiul co
laborării economice, precum și do
rința accelerării si diversificării aces
teia.

UN ACT CONTRAR INTERESELOR POPORULUI ZIMBABWE
Formarea unui așa-zîs Consiliu executiv rhodesian

_ SALISBURY 21 (Agerpres). - Sfi- 
dînd dezaprobarea unanimă a opiniei 
publice internaționale, a guvernelor 
din întreaga lume și opoziția fermă 
a populației Zimbabwe, reprezentată 
de Frontul Patriotic, regimul ra
sist al lui Ian Smith a trecut la pu
nerea in aplicare a așa-zistilui 
„Acord de reglementare internă" în
cheiat la 3 martie. După cum rela
tează agențiile de presă. în Rhodesia 
a fost format un „Consiliu executiv" 
compus din patru membri, care ur
mează să conducă tara timp de nouă 
luni, în fruntea unui „guvern" interi
mar însărcinat să aplice regula 
majorității. Marți, cel patru membri 
ai „consiliului" au .depus jurămîn- 
tul, în cadrul unei scurte ceremonii 
desfășurate în secret, la Salisbury, la 
care reprezentanții presei nu au fost 
admiși.

LONDRA 21 (Agerpres). — Guver
nul Marii Britanii consideră ea ile
gal Consiliul executiv format la Sa
lisbury de către semnatarii asa-zisu- 
iui „acord de reglementare internă" 
din Rhodesia, a declarat marți la 
Londra un purtător de cuvînt al

)

M.A.E. britanic. El a menționat că. 
deoarece regimul lui Ian Smith este 
ilegal, în consecință orice act care 
emană de la acesta este, de aseme
nea, ilegal.

LUSAKA 21 (Agerpres). — Joshua 
Nkomo. copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a făcut la Lu
saka o declarație în care a subliniat 
din nou că Frontul. Patriotic respin
ge așa-zisa „reglementare internă 
din Rhodesia". Frontul Patriotic Zim
babwe — a subliniat Joshua Nkomo 
— va continua lupta armată împo
triva regimului rasist al Iui Ian 
Smith, pină Ia cucerirea unei inde
pendențe reale a Zimbabwe.

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). 
Președintele Tanzaniei. Julius 

Nyerere. și ambasadorul S.U.A. la 
O.N.U.. Andrew Young, aflat într-o 
vizită la Dar Es Salaam. în cadrul 
unui turneu pe care îl efectuează în 
țările africane învecinate Rhodesiei, 
ău examinat marți nrincipalele as
pecte ale situației actuale din Africa 
australă.

Sesiunea Adunării Populare
a R. P

SOFIA 21 (Agerpres). — La Sofia 
au început marți lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria. 
La lucrări participă Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat, alți 
conducători de partid și de stat.

Pe agenda sesiunii figurează ra
portul cu privire la activitatea gu
vernului in 1977, prezentat de Stan
ko Todorov, președintele Consiliului 
de Miniștri. în raport se arată că in 
1977 a fost continuată înfăptuirea 
liniei trasate de Congresul al XI-lea 
al P.C.B. privind realizarea unei 
creșteri economice constante și efi
ciente. pe baza cuceririlor revoluției

Bulgaria
tehnico-științifice contemporane 
ridicării calității producției.

Totodată, vorbitorul a relevat 
tul că numai pe baza ridicării 
ductivității sociale a muncii, pe ca
lea îmbunătățirii organizării socia
liste se asigură posibilități pentru 
sporirea salariilor. Viitorul națiunii 
este determinat nu - numai de bo
găția social-economică obținută, 
și de capacitatea de 
losi această bogăție 
podar, se arată in 
Todorov s-a referit, 
o serie de aspecte 
terne bulgare.

ci 
a spori și a fo
ca un bun gos- 
raport. Stanko 
de asemenea, la 
ale politicii ex-

Măsuri adoptate de guvernul italian 
împotriva acțiunilor teroriste

ROMA 21 (Agerpres). — Guvernul 
italian, reunit marți după-amiază, a 
aprobat o serie de măsuri destinate 
să faciliteze desfășurarea cercetărilor 
în vederea descoperirii autorilor ră
pirii lui Aldo Moro. precum și pen
tru prevenirea unor noi acțiuni de 
acest gen ale elementelor extremiste. 
Printre aceste măsuri se află, între 
altele, sporirea pedepselor aplicate 
pentru răpiri de persoane, precum si 
extinderea prerogativelor organelor 
de anchetă, printre care posibilitatea 
interogării unei persoane suspecte 
fără a fi necesară prezenta unui 
avocat.

La reuniune au luat parte repre
zentanții partidelor majorității pro
gramatice — democrat-creștin. comu
nist. socialist, socialist-democratic si 
republican pronunțat

împotriva instituirii unor legi excep
ționale, optînd pentru măsuri mai 
severe. în cadrul 'legislației actuale, 
menționează agenția France Presse.

Pe de altă parte, la încheierea unei 
reuniuni a secretariatelor celor trei 
mari centrale sindicale italiene — 
C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L. — a fost 
dat publicității un document în care 
se arată că „sindicatele iși exprimă 
convingerea că recurgerea la legi ex
cepționale trebuie exclusă, deoarece 
cadrul legislativ actual permite, dacă 
este pe deplin folosit, o luptă efi
cientă împotriva criminalității poli
tice". Documentul relevă, de aseme
nea. că sindicatele „își reafirmă 
sprijinul solidar si .cooperarea activă 
cu forțele de ordine 
apărarea instituțiilor 
pentru o conviețuire 
Italia".

in lupta pentru 
republicane și 
democratică in

Trupe ale armatei italiene s-au alaturat numeroaselor unități ale poliției și 
carabinierilor in vasta acțiune urmărind depistarea autorilor răpirii lui Aldo 
Moro. în 
un mare

fotografie: o patrulă armată pe străzile Romei, unde a fost ridicat 
număr de baraje pentru a controla identitatea eventualilor suspecțl

„Socialiștii vor 
împotriva politicii

PARIS 21 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc o reuniune a Biroului 
Executiv al P. S. Francez, în cadrul 
căreia a fost examinată situația 
creată după recentele alegeri parla
mentare. în comunicatul dat publi
cității la încheierea lucrărilor se sub
liniază, între alțele, faptul că Parti
dul Socialist Francez este hotărit 
să-și continue lupta împotriva „po
liticii marelui capital".

Totodată, s-a hotărit convocarea 
unei Convenții naționale a P.S.F. 
pentru data de 29 aprilie, consacrată

continua lupta 
marelui capital44

stabilirii strategiei și tacticii parti
dului in etapa postelectorală.

★
PARIS 21 (Agerpres). — După cum 

informează agenția France Presse, 
Robert Fabre, președintele Mișcării 
Radicalilor de Stingă din Franța, a 
demisionat din această funcție. Agen
ția citată menționează că Robert 
Fabre va rămine președinte interimat 
pină la viitorul congres extraordinar 
al acestei formațiuni 
rul for in măsură să 
liderului M.R.S.

Congresul urmează 
sfirsitul lunii mai.

politice, singu- 
ratifice decizia
să aibă loc la

Convorbiri bulgaro-un- 
garO. Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit marți pe Frigyes Puja, minis
trul afacerilor externe al R.P. Unga
re, aflat în vizită la Sofia. Au fost 
examinate probleme ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale, precum și ale ac
tualității internaționale. Ministrul de 
externe al R.P.U. a fost primit și de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.B., Stanko Todorov.

întHnire 1 Kdddr -
W. Brandt. Ascn,-ia infor-

agențiile de presă transmit ci narea comună la alegeri — se 
spune in declarație — va contribui la 
formarea unui bloc al unității popu
lare.

mează că marți după-amiază ia Bu
dapesta au început convorbirile in 
probleme de interes reciproc dintre 
Jânos Kadar. prim-secretar a] C.C. 
al P.M.S.U.. și Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din R.F.G.

ședințe al Consiliului Executiv Fede
ral. secretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și Bo- 
huslav Chnoupek. ministrul afaceri
lor externe al R.S. Cehoslovace. Sint 
examinate, da asemenea, unele as
pecte ale actualității internaționale.

Dezvoltarea relațiilor îișgo- 
slavo-cehoslovace esțe exa
minată la Belgrad în cadru] convor
birilor dintre Milos Minici. vicepre-

G. Husak va vizita R.F.G.
Agenția C.T.K. antință că Gustav 
Husak. președintele R.S. Cehoslova
ce, va face o’ vizită oficială in R.F. 
Germania in perioada 10—13 aprilie, 
la invitația președintelui R.F.G., 
Walter Scheel.

P.C. Portughez condam
nă actul terorist de la Uni
versitatea din Lisabona c°- 
mis de așa-numitul „Comando pen
tru apărarea civilizației occidentale", 
de extremă dreapta, la sfirsit.ul săp- 

’ 1 d. „j arată 
Portughez, 

in escalada- 
democratiei 

portughezi 
interzicerea 

care

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
ÎN ȚĂRILE NORDICE

//
Convalescenta" s-a dovedit efemeră. • ®

fenomenele de recesiune persistă

0 delegație a P.C. din 
Grecia condusă de primul secre
tar al C.C. al . P.C.G., 
rakis. a tăcut o vizită 
lonă, la invitația C.C. al P.M.U.P. în 
cursul convorbirilor cu Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. a avut loc un schimb de 
păreri in legătură cu situația din 
cele două 'țări și activitatea celor 
două partide, precum și unele pro
bleme privind situația internațio
nală și din mișcarea comunistă si 
muncitorească mondială.

Harilaos Flo- 
în R. P. Po-

tămînii trecute. .Atentatul, se 
intr-o declarație a P.C. 
constituie „un nou pas 
rea terorii împotriva 
portugheze". Comuniștii 
au cerut curmarea și 
activității grupărilor fasciste 
operează în Portugalia, prin aplica
rea măsurilor prevăzute de Consti
tuție.

Plenara C.C. al P.C. din 
Ecuador 3 3VUt loc 'a Guayaquil, 
fiind discutate situația politică inter
nă și sarcinile comuniștilor si altor 
forte progresiste ale tării in perspec
tiva alegerilor prezidențiale, progra
mate pentru luna iulie. Plenara a 
apreciat , eforturile C.C. al partidu
lui in vederea întăririi unității orga
nizațiilor democratice în cadrul unui 
front de stingă.

Situația economică mondială relevă 
în prezent prelungirea și persistenta 
fenomenelor de criză în diferitele 
țări occidentale. Repetatele încercări 
in vederea relansării activității 
economice, la nivelul existent înainte 
de anii 1972-1973, nu au dat rezultate 
scontate : șomajul și inflația conti
nuă să se manifeste cu acuitate ; se 
accentuează dezechilibrele comercia- 

. ie. au loc noi convulsii pe scena mo- 
netar-financiară — toate acestea cu 
repercusiuni serioase în viata politică 
și socială. De asemenea fenomene 
n-au fost ferite nici țările nordice 
(Suedia. Norvegia. Danemarca. Fin
landa și Islanda), care — așa cum 
amintea agenția France Presse — 
„altădată se bucurau de stabilitate 
economică, chiar în perioade de criză 
pentru restul Europei occidentale".

Deși cele cinci țări din nordul Eu
ropei. ca rezultat al dezvoltării isto
rice și sociale distincte, se deosebesc 
sub multiple aspecte, ele prezintă și 
un șir de trăsături comune. Bucu- 
rîndu-se. unele dintre ele. de peri
oade îndelungate de pace, aceste sta
te au cunoscut în anii postbelici re
zultate marcante în dezvoltarea eco
nomică. in modernizarea producției 
și, pe aceste baze, în creșterea ni
velului de trai. Dar, în condițiile 
de interdependentă proprii lumii de 
azi, această regiune nu a rămas și 
nu putea rămine o „oază" izolată in 
marasmul economic ce a cuprins 
principalele țări capitaliste.

Știrile sosite in ultima vreme 
din zona geografică respectivă sint 
revelatoare în această privință. în 
toate cele cinci țări cifrele indică 
creșterea șomajului pină la cote fără 
precedent: sectoare-cheie ale econo
miei sint în suferință, presiunea in
flaționistă s-a intensificat, devenind 
— după o apreciere generală — ..ina
micul public nr. 1“. în aceste condi
ții. se accentuează unele convulsii 
sociale și politice (demisii și rema
nieri in cadrul unor cabinete, schim
bări de guverne).

In domeniul relațiilor economice 
dintre țările din zonă au intervenit, 
de asemenea, mutații: deși economiile 
lor continuă să rămînă complimen
tare în multe privințe, ponderea fie
căreia în volumul comerțului inter
zonal scade — ceea ce constituie 
încă un factor de instabilitate.

Perturbații caracteristice s-au pro
dus în domeniul monetar, in directă 
legătură cu seismele de pe piața va
lutară occidentală. în vara trecută, 
cînd deprecierea dolarului atinsese 
un punct culminant, coroana suedeză 
a fost devalorizată, fenomenal repe- 
tindu-se la citeva zile cu monedele 
naționale ale Norvegiei, Finlandei, 
Danemarcei și Islandei. De atunci, de 
fiecare data cînd dolarul, lira sterli
nă sau francul francez dădeau semne 
de slăbire sau deveneau obiectul u- 

' nor mari afaceri speculative la bur
să, se resimțeau și monedele țărilor 
nordice.

Atunci cînd a intervenit o scurtă 
perioadă de „acalmie" în privința 
fluctuațiilor dolarului, un reviriment 
s-a petrecut și in tarile nordice, ceea 
ce a făcut pe unii comentatori să 
considere că are loc un început de 
„convalescență" în maladiile pe care 
economiile țărilor respective le con
tractaseră prin contagiune. Dar. încă 
atunci, ziarul ..Financial Times" aver
tiza că „in convalescenta economii
lor statelor Europei de nord sint de 
așteptat evoluții puțin îmbucurătoa
re". Iar această prorocire a fost con
firmată : recent au avut loc noi de
valorizări ale coroanei norvegiene și 
mărcii finlandeze. Toate acestea au 
făcut să apară noi complicații, după 
cum o arată situația concretă ac
tuală.

Astfel, Suedia, deși dispune de un 
înaintat potential industrial, dez
voltat tehnic, de resurse importante 
de materii prime și de forță de 
muncă inalt calificată. întîmpi- 
nă greutăți în siderurgie, in con
strucțiile de mașini și construcțiile 
navale. în industria lemnului — sec-

toare industriale din cele mai im
portante ale economiei țării. In a- 
ceste domenii se înregistrează o ac
centuată scădere a activității econo
mice, paralel cu o cerere deosebit de 
redusă de investiții in sfera capita
lului fix al ' întreprinderilor, precum 
și un nivel tot mai ridicat al capaci
tăților de producție nefolosite, cauzat 
în parte de slăbirea debușeelor în 
sectorul bunurilor de consum. Nive
lul șomajului, cel mai ridicat nivel 
din ultimii ani -- scrie „Le Monde" — 
creează nemulțumiri in rindul oa
menilor muncii.

Norvegia spera, odată cu descope
rirea petrolului în Marea Nordului, 
sâ-.și rezolve problemele economiei. 
Dar 
trată ta platforma Bravo din cadrul 
exploatării Ekofisk, din partea nor
vegiană 
multiple 
tîrzierea 
negru" 
1977, în 
s-a realizat doar ceva mai mult de 
jumătate — respectiv 18 milioane. 
Ca urmare, datoriile externe nu 
au putut fi onorate. Șeful guvernului 
norvegian. Odvar Nordli. a declarat 
că devalorizarea coroanei „a devenit 
necesară in actuala conjunctură eco
nomică pentru ameliorarea balanței 
de plăți și combaterea presiunilor in
flaționiste".

Finlanda traversează In prezent — 
potrivit opiniei premierului Kalcvi 
Sorsa — „cea mai gravă de
presiune din ultimele trei decenii". 
Această apreciere este motivată 
existenta unei mari armate de. 
meri (10 la sută din forța 
muncă), un ritm inalt al inflației 
medie de 13 la sută pe an), creșterea 

a 
un 
de

erupția petrolieră inregis*

a Mării Nordului, a avut 
consecințe, ducind la in- 
sporirii extracției de „aur 

la nivelul preconizat : în 
loc de 30 milioane tone.

de 
sa
de 
(in

preturilor și continua depreciere 
mărcii. Investițiile înregistrează 
recul, iar nivelul cererii bunurilor 
consum stagnează.

Fiind singura țară 
posedă în cantități 
materii prime, nici 
marca s-a văzut nevoită să și le procu-

nunordică care 
însemnate nici 
energie. Dane-
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re ta prețurile considerabil 
de pe piața mondială, ceea 
la un deficit general al bugetului de 
33,2 miliarde coroane. Pentru acope- 

----- preconizat „mă- 
care sporirea im- 
— ceea ce afec- 
cei cu venituri

crescute 
ce a dus

rirea acestuia s-au 
suri urgente", intre 
pozitelor indirecte 
tează mai ales pe 
fixe.

Nici Islanda, deși Oarecum izolată 
tn zona Atlanticului de Nord, n-a 
scăpat influentelor negative ale cri
zei mondiale. Guvernul a cerut par
lamentului adoptarea unor măsuri 
hotărîte pentru a reduce șomajul, a 
stăvili inflația a cărei rată anuală a 
atins 35 la sută, a ameliora balanța 
de plăți.

Potrivit aprecierilor formulate de 
cercurile politice respective, 
rile de austeritate luate in aceste 
țări 
populare, care lună de lună își vad 
reducindu-Ii-se standardul de viață. 
Mișcările sociale iau o amploare ne
cunoscută in aceste țări in întreaga 
perioadă postbelică. Alături de mun
citori 
nimea, 
ta tea, 
tînăra 
vendicările referitoare la îmbună
tățirea condițiilor de viață și 
muncă sc îmbină cu revendicări de 
ordin politie. Oamenii muncii, sub 
influenta crescîndă a forțelor de 
stingă, democratice și progresiste, a 
căror unitate se întărește, se pronun
ță pentru depășirea crizei economice 
și soluționarea problemelor intr-un 
mod nou,‘în interesul progresului ge
nerai. Ei cer adoptarea, de către gu
vernele respective, a unei politici e- 
conomice, mai echitabile social, sto
parea cursei înarmărilor, desfășura
rea liberă a comerțului internațio
nal, pe bază de egalitate și avantaj 
reciproc — ca una din căile princi
pale de soluționare a problemelor e- 
conomice cu care sint confruntate 
țările nordice.

afectează în special

acorduri de cooperare 
intre China și Bangladesh. 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și-a- 
încheiat marți vizita oficială efectua
tă în Bangladesh. După cum infor
mează agenția China Nouă — vice- 
premierul chinez a avut convorbiri 
cu președintele Ziaur Rahman și eu 
alte oficialități ale țării-gazdă. Tot
odată. au semnat un acord de coope
rare economică și tehnică și un acord 
de cooperare tehnico-știintifică.

Atolul Bikini este încă 
nelOCllibil. Autoritățile america
ne au renunțat pentru moment la in
tenția de a repopula atolul Bikini cu 
cei peste 500 de locuitori ai săi care 
au fost deplasați de pe aceste me
leaguri în vederea efectuării de ex
periențe nucleare în perioada 1948— 
1958. Locuitorii atolului, transferați 
pe insula Kili. și-au manifestat în 
repetate rînduri dorința de a reveni 
pe Bikini, dar radiațiile la care a 
fost supusă insula în urma exnerien- 
telor nucleare nu nermit. în conti
nuare. omului să consume ană din 
puțuri si nici nucile de cocos.

• LONGEVITATEA ÎN 
EUROPA. Limita maximă a 
longevității pentru Europa este 
în prezent de 113 pină la 115 
ani, iar la sfîrșitul acestui se
col ea va ajunge la 120 de ani, 
susține prof. Hans Franke, di
rectorul clinicii universitare din 
Wurzburg. (R.F.G.) Medicul 
vest-german are în vedei'e ță
rile Europei. întrucît pe conti
nentul nostru se practică de 
multă vreme un sistem de 
înregistrare exactă a populației. 
Potrivit calculelor sale, pe con
tinentul, european la 100 000 de 
locuitori revin cel .mult doi cen
tenari. S-a constatat că pentru 
a atinge această vîrstă elemen
tul hotărîtor constă nu într-o 
austeritate excesivă, ci în sim
țul măsurii. Cei mai multi cen
tenari sint consumatori ponde
rați de 
o bună 
pină la 
nați.

• TEZAUR CINEMA
TOGRAFIC. Arhiva națio
nală de filme a R.D. Germane 
dispune de un adevărat tezaur : 
aproximativ 50 000 de filme ar
tistice și documentare. Pusă cap 
la cap, pelicula respectivă ar 
înconjura de trei ori Pămintul. 
De o deosebită valoare silit fil
mele unicat din perioada tim
purie a cinematografiei. Nume- 

• roase afișe, aparate de proiec
ție ș.a. completează zestrea de 
neprețuit a acestei arhive.

® PENTRU APĂRA
REA FAUNEI AFRICANE. 
Potrivit unei hotărîri guverna
mentale. magazinele din Kenya 

. specializate în vinzarea de „su
veniruri" nu vor mai putea 
oferi spre vlnzare obiecte din 
fildeș și nici piei de animale 
sălbatice, o lege interzicînd a- 
cest comerț, care încurajează 
decimarea unei faune din ce 
în \ce mai sărace. Organi
zația internațională de prote
jare a naturii „World Wildlife 
Fund" informează că numai in 
1976 au fost vindute în Kenya, 
prin asemenea magazine, nu 
mai puțin de 10 tone de fildeș 
prelucrat, la care se adaugă fil
deșul brut, desfăcut sub formă 
de colți. Pentru a obține o ast
fel de cantitate, au fost ucise 
23 000 de animale, în ciuda fap
tului că vinătoarea elefanților 
este strict reglementată.

® FERME PÎSCICO- 
COMPUTERIZATE.

Experții japonezi studiază în 
prezent posibilitatea înființării, 
de-a lungul coastei nipone, a 
unor ferme piscicole prevăzute 
cu instalații computerizate. Fer
mele, complet automatizate, vor 
fi plasate in golfuri și la văr
sarea riurilor in mare. Printre 
altele, creșterea puietului va fi 
accelerată printr-o hrănite diri
jată ; balize termice vor con
tribui la menținerea unei tem
peraturi constante a apei. în 
timp ce „emigrarea" peștilor va 
fi împiedicată de un grilaj so
nic. Computerele vor semnala 
momentul cel mâi potrivit de 
începere a „recoltării" și canti
tatea acesteia. Specialiștii, care 
au trecut la primele experimen
tări speră să obțină la capătul 
realizării acestui proiect, o pro
ducție anuală de 500 000 tone de 
pește.

• SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ ÎNTRE GENE
RAȚII. Centrul internațional 
de cercetări științifice „Ettore 
Majorana" din Italia realizează 
in felul său o experiență unică 
prin scopul pe care și-1 propu
ne, acela-? de a facilita discuții 
și schimburi de experiență in
tre oamenii de știință mai in 
vîrstă și colegii lor mai tineri, 
in cele mai diferite domenii ale 
cercetării științifice de bază și 
aplicate. Centrul cuprinde pes
te 70 de sectoare. începind cu 
logica matematică și fizica sub- 
nucleară și pină Ia arheologie 
și cercetarea mediului înconju
rător. Interesul deosebit stârnit 
de această formă de schimb de 
experiență este dovedit de fap
tul că, în decursul celor 15 am

centrul a fost 
10 000 'de 

din mai 
ale lumii., 
aflindu-se 
Premiului

cafea, ceai și alcool, iar 
parte chiar fumători

80 de ani, dar nu pasio-

Venezuela face apel Ia uni-

măsu-
masele

sint antrenate in luptă țără- 
păturile mijlocii, intelectuali- 
masele largi 
generație. Tot mai des re-

de femei.

Nicolae PIOPEANU

document se subliniază im- 
deosebită a contactelor oer- 
între cele patru partide no- 
stînga din Venezuela, in ca- 

dezbat problemele

în favoarea unității for
țelor populare din Vene
zuela. Biroul Politic al C.C. al 
P.C. din
tâtea tuturor forțelor de stingă din 
tară. Tn 
portanta 
manente 
litice de
drul cărora se 
participării comune la alegeri și ale 
luptei pentru apărarea intereselor 
comune ale maselor populare. Parti-

Expoziție

MOSCOVA 21 - Co
respondentul Agerpres 
transmite : Iubitorii de 
artă din Uniunea Sovie
tică se reîntîlnesc în a- 
ceste zile cu principalele 
creații ale artistului po
porului Corneliu Baba, 
reunite într-o amplă ex
poziție retrospectivă, or
ganizată la 
auspiciile 
Culturii al 
cademiei 
U.R.S.S.
Culturii si Educației So
cialiste din tara noastră, 
tn sălile Academiei de

Moscova. sub 
Ministerului 
U.R.S.S.. A- 

de artă a 
si Consiliului

..Amoco Cadiz", 
în largul coaste-

Inculpare. Comandantul pe
trolierului liberian 
eșuat joia trecută 
lor bretone, a compărut în fata unui
judecător de instrucție din orașul 
francez Brest, .în virtutea legislației 
privind poluarea mărilor. Eșuarea 
petrolierului a provocat în • largul 
coastelor bretone o maree neagră ale 
cărei consecințe sint apreciate ca 
fiind deosebit de grave.

de pictură românească 
ia Moscova

sovietice, unde este 
retrospectiva, 

sint expuse aproape 250 
lucrări de pictură si gra
fică. selecționate din 
vasta operă a maestru-. 
lui român, rod al unei' 
iumătăti de secol de ac
tivitate artistică.

Vernisajul expoziției, 
considerată în. capitala 
sovietică drept un re
marcabil eveniment ar
tistic. a avut loc la 21 
martie. în prezenta ma
estrului Corneliu Baba. 
La vernisai au partici
pat N. I. Mohov. adjunct

artă 
găzduită

al ministrului culturii al 
U.R.S.S.. V. S. Kemenov. 
vicepreședinte ai Acade
miei de artă a U.R.S.S.. 
membri ai conducerii 
Uniunii artiștilor r>las- 
tici. funcționari supe
riori ai Ministerului A- 
facerilor 
U.R.S.S..
ai conducerii centrale a 
Asociației de Drieteme 
sovieto-română, perso
nalități de vază ale vie
ții cultural-artistice so
vietice. un numeros pu
blic. ziariști.

Externe al 
reprezentanți

de existentă, 
frecventat de peste 
savant! și cercetători 
multe zeci de țări 
printre participanti 
numeroși laureati ai 
Nobel.

® CÎNTĂ 
MUL.
montele 
ocupă în Elveția locul cel mai 
de cinste. Deși nu este deloc 
sigur că ei! ar fi fost descoperit 
in tara cantoanelor (buciumul 
fiind deopotrivă de răspîndit. în 
Carpati. în munții Tatra și 
chiar în... Himalaia), elvețienii 
îl consideră drept instrumentul 
lor național. Pentru a nu fi dat. 
uitării, cu cîtiva ani in urmă a 
luat ființă „Asociația elvețiană 
pentru promovarea buciumu
lui". Cei 1 000 de membri ai a- 
sociației se lovesc însă de 
greutăți : exersarea Ia instru
mentul lor preferat nu este în
totdeauna pe gustul vecinilor. 
Un iscusit meșter elvețian a 
pus la punct un „bucium de 
casă", mai puțin zgomotos ; 
„tradiționaliștii" însă au protes
tat la 
mu lui, 
regat".

TRIVA
dintre cele mai poluate orașe 
ale R.F. Germania este Frank
furt pe Main. Zilnic, din țevile 
de eșapament ale vehiculelor se 
degajă în atmosferă 163 tone de 
oxid de carbon ! Smogul ce se 
formează deasupra orașului 
poate deveni. în anumite condi
ții atmosferice, extrem de pe
riculos. Pentru astfel de situații, 
experții în probleme ale me
diului. în' colaborare cu munici
palitatea orașului, au stabilit a- 
numite zone urbane de maximă 
poluare — zone în care. în ca
zul declarării stării de alarmă, 
traficul motorizat va trebui sus
pendat.

BUCIU-
Dirutre toate instru-
muzicale. buciumul

prezentarea min.i-buci.u-
considerîndu-1 un „su-

ALARMĂ ÎMPO- 
POLUÂRII. UnuI
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