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Experiențe și preocupări pentru

REALIZAREA PRODUCȚIEI NETE
După cum este cunoscut, de citiva ani nume

roase unități industriale experimentează utiliza
rea producției nete ca indicator de plan. Situa
rea in centrul atenției a producției nete, in ex
primarea rezultatelor cantitative si. mai ales, 
calitative ale activității economice, a mobilizat 
colectivele de oameni ai muncii în realizarea 
unor produse cu un inalt grad de complexitate, 
asimilarea in fabricație a unor produse noi si 
modernizate, in valorificarea superioară a ma-

teriilor prime si materialelor, reducerea cheltuie
lilor materiale de producție, in folosirea rațio
nală a întregului potential productiv, realizarea 
producției fiziee la fiecare sortiment. în ridica
rea rentabilității întreprinderilor.

Ziarul nostru îsi propune să înfățișeze expe
riența acumulată de întreprinderi prin folosirea 
producției nete. în scopul cunoașterii si genera
lizării ei. să urmărească modul in care se ac
ționează in întreprinderi — in lumina Hotărârii

Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—23 martie — 
pentru crearea tuturor condițiilor necesare intro
ducerii. incepind din semestrul al doilea al aces
tui an. a valorii producției nete, ca indicator de 
bază al planului.

Astăzi, relatează despre unele realizări, 
preocupări actuale si exigente legate de utili
zarea producției nete factori de răspundere din 
intreprinderi din Botoșani și Vaslui.

Avem astăzi o Imagine clară a efortului propriu pentru

îndeplinirea planului la fiecare sortiment 
și creșterea eficienței

încă de la intrarea în funcțiune — 
cu trei ani în urmă — ÎNTREPRIN
DEREA „ELECTROCONTACT" DIN 
BOTOȘANI și-a organizat activita
tea avînd mereu în atenție înfăptui
rea indicatorilor tehnico-economici 
proiectați, realizarea, in primul rind, 
a producției nete. Care este efectul 
acestei experimentări ? La ce conclu
zii am ajuns pină-n prezent ?

Anul trecut, planul producției 
globale a fost depășit cu 5,5 la sută, 
acela al producției nete — cu 2,5 la 
sută, volumul planificat al pieselor 
de schimb — cu 8,9 la sută, produc
tivitatea muncii a crescut, față de 
sarcina planificată, cu 3,2 la sută 
ș.a.m.d. Pentru acest an — dato
rită dezvoltării capacităților de pro
ducție, dar mai ales folosirii in
tensive a celor din dotare, sporirii 
indicelui de utilizare a mașinilor, in
troducerii pe scară largă a ce
lor mai noi tehnologii, între
prinderea „Electrocontact" și-a pro
pus să obțină următoarele creș
teri : cu 72,2 la sută la producția 
marfă ; cu 91,9 la sută la aparatajul 
electric de joasă tensiune : cu 100 
la sută la autoutilări ; cu 43 la sută 
la productivitatea muncii ; cu 22,6 
la sută la volumul pieselor turnate 
ș.a. In același timp, cheltuielile la 
1 000 lei producție marfă se voi- di
minua, față de anul trecut, cu 58 lei, 
iar valoarea producției la 1 000 lei 
fonduri fixe va crește de la 1 658 lei 
— cit s-a înregistrat în anul trecut — 
la 1 800 lei, pină la sfîrșitul aces
tui an.

Prezentarea acestor rezultate și 
sarcini concrete este de. natură să 
demonstreze rolul și funcția produc
ției nete, a valorii nou create in 
perfecționarea și ridicarea eficienței

economice a activității întreprin
derilor. atît de pregnant relevate de 
Hotărîrea recentei Plenare a C.C. ăl 
P.C.R. De altfel, experiența de pînă 
acum dobindită de colectivul de 
muncă de la „Electrocontact“ dă 
dreptul factorilor de răspundere din 
unitate să afirme că urmărirea reali
zării producției nete pentru fiecare 
reper introdus în fabricație are drept 
efect practic îndeplinirea cu succes a 
tuturor celorlalți indicatori tehnico- 
economici planificați. In întreprin
dere, aproape că nici nu se mai vor
bește despre producția globală, decit 
arareori și, atunci, doar in unele do
cumente statistice. De ce ? Dacă se 
realizează producția netă — indicator 
concludent privind efortul depus de 
întregul colectiv, dar și de fiecare 
compartiment al unității, de fiecare 
om al muncii — este imposibil să nu 
se îndeplinească și valoarea produc
ției globale.

Pentru ca întregul mecanism la 
care ne-am referit să funcționeze 
perfect, se impun aplicate numeroase 
măsuri. între altele, se cere ca ser
viciile funcționale ale întreprinderii, 
dar Îndeosebi compartimentele 
plan, financiar și contabilitate, să 
țină, zilnic, o strictă evidență a re
alizărilor fiecărui sector dc producție, 
intervenind, in mod deosebit, asupra 
încadrării in cheltuielile materiale

<

Dumitru PRODAN 
secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii 
de la întreprinderea
,,Electrocontact'' din Botoșani

(Continuare în pag. a

Reducerea tot mai accentuată
a cheltuielilor materiale de producție

Experiența practică din ultimii ani 
acumulată dc colectivul de oameni ai 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
CONFECȚII DIN VASLUI demon
strează că sporirea substanțială a 
eficientei activității economice, pre
cum si întărirea autogestiunii econo- 
mico-financiare nu pot fi concepute 
fără îndeplinirea exemplară a tutu
ror indicatorilor de plan, care să re
flecte, in mod just si cit mai real, 
contribuția fiecărei unități, a fiecă
rui om al muncii, la creșterea pu
ternică a venitului national.' Judecind 
astfel lucrurile, ne dăm mai bine sea
ma cit de importantă și de bineve
nită este Hotărirea C.C. al P.C.R. cu 
privire la perfectionarea conducerii 
si planificării economico-financiare. 
elaborată pe baza documentelor Con
gresului al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale a partidului, a indica
țiilor si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Analizind temei
nic prevederile hotăririi. corelațiile 
fundamentale ce se desprind, am în
țeles mai bine că îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor la producția netă, 
care oglindește fidel eforturile fiecă
rei întreprinderi îndreptate spre creș
terea avuției țării, suport trainic pen
tru ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, depind de mobiliza
rea .resurselor interne, tehnice, ma
teriale și umane de care dispunem, 
în folosul întregului colectiv, al în
tregii societăți.

Cu răspundere si în mod documen
tat apreciem că oamenii muncii din 
întreprinderea noastră si pină acum 
au manifestat o grijă permanentă 
pentru gospodărirea judicioasă a fon
durilor materiale și bănești, demon
strată de bilanțul realizărilor din 
primii doi ani ai actualului cincinal.

Așa. de pildă, în 1976 am ob
ținut o producție netă in valoa
re dc circa 165 milioane lei, iar 
in anul trecut 
ne Iei, creșterile față 
de 13 și, respectiv, 9

In funcție de modul 
re a producției nete, 
sale componente, 
continuă a acesteia am introdus un 
regim sever al cheltuielilor la 1000 
Iei producție marfă. Dovada ? Dacă 
în anul 1976 am realizat mia de Iei 
producție marfă cu cheltuieli de 821 
lei. în anul trecut nivelul acestora 
a fost de 701 lei. In aceasta se re
găsește. intre altele, reducerea chel
tuielilor de regie cu 1 496 000 lei, a 
celor gospodărești cu 18 000 lei (eco
nomii la rechizite, convorbiri tele
fonice. deplasări) și a celor materia
le cu 4 272 000 lei. — - - -
caicului producției 
tuieli materiale se 
producției globale, 
corespund anului 
trecut, aceste diminuări au fost de 
111 000 lei la cheltuielile de regie, 
2 000 lei la cele gospodărești și de 
peste 9 041 000 lei — la cheltuielile 
materiale.

Aceste date, să recunoaștem, pină 
nu de mult interesau doar persona
lul de sinteză, care analiza modul de 
încadrare în nivelurile de cheltuieli și 
in sarcinile de plan și, bineînțeles, a- 
ceste cheltuieli se includeau in calcu
lul producției globale. Un indicator 
general, care se calcula ușor și se ra-

de 246 
de 
la 
de 
de 

pentru

milioa- 
plan fiind 
sută, 
determina- 
eiementele 

sporirea

Stiut fiind că la 
nete aceste cheî- 
scad din valoarea 
Cifrele amintite 
1976. In anul

Ing. Boris CIOCO1U 
directorul întreprinderii 
de confecții Vaslui

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri la amiază, de
legația parlamentară algeriană con
dusă de Layachi Taker, vicepre
ședinte al Adunării Popularfe Națio
nale a Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, care face o vi
zită în țara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Mohamed 
Nabi, vicepreședinte al Comisiei 
economice a Adunării Populare‘Na
ționale, Abderrahmane Bouraoui, 
raportor al Comisiei juridice și ad
ministrative, Mohamed Lemkani, de
putat, Nabil Hatlali, director în apa
ratul permanent al Adunării Popu
lare Naționale, Benghezal Aii, con
silier al Ambasadei Algeriei în Ro
mânia.

La primire au luat parte tovarășii: 
Cornel Burtică, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Ion Ceterchi, președintele

Consiliului legislativ. Petre Brîncuși, 
deputat.

Exprimînd mulțumiri pentru Între
vederea 
legației 
Nicolae 
frățesc 
publici!
Populare, Houari Boumediene. 
poporului român prieten succese 
calea progresului și bunăstării.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut căldu
ros președintelui Houari Boumediene, 
cele mai bune urări de prosperitate 
și fericire poporului algerian 
prieten.

în cadrul întrevederii s-au evocat 
cu satisfacție bunele relații dintre 
România și Algeria, dintre popoarele 
și parlamentele celor doiiă țări, co
laborarea multilaterală româno-alge- 
riană, care se dezvoltă pe o cale as
cendentă cuprinzînd domenii largi, 
în conformitate cu înțelegerile și 
acordurile convenite cu prilejul dia
logului la nivel înalt purtat între 
șefii celor două state.

S-a subliniat, totodată, că există

acordată, conducătorul de- 
a transmis tovarășului 

Ceaușescu un cald salut 
din partea președintelui Re- 

Algeriene Democratice Și- 
iar 
pe

largi posibilități pentru extinderea 
raporturilor bilaterale de prietenie și 
cooperare, în interesul popoarelor 
român și algerian, al păcii și coope
rării în întreaga lume.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de vederi în probleme internaționale 
actuale, îndeosebi privind instaurarea 
unei păci drepte și trainice în Orien
tul Mijlociu. S-a subliniat necesita
tea consolidării păcii și colaborării 
în întreaga lume, reglementării pe 
cale politică a diferendelor dintre 
state și înlăturării focarelor de ten
siune, instaurării unor relații noi, 
echitabile între state, în concordanță 
cu. aspirațiile și interesele fundamen
tale ale tuturor popoarelor. A fost 
exprimată dorința ca România și 
Algeria să conlucreze tot mai strins 
pe plan internațional, să-și aducă 
contribuția activă la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale în scopul edificării unei lumi 

j mai bune, mai drepte, a unei lumi a 
păcii și cooperării rodnice între na
țiuni.

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

Corespondentul diplomatic al ziarului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri 
David Landau,

după-amiază. pe 
corespondent di

plomatic al ziarului „Jerusalim 
Post".

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Corrii-

TIMIȘOARA Primele
100 de tractoare 

destinate viticulturii
La întreprinderea „Tehnome- 

tal“ din Timișoara a ieșit de pe 
banda de montaj al 100-lea 
tractor de 45 CP pentru viticul
tură. produs nou, recent asimi
lat in fabricația acestei mari 
unități constructoare de mașini 
agricole din județul Timiș. Po
trivit sarcinilor pe 1978, între
prinderea va livra agriculturii 
1 500 de tractoare viticole, pre
cum și un număr sporit de ma
șini de curățat semințe cereali
ere. transportoare cu noduri, 
echipamente de recoltat plante 
ierboase și alte utilaje.

11Ierusalim Post"
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul „Jerusalim Post".

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Ia plenara comună a consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 

maghiară și germană
14 martie, 1978

EDITURA POLITICA

Timpul se ameliorează. Pentru recuperareu restanțelor

LA iNSĂMlNȚĂRI SĂ SE LUCREZE

CU TOATE FORȚELE
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La margine de țară

RUBRICILE NOASTRE : Faptul divers ; Sport; 
Probleme ale perfecționării învățămîntului ;

De pretutindeni

Cu milimetrul, 
nu cu tona

Cu Mircea Roibu, in fața unei elice românești 
vapoare. Elice pregătită să plece spre montaj, de aici, 
din turnătoria șantierului naval gălățean. Alcătuirea 
suplă — amintind de o margaretă uriașă, cu patru 
petale galbene ușor răsucite — sugerează forța in 
stare să propulseze navele pe nemărginitele cărări ale 
mărilor.

— Acum da, zimbește interlocutorul de numele că
ruia este legată nașterea elicei românești, „piesa" asta 
este și suplă și solidă-. Știți insă cum arăta elicea nu
mărul unu ? Masivă, butucănoasă, cu un adaos 
prelucrare care cintărea aproximativ jumătate 
greutatea ei.

— Așa-i totdeauna capul de serie.
— Nu vă contrazic. Important, atunci, era să

șim. Dar nu-i mai puțin adevărat că marja noastra 
de siguranță era exagerată.

— Fiți mai explicit
— Cum să vă spun ? Uneori, exagerări de felul 

acesta noi le trecem la capitolul... prevedere. Așa cum 
„din prevedere" gospodarul unei intreprinderi iși 
constituie stocuri... supranormative. „Las’să fie acolo, 
să nu mă doară capul!“ Că prevederea asta este cu
rată risipă, aceasta-i altceva. Așa cum ici, colo se 
mai forjează ori se toarnă piese cu adaosuri mari 
de prelucrare. „Nu-i mare lucru pentru strungar ori 
frezor să ia încă un rind de șpan in plus". Nu, nu-i 
mare lucru, doar că e risipă sadea I

— Văd că priviți lucrurile printr-o optică și ofen
sivă, și autocritică. M-ar interesa rezultatul concret 
al aceștei autocritici aici, in turnătoria pe care o con
duceți... •

— Concret, elicea asta. De la aproximativ 40 milime
tri adaos de prelucrare — un hitru din turnătorie a zis 
atunci că mai. bine o făceam din sudură! — am 
ajuns la 4>—5 milimetri. „Prevedere" strinsă, compa
rabilă cu rezultatele obținute pe plan mondial. Cum ? 
Gospodărind cu milimetrul, nu cu... tona.

Podul rulant trage aproape și ridică uriașa floare 
galbenă — eliberată de povara „prevederii peste mă
sură" — pe vehiculul venit s-o ducă la navele aflate 
pe calele de lansare. De aici iițcolo, floarea suplă și 
puternică urmează să străbată alte itinerare ale exis
tenței, trasate doar pe hărțile marinarilor.

IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

Noi construcții de locuințe în municipiul Gheorghe Gheorghlu-De|

• Mai sînt de semănat 4 milioane de hectare • Trebuie organizate formații de lucru 
care să cuprindă pe toți mecanicii, pe toți cei ce au învățat conducerea tractorului .
• Ziua la semănat, noaptea ia pregătirea terenului • Specialiștii agricoli să conducă di
rect formațiile de mecanizatori • La strîngerea resturilor vegetale să participe toți locui
torii satelor • Nu trebuie admise nici un fel de activități ce pot duce la întirzierea

lucrărilor agricole

Condițiila climatice din această 
primăvară — precipitații abundente 
si temperaturi scăzute — au întîrziat 
executarea lucrărilor de sezon. Ploile 
din ultima perioadă au refăcut re
zerva de umiditate din sol. îndeosebi 
în zonele din sudul si sud-estul tării, 
unde, la desprimăvărare. aceasta era 
nesatisfăcătoare. Meteorologii apre
ciază că vremea se ameliorează, iar 
creșterea temperaturii si vîntul per
mit zvîntarea rapidă a terenului. 
Tinînd seama de volumul mare de 
lucrări ce a rămas de executat, în 
fiecare comună, în fiecare unitate 
agricolă este necesară o maximă mo-

Umblă o vorbă ve
che : „Pînă și în. cel 
mai îndepărtat colț de 
țară...". îndepărtat de 
ce ? De Capitală ? Nu 
există colț apropiat și 
colț îndepărtat, și Ia 
Srept vorbind nici col
țuri nu există în sens 
de unghere, cotloane 
obscure, locuri părăsi
te. Iată, la ~ 
sud-est, se 
combinat 
care va da 
unu la sută din în
treaga producție de 
oțel a planetei. La Su
ceava, în nord-est, se 
creează mobilă care 
concurează, cu succes, 
unele din cele mai im
portante firme, pe 
piețele mondiale. Dro- 
beta-Turnu Severin, 
în sud-vest. e orașul 
legat de cea mai mare 
hidrocentrală a țării. 
Ideea de performan
ță și fapta-record 
întîlnesc in din ce 
ce mai multe locuri 
aproape nu e județ 
care să nu descoperi 
că acolo s-a realizat 
ceva sau e în curs de 
a' se realiza ceva fără 
pereche. A devenit in
tr-un fel și un etalon, 
fără îndoială al timpu
lui, și nu m-am mirat 
cind in comuna Co- 
dăești din județul Vas- 

primarul ne-a

spus, cu mîndrie, că ei 
au cea mai mare su
prafață semănată cu 
coriandru, coriandrum 
sativum, sau cind la o 
mină ardeleană ni s-a 
explicat că acolo se 
extrage cel mai curat 
aur românesc, ori cind 
ni s-a relatat, intr-un 
sat din Deltă, că la ei 
se scoate cea mai

nînd masele, organiza
ții obștești, instituții, 
întreprinderi, așeză
minte. In domeniul 
teatrului, de pildă, s-a 
creat la noi o experi
ență unică în lume : 
din îmbinarea inițiati
vei centrale și a celei 
locale au apărut, in 
frecvență mensuală, 
manifestări de cultură

adaugă Festivalul ar
tei actorului în dialog 
direct cu publicul la 
Satu-Mare, Serile de 
teatru antic Ia Con
stanța, Histria si 
Adamclisi, Festivalul 
teatrelor naționalități
lor conlocuitoare la 
Sf. Gheorghe, iar de 
la anițl, Festivalul- 
concurs al tinerilor

mare cantitate de peș
te de apă dulce pe cap 
de pescar. Starea ge
nerală de emulație a 
devenit o caracteristi
că națională și oa
menii înțeleg din ce in 
ce mai bine noțiunea 
de competiție raporta
tă la nevoile și țelurile 
generale

Starea 
cum și 
cultural; 
imposibil să cuprinzi 
și să inventariezi toa
te inițiativele care 
s-au zămislit in am
bianța Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". Cele mai impor
tante au rivna de a se 
instituționaliza, angre-

teatrală de amplă di
versitate, în mereu alt 
profil și în mereu alt 
oraș. Funcționează, in 
momentul de față, 
Festivalul spectacole
lor de tineret și copii 
la Piatra Neamț. Co
locviu], regizorilor la 
Birlad, Festivalul de 
comedie la Galați, 
Săptămina teatrului 
scurt la Oradea, Gala 
recitalurilor dramatice 
și Colocviul republican 
al criticilor la Bacău, 
Festivalul de teatru 
contemporan la Bra
șov, Festivalul de tea
tru istoric la Craiova, 
Săptămina teatrelor 
din Moldova la Boto
șani. Anul acesta li se

dramaturgi și artiști 
la Tg. Mureș.

Mai fiecare din aces
te manifestări com
plexe de cultură tea
trală e o competiție, 
cu juriul alcătuit din 
specialiști și specta
tori, care se înțeleg 
foarte bine și judecă 
în cea mai deplină o- 
biectivitate, întocmind 

. ierarhii exacte. Fiecare 
manifestare e însoțită 
de dezbateri de crea
ție și colocvii teoreti
ce, la care sint invitați 
oameni de teatru, ar
tiști amatori, activiști 
culturali. Unele din 
aceste colocvii au avut 
o atare anvergură, in
cit referatele și discu-

țiile au fost tipărite în 
volume. Fiecare din 
reuniunile amintite se 
bizuie pe realizări și 
pe creatori din toată 
țara. In sfîrșit, Ia mul
te din ele au fost în
temeiate secțiuni ale 
teatrului amator, iar 
în , citeva locuri s-au 
organizat întîlniri anu
me între critici, teore
ticieni și artiștii ama
tori la locul de mun
că al acestora, în o- 
rașe și salte. Unele din 
festivaluri au împlinit 
zece ani de existență, 
altele sint la ediția a 
cincea, a treia, nici 
unul nu s-a stins, toa
te dăinuie în periodi
citatea fixată și sint 
urmărite de un pu
blic-record pentru lo
calitățile unde se des
fășoară. Au luat o 
asemenea amploare, 
incit autoritatea cul
turală bucureșteană 
intenționează să înte
meieze, chiar în acest 
an, un festival al fes
tivalurilor, o decadă 
a spectacolelor premi
ate, cu un seminar 
adiacent, de creație. 
Relatind la Congresul 
mondial al criticilor 
teatrali această expe
riență a noastră, am 
avut satisfacția de a

bllizare a forțelor mecanice și umane 
pentru accelerarea insămîntărilor. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare a organizat o teleconferință 
cu direcțiile agricole județene, la care 
au participat toți directorii stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii 
și întreprinderilor agricole de stat. Au 
fost stabilite prioritățile acestor zile 
si măsurile ce trebuie întreprinse 
în vederea executării neîntîrziate a 
tuturor lucrărilor de sezon. Care sint 
acestea si in ce mod trebuie acțio
nat ?

tNSĂMtNȚAREA CULTURILOR 
DE PRIMĂVARĂ. Pînă la această 
dată au fost însămîntate aproape 
570 000 hectare, reprezentînd numai 
66 la sută din suprafețele destinate a 
se cultiva cu in pentru ulei, 78 la 
sută cu ovăz, 43 la sută cu orzoaică. 
53 la sută cu sfeclă de zahăr. 83 la 
sută cu cartofi de vară. In unele ju
dețe — Dolj, Olt, Teleorman — au 
fost însămîntate suprafețe apreciabile 
cu floarea-soarelui. Totuși, în mod 
normal, pînă la această dată trebu
iau însămîntate în întregime toate 
suprafețele destinate acestor culturi. 
Acum, lucrările agricole de . sezon 
s-au suprapus si aglomerat : intr-un 
timp foarte scurt vor trebui însămin- 
tate 4 milioane hectare de teren. De
sigur. prioritate trebuie acordată cul
turilor din prima epocă si. îndeosebi, 
sfeclei de zahăr și florii-soarelui; a 
căror însămînțare trebuie să se încheie 
în citeva zile. Tot acum, fără nici o 
amînare. este necesar să se treacă la 
semănatul porumbului. principala 
cultură cerealieră a țării. Pentru a 
da posibilitate plantelor să ajungă 
mai devreme la maturitate, insămîn- 
țarea porumbului va trebui să se în
cheie în maximum 10—15 zile.

PREGĂTIREA TERENULUI

condiție hotărîtoare pentru 
insămîntărilor si obținerea 

care 
această lu-

stituie o 
grăbirea . 
de recolte mari. Suprafața pe 
urmează să se execute — ... 
crare este de 3,7 milioane hectare și 
în cbnditiile actuale ea trebuie e- 
fectuată intr-un timp cit mai scurt. 
Ministerul de resort a indicat să se 
treacă direct la pregătirea patului 
germinativ pentru semănat cu ajuto
rul combinatoarelor. să nu se mai 
piardă timp cu grăparea ogoarelor. 
Starea solului nu permite ca utila
jele agricole să facă mai multe tre
ceri pe același loc ; ca urmare, res
turile vegetale nu pot fi mărunțite 
si de aceea e necesar ca ele să fie 
strînse manual. Datoria consiliilor 
populare este ca. în spiritul regle
mentărilor legale în vigoare, să mo
bilizeze pe toți locuitorii satelor la 
această lucrare de mare însemnătate 
pentru asigurarea unui pat germina
tiv bun.

ÎNGRIJIREA SEMĂNĂTURILOR 
DE TOAMNĂ. Ploile abundente din 
ultima perioadă au determinat bălti
rea anelor ne unele suprafețe. Con
ducerile unităților agricole au dato
ria de a organiza neintirziat acțiuni 
de masă pentru săparea de canale și 
șanțuri de scurgere a apelor de pe 
semănături. Totodată, întrucît ume
zeala din sol favorizează creșterea 
rapidă a buruienilor, se impune ca, 
in această perioadă, erbicidele să se 
aplice imediat, folosindu-se aviația 
utilitară, utilajele montate pe trac
toare si chiar pompele de spate cu 
ajutorul cărora să fie stropite vetre
le de buruieni. De asemenea, pentru 
a; suplini lipsa de azot, semănăturile 
de toamnă trebuie fertilizate cu can
titățile de îngrășăminte chimice pre-
(Continuare in pag. a V-a)

*

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Sub controlul atent al specialiștilor, mecanizatorii și cooperatorii din Ta- 
nacu, județul Vaslui, lucrează intens la semănat

Foto : Vasiie Botoșanu
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In cite feluri poate fl ajutat un om ? tn cite feluri un 
om aflat intr-un moment de impas poate simți câ nu e 
singur și câ cei alături de care muncește, departe de a 
fi indiferenți față de el, ii întind cu generozitate o mină 
de ajutor ? in cite feluri se manifestă, concret, ceea ce 
numim generic întrajutorare socialistă ? în cite feluri, 
deci, poate simți un om că este trainic unit, prin firele 
văzute și nevăzute ale omeniei comuniste, de sute și mii 
dintre semenii sal ?

soția și cu cei doi copii, la 
părinții lui. Soția insă nu se 
înțelegea cu socrii. Un con
flict, ca să-i spunem așa. 
„clasic". Care , s-a tot agra-

cunoaștem și pe el și pe ea, 
tineri la locul lor. Hai să 
discutăm cu bătrinii!“. S-au 
dus Ia bătrini și i-au găsit 
necăjiți. Nu mai ieșeau din

„Foarte urit din partea lui. 
Acuma, i-o fi părind și lui 
rău, că-i băiat bun, îl cu
noaștem și noi". „Da, știu 
că-i pare rău !“. „De unde

omenie, străduindu-se să 
deschidă căile unei înțele
geri mature a lucrurilor și 
să stingă astfel scînteile 
din care ar fi putut să iz-

Iată cîteva întimplări, pe
trecute intr-o singură co
lectivitate muncitorească și 
doar in ultima vreme. 
Le-am aflat pe cind secre
tarul comitetului de partid 
al complexului C.F.R. Te- 
iuș (județul Alba) încerca 
să le sistematizeze intr-un 
caiet, intt-un soi de evi
dență a unor fapte ce se 
refuzau oricăror statistici.

Emilian Lațiu, un munci
tor necalificat, curățitor de 
vagoane, a aflat, pe cind 
era in tură, că i-a luat casa 
foc. A alergat firește aca
să, intr-un sat din apro
piere. Cind a sosit el, focul 
era aproape stins. Munceau 
acolo citeva zeci de oameni, 
vecini, consăteni, care se 
luptaseră de la început cu 
flăcările și izbutiseră să 
salveze, in parte, casa pro- 
priu-zisă. Focul mistuise 
doar o șură, un car și alte 
citeva bunuri... Le-a mulțu
mit consătenilor și s-a în
tors'la lucru, abătut totuși

pentru daunele suferite. Cei 
din echipă s-au adunat, s-au 
sfătuit și au decis să-1 aju
te și ei cum or putea. Au 
strins, pe o listă, cite 30 de 
lei de la fiecare. Dar ves
tea s-a răspindit. Si, cu- 
rind, în citeva ore, lista a 
cuprins numele celor din 
întreaga tură. Au aflat apoi 
și cei care făceau parte din 
personalul de zi. Și lista, 
din nou. s-a lungit...

O listă a ajutorului mate
rial direct, a solidarității 
spontane. Un gest ce poate 
ostoi obida unui om asupra 
căruia s-a abătut o nenoro
cire.

Dar asupra omului se pot 
abate și altfel de necazuri, 
ce nu pot fi atinse cu un 
ajutor material... Un tinăr 
conductor de bilete venea 
din zi in zi mai abătut la 
serviciu. Nu se plingea de 
nimic, dar oamenii, cu 
timpul, au aflat cauza neca-» 
zurilor lui. Un conflict con
jugal. Locuia. împreună cu ■

O mina tandră sau aspră, 
după cum e cazul...

Cîteva fapte de viată din care se desprinde un adevăr esențial: . 
ÎNTR-O SOCIETATE A OMENIEI COMUNISTE,. 

OMUL NU E NICIODATĂ SINGUR

vat pînă ce, într-o zi. tî- 
năra femeie a plecat la pă
rinții ei. ,

„Greu să intervenim — a 
spus secretarul organizației 
de partid — dar. pe de alta 
parte, ar fi păcat să lăsăm 
lucrurile așa. Probabil că e 
la mijloc un joc de ambiții 
mărunte. Să se destrame o 
familie din atita lucru ? îi

casă de rușinea vecinilor. 
Aveau sentimentul că , ei 
sint vinovății și că lumea 
a ințeles asta. Voiau și ei 
ca tinerii să se împace. 
Apoi, secretarul și cei ciți- 
va muncitori care au mers 
cu el, au căutat-o pe soție 
și au discutat împreună. 
„Soțul meu mi-a dat și o 
palmă !“ s-a plîns ea.

știți ?“ „Știu eu, că doar 
și eu îl cunosc...". „N-ați 
vrea să vă întoarceți aca
să ?“. „Nu, că bătrinii se 
amestecă în căsnicia noas
tră. Noi ne iubim, să știți ! 
Dar dacă bătrinii nu ne 
lasă în pace ?“ „Și lor le 
pare rău. Și-au înțeles și ei 
greșeala".

Cu tact, cu delicatețe, cu

bucnească vîlvătaia destră
mării unei familii, cei ciți- 
va comuniști care s-au 
simțit datori să intervină 
au izbutit să aducă din nou 
în casa tinerei perechi soa
rele bunei înțelegeri. Un 
ajutor de suflet, dat cu 
răbdare și înțelepciune.

într-o noapte, un impie- 
gat-operator, din motive

întemeiate, nu s-a putut 
prezenta la serviciu. Nu 
putea să-l înlocuiască decit 
un impiegat de mișcare (cu 
o calificare similară). Cel 
la care s-a apelat, un tinăr, 
a refuzat. „De că ?“. „Eu 
sint pe un post mai mic !“. 
„Da. dar te-ai pricepe 1“ 
Omul a refuzat din nou : 
„Eu nu-s plătit pentru 
asta !“. Nu era atunci timp 
de discuții. Un alt tînăf, de 
aceeași calificare, s-a oferit 
el să lucreze în noaptea 
aceea pe postul celui ab
sent. A fost timp pentru 
discuții pe.ste citeva zile, 
într-o adunare a organiza-' 
ției U.T.C. A fost o discu
ție înțeleasă tot ca un aju
tor. Ajutor intr-un caz de 
accident moral. Tînărul 
trebuia să-și înțeleagă in 
profunzime greșeala.

Ce i-au spus ? în primul 
și în primul rind că a ju
decat lucrurile dintr-un 
punct de vedere egoist și 
meschin, care i-a uimit și 
i-a întristat pe tovarășii 
lui de muncă. I se dădea, 
pentru cîteva orc doar, o 
muncă ce-i solicita ceva 
mai multă răspundere de
cit aceea pentru care era el 
retribuit în acele ore... O 
diferență măruntă, insigni
fiantă. Dar cit de mare este 
golul din sufletul și din 
conștiința celui care stă 
s-o contabilizeze pină la 
ultimul bănuț ! într-o co

lectivitate ale cărei dovezi 
de generozitate și dăruire 
în muncă se ivesc la tot pa
sul. cît de stranie pare fi
gura celui care, intr-un caz 
de forță majoră, nu poate 
răspunde la solicitări pen
tru că îl împiedică... un 
calcul de cițiva bănuți ! 
„Gestul tău ne-a jignit — 
i s-a spus. Și sintem în
grijorați pentru felul tău 
de a-ți înțelege rostul în 
societate". Intre timp, me
ditase și singur la intim- 
plarea din acea noapte. Și 
singur descoperise că ea îl 
dezonorase. Asculta acum 
cu privirile plecate, răsco
lit și rușinat.

De atunci se oferă mereu 
să facă treburi ce întrec cu 
mult normativele pentru 
care este el retribuit. „Lasă 
— i se răspunde — fă-ți li
niștit datoria. Cind va fi 
cazul de mai mult, iți spu
nem noi !“. Ajutorul a fost 
bine venit. Un ajutor de 
conștiință, drastic, dar bine
făcător.

în cite feluri poate fi a- 
jutat un om ? în zeci și 
zeci de feluri. Pentru că 
într-o societate a omeniei 
comuniste, omul nu e nici
odată singur ; totdeauna 
i se va întinde la nevoie o 
mină de ajutor. Caldă și 
sensibilă, tandră sau aspră, 
după cum e cazul...

Mihai CARAXFIL

Dialog

1 Există o anume vîrstă a afirmării?
»■DACĂ AȘ STA,

MI-AR
Vreau să vorbesc 

despre o femeie puți
nă la trup, dar numai 
suflet și inimă. Mi-e 
teamă că nu o să reu
șesc să spun mare lu
cru despre ea. Viața 
ei mă înduioșează. în
fățișarea ei blindă și 
energică in același 
timp. bunătatea și 
bunul simț care ii stă- 
pine.se vorbele și cel 
mai neînsemnat gest 
mă emoționează ca o 
poveste cu oameni 
buni.- O femeie sim
plă și curată, trecută 
prin ani lungi de tru
dă și nașteri și prin 
grijile ntari și mici 
ale casei, dar păstrin- 
du-și întreagă puterea 
omeniei și încrederea, 
însuflețită de o ener
gie aproape misterioa
să, uimitoare și de 
neuitat Din plămada 
ei să fie făcută sora,' 
mama ta. soția ta și 
va fi bine. O țărancă 
intr-o casă scundă, 
intr-o ogradă abia mai 
mare decit palma. A 
născut opt copii, cinci 
băieți, trei fete. I-a 
crescut nu tocmai 
ușor in cultul muncii 
și al bunei-cuviințe. 
Nu i-am auzit inju- 
rind. spune zimbind, 
nu i-am văzut fumind. 
Poate pe unde lucrea
ză să fi învățat, aici 
in casă insă, nu ' 
Cinci din ci muncesc, 
ciștigă bine prin alte 
părți. Trei sint încă la 
școală, cel mai ma.r<> 
intr-a noua. Bărbatul 
nu se poate mișca de 
lingă casă, s-a îmbol
năvit mai de mult, nu 
mai poate munci, s-a 
pensionat. Eu ce să 
spun ?... Ea zimbește 
cald. apropiat, stin
gherit. Trebuie să 
aibă grijă de toți. 
Ghetele, hainele, toa
te lucrurile s-au pur
tat pe rind cit s-a pu-

STA NOROCUL"
tut, nu e nici o ruși
ne, copilul să fie cu
rat și spălat și îmbră
cat cu ce are. să se 
invețe cu munca și e- 
conomia, așa e bine. 
Nu se plânge, dimpo
trivă, aduce laude pu
terii ei de muncă, 
răbdării și liniștii ei. 
Povestește in cuvinte 
puține, simple, fără 
adjective. parcă în 
glumă totul. Cel mai 
mare dar al omului 
este sănătatea. Să poți 
munci cinstit. învăță
tura ei e simplă, și 
adincă precum cărți
le scrise pe piatră la 
începutul omenirii. Ea 
ține casa, dar e firesc 
să fie așa, nu e ni
mic neobișnuit in asta. 
Iarna măninc și spăl 
din fugă, vara măninc 
și spăl din fugă, dar 
cum altfel? Nu mă 
pling. Așa mă simt 
bine. Dacă aș sta, 
mi-ar sta norocul! 
Sint mulțumită, am 
copii buni, au învățat 
meserii bune, sint oa
meni cinstiți, respec
tați, cei mici învață 
bine, iar Gelu din cla
sa a șaptea are cea 
mai bună minte, e 
premiant, ăsta se duce 
sigur cu școala înain
te. Noi, femeile, tre
buie să muncim pă- 
mintul, nu-1 putem 
lăsa așa. Eu sint cea 
mai veche șefă de e- 
chipă din cooperativă. 
Aici e locul nostru. 
De noi depinde dacă 
trăim mai bine sau tra
gem chiulul. Mă urc pe 
semănătoare, văd cum 
se pune sămința. Mă
sor adincimea brazdei, 
cind se ară, omul de 
pe tractor se mai gră
bește. Eu il domo
lesc ! înainte vreme 
lucram cu ziua... da, 
era cu mult mai greu. 
Acuma mi se dă. zău 
așa, prea multă aten

ție. Am fost și vice
președintă. Sint depu- 
îată comunală. Numai 
de-aș putea să le fac 
pe toate...

A tăcut. în odaia 
scundă și curată focul 
pilpîie stins în vatră. 
Nu e prea cald. Pe 
pereți, pe pat, pe po
dele, scoarțe colorate. 
Femeia stă ia războiul 
de țesut, lingă fere
astră, lumina vine din 
st-inga, odihnitoare, 
calmă. Războiul, o u- 
nealtă străveche, cu 
totul și cu totul de 
lemn. Amintirea bu
nicii din. coasta orașu
lui și a mâtușilor in 
casele lor mici din 
muntele de piatră. Ele 
țeseau in zilele scurte 
de iarnă pinza albă și 1 
gălbuie și stofele groa
se în patru și șase ițe. 
Mă uit la miinile ei 
muncite, curate. Ur
zeala galbenă, bătă
tura verde și neagră. 
Femeia se strecoară 
ușor din schelăria răz
boiului, lemn cioplit 
din bardă, lustruit ca 
osul vechi spălat de 
de ape și uscat de 
soare pe prunduri. Se 
așază pe marginea 
patului. Simplitate în 
cea mai înaltă și lu
minoasă demnitate. 
Se numește Marioara 
Mihăieș. E din Parin- 
cea, comună din jude
țul Bacău. Acum, spu
ne ea, cit mai ține vre
mea asta mohorită, ce 
să fac, intre cite tre
buri sint mai găsesc 
oleacă de timp și pen
tru cuvertura asta. 
Cum dă soarele trebuie 
să fiu pe cimp, string 
războiul de țesut, pină 
la iarnă nu mai am 
grija lui... Fericit su
flet, ințeleaptă inimă 
ce poate dărui fără 
efort, bucurie și încre
dere.
George BĂLĂ1ȚA

...iată întrebarea pe care, initial, intențio
nam s-o punem tinerilor ale căror chipuri vă 
privesc din această pagină. Și mai explicit l' 
care este răstimpul necesar de experiență, de 
muncă, de creație pentru a dobîndi recunoaș
terea și prețuirea celor din jur ? Poate omul 
„grăbi" acest moment al confirmării, de către 
colectivitate, a prestigiului ciștigat — și cum 
anume ?

Cind ne-am oprit mai stăruitor asupra dru
mului de muncă al tinerilor uteciști din foto
grafiile alăturate, ne-am dat seama că. deși 
nerostite, întrebările de mai sus au căpătat tin 
răspuns convingător din partea fiecăruia. Un 
răspuns al faptelor. Toți acești tineri argeșeni, 
și ca ei mii și sute de mii de uteciști, munci
tori, ■ țărani, intelectuali, n-așteaptă anii... se
nectuții pentru a se afirma, pentru a lăsa 
ceva în urma lor. Ei se silesc încă de la 
virsta primilor pași în muncă să arate ce pot, 
să demonstreze dăruirea lor în efortul con
sacrat înfloririi patriei, să pună in valoare 
energia și puterea gindului cutezător, să in
vețe și iar să învețe pentru a fi azi, și milne, 
cetățeni de nădejde.

Este rampa de lansare firească a tinereții 
comuniste. Porniți de aici, mulți binemerită 
intrarea în notorietate. Cu o asemenea zestre 
ciștigată încă din primii ani de muncă s-au 
făcut și se fac remarcați, in colectivele lor, și 
tinerii din fotografiile alăturate.

Gheorghe Roșoga (fotografia de sus) este 
instalator la Trustul de construcții Argeș, lotul

5 Prundu. Multe edificii din județ poartă și 
semnătura muncii sale. Iar pe listele fruntași
lor numele lui Roșoga apare cu regularitate 
alături de cele ale unor meșteri cu mulți ani 
de meserie.

Gheorghița Părădău (prima fotografie din 
stingă, rindul de jos) este șefă de echipă la 
Asociația intercooperatistă pentru creșterea 
vacilor de lapte din Bradu, județul Argeș. Sec
ția in care lucrează este considerată model ; 
aici se obțin mari sporuri de creștere in greu
tate. Gheorghița, mereu printre fruntași, iși 
aduce din plin contribuția la aceste rezultate.

Gheorghe Truică (fotografia din mijloc, rindul' 
de jos) este și el un „nume" la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Pitești, loc unde se sus
țin zi de zi pretențioase examene ale calității. 
A pqrticlpat. la concursul pe meserii cu rezul
tate remarcabile. In secția finisaj — ca o re
cunoaștere a prestigiului său profesional — i s-a 
încredințat cea mai importantă mașină.

Maria Hera (ultima fotografie din dreapta, 
rindul d'e jos). Tlnără tehniciană in secția de 
pirolîză a Combinatului petrochimic Pitești. Ti
nerețea ei se asociază cu maturitatea răspunde
rii. Deși lucrează aici de numai doi ani și ju
mătate, i s-au dat in grijă calculatoarele din 
secție. îndatorire profesională de răspundere 
la care unii ajung doar după mulți ani de me
serie.

Foto : Eugen Dichiseanu

„SlNT EU OM

DE LOPA TĂ ?"
Numărul paraziților este 
în scădere, dar disprețul 
față de muncă trebuie 
combătut în continuare 

cu toată fermitatea

Desen de Viorel Sandu

cu cititorii
• UN PROFESOR DINTR-UN 

SAT TRANSILVAN SCRIE : 
„Ne unește pe toți, indiferent 
că sintem români, maghiari, 
germani ori de alte naționali
tăți, indiferent că ești tăietor 
de pădure, funcționar la ghișeu, 
dascăl la școală, plugar sau 
inginer, ne unește un ideal co
mun : edificarea noii orînduiri. 
Ne unește pe toți credin
ța nezdruncinată in învăță
tura partidului, siguranța că 
munca umăr la umăr și cot la 
cot este mai ușoară, mai însu
flețită, mai plină de roade. 
Sintem făurari înfrățiți ăi tu
turor bunurilor, de la acul de 
cusut și calculatorul electronic 
pină la cartea de versuri și la 
acuarelă, sintem înfrățiți in 
modul nou de a stăpini apele, 
munții, fabricile și ogoarele îm
belșugate".

Aceste rinduri reiau adevăruri 
bine cunoscute. Le-am reținut 
totuși ca pe o mărturie făcută 
in dubla cunoștință de cauză : 
autorul lor, Ion Arion, ca inte
lectual al comunei Aușeu, ju
dețul Bihor, este participant di- 
roct și zi de zi la viața și munca 
înfrățită a oamenilor muncii de 
diferite naționalități ; iar ca 
profesor face parte dintre aceia 
ce transmit comoara acestei u- 
nități, mereu îmbogățită, gene
rațiilor de mîine.
• LĂCOMIA, BAT-O VINA! 

Tovarășa procuror Ana Călin 
de la Procuratura locală Birlad 
ne relatează următorul caz care 
a ajuns să exaspereze justiția : 
in anul 1957 familiile Codreanu 
și Parfene — rude intre ele — 
au cumpărat o casă cu teren și 
grădină pe care să le folosească 
in comun. Intrind în posesia 
unui coșcogea imobil, cu 14 în
căperi. a unui ditamai teren 
— 2 600 m.p. — cele citeva per
soane n-au avut decit a le 
stăpini in liniște. Dar buna con
viețuire n-a ținut decit pină in 
anul 1971, cind între neamuri 
s-a declanșat un lung șir de și
cane, reclamații și procese. „Cum
nata" a devenit „pirita", în loc 
de „bună ziua" au început să-și 
spună „te chem la-n.fățișare", 
de sărbători nu-și mai trimiteau 
felicitări, ci somații. De la un 
termen de judecată la altul avea 
loc cite o păruială, după o 
pledoarie mai urma și cite un 
exercițiu cu toporul pe pomii 
fructiferi sau pe butașii de vie 
din grădina discordiei, iar ca o 
ridicare la putere a „combativi- 
.tății", ca și cum conflictul in 
sine nu i-ar fi răcorit, se mai 
lansau și in dispute de înfrun
tare a justiției ; pe de o parte 
cereau strămutarea procesului 
dintr-un oraș in altul. în cău
tarea, chipurile, a unei instanțe 
care șă le înțeleagă „dreptatea",. 
pe de alta, .cind dreptatea nu 
le convenea, se apucau să 
încalce primii cele hotărite, să 
inlăt.ure noile hotare, să se a- 
menințe, să o ia de la capăt cu 
zizania. „Pină in prezent, or
ganele de justiție, cu. toate 
măsurile luate, nu au putut să 
determine cele două familii să 
ajungă la o înțelegere". De ce 
oare, se întreabă autoarea notei, 
de ce oare, că doar „intr-un 
imobil cu 14 încăperi Și o su
prafață de teren de 2 600 m.p. 
pot locui in condiții foarte bune 
două familii" care nici nu sint 
numeroase ?

Tocmai de aceea — este pă
rerea noastră. Tocmai că imo
bilul e prea spațios și terenul 
prea marc. Lăfăiala așta a 
reaprins. în niște firi slabe, 
jarul uitat al lăcomiei. Acolo, 
în strada Alexandru Vlahuță 
nr. 31, iși joacă limbile mistui
toare anacronicul incendiu al 
poftei de avere. Care înghite 
tot : și bani, și lucruri, și 
omenie.

• O SECUNDA ! Gheorghe 
Garabet — str. Emil Bodnaraș 
nr. 43, București': Prospețimea 
rindurilor dumneavoastră nu 
trădează virsta de 86 de ani pe 
care o aveți, dar lasă să se 
audă inima de luptător, de ve
teran de război. Ștefan Sebe — 
București : Versurile acelea 
simțite lăsau să se întrevadă 
că vor urma și notații de mora
list. Să mai așteptăm ?

— Să facă bine și să ia 
exemplul atitor mii de ti
neri din municipiul Con
stanța care sî'ht integrați în 
munci utile și respectate. 
Să termine cit felul de via
ță pe care il duce 1

— Eu, ca femeie, mun
cesc de la virsta de 18 ani 
și ca mine sint atitea și a- 
titea femei, in timp ce unii, 
printre care și cel pus in 
discuție, încearcă să sfideze 
eforturile noastre.

— Nu este admisibil ca, 
în statul nostru, cineva să 
trăiască in mod parazitar, 
in timp ce milioane de oa
meni depun eforturi susți
nute pentru ridicarea nive
lului de trai al întregului 
popor.

Opinii ? Nu. mai mult. 
Fragmente de rechizitor. 
De rechizitor moral și so
cial. Rinduri din documente 
autentice ale vieții obștești. 
Autorii lor — Constantin 
Duțu. ceferist, locuitor al 
cartierului Balaș. Stela Du- 
bințov, muncitoare, locui
toare a cartierului Viile 
Noi, Vasile Pobejnic, cetă
țean din cartierul Poporu
lui. Participanți la adunări 
cetățenești organizate in 
Constanța pentru punerea 
în discuție, conform Legii 
25/1976. a unor cazuri de 
paraziți înrâiți. Oameni 
care, in numele colectivelor 
de muncă și de concetățeni, 
au cerut și au impus înca
drarea în activități utile, 
prezentarea la locuri de lu
cru certe, a unor indivizi 
certați cu viața corectă și 
cu hărnicia, opaci la toate

eforturile anterioare de lă
murire și de antrenare a 
lor pe orbitele vieții firești, 
ordonate, încadrate social.

Reamintim, aceste adu
nări s-au organizat intr-o 
etapă ulterioară repetatelor 
încercări de lămurire făcu
te de diferiți activiști ob
ștești și de stat, de diferite 
echipe și comisii ale bună
voinței. Față de care, nu o 
dată, s-au angajat să mun
cească cinstit. In adunările 
cetățenești s-au angajat din 
nou. Cum era și de aștep
tat. aceste severe judecăți 
ale obștii, privirea repro
batoare a vecinilor, cuvin- 
tul lor aspru, degetul lor 
demascator și-au produs e- 
fectul și mulți dintre cei 
discutați in adunări cetă
țenești au ințeles. fie și 
mai tirziu. care le e inda- 
torirea de cetățeni, de con
sumatori la. masa cea mare 
a avuției naționale.

Am spus „mulți". în
seamnă că nu s-au încadrat 
chiar toți. Ce s-a întîmplat 
cu restul ? Tot conform Le
gii 25, direcția pentru mun
că și ocrotiri sociale a se
sizat. judecătoria. Au fost 
citați, ascultați, și-au luat 
noi angajamente și s-au 
pronunțat hotărîri în ce pri
vește locul in care urmează 
să-și desfășoare activitatea 
utilă. Din punctul de ve
dere al unităților, care-i aș
teptau să se încadreze n-a 
existat nici cea mai mică 
obiecție. Din punctul de 
vedere al celor in cauză, 
unii s-au prezentat, iar 
alții...

Cei care nu s-au prezen
tat — din ce in ce mai pu
țini față de cercul inițial 
cuprins in obiectivul acti
vității de lămurire și de in
fluențare obștească — au 
reapărut pe agenda insis
tențelor factorilor educa
tivi, ca și a unor organe de 
stat responsabile pentru a- 
plicarea legii. La urma ur
mei. angajamentul de inte
grare într-o muncă nomina
lizată forma acum obiectivul

cordăm, o facem din două 
motive: pe de o parte, pen
tru că nu citeva. ci nici un 
singur caz de parazitism nu 
trebuie îngăduit, iar pe de 
altă parte, deoareep acești 
ultimi mohicani ai lenei și 
ambiguității morale prezin
tă o anumită particularita
te : sfidarea.

I-am vizitat la domiciliu: 
Gheorghe Mihai, str. Sandu 
Aldea 21, S. Pomac, str. 
Ion Rațiu 127, Tănase Nanu,

anchetă socială

unor hotărîri judecătorești, 
or. după cum se știe, hotă- 
rîreâ judecătorească are. 
putere de lege, iar unde-i 
lege, nu-i tocmeală. Ca ur
mare a noilor acțiuni de 
lămurire, cercul paraziților 
s-a strimtat și mai mult, 
rezumîndu-se la citeva nu
me. Din capul locului res- 
trins față de marea masă a 
tineretului nostru, el a scă
zut prin simplul fapt al a- 
pariției legii și al popu
larizării ei, a scăzut și mai 
mult ca urmare a interven
ției de la om la om a fac
torilor educaționali, apoi 
prin adunările cetățenești, 
după aceea prin faza dez
baterilor judiciare, la urmă 
ca efect al aplicării hotări- 
Tilor pronunțate. Ceea ce a 
rămas e așa... un fel de zaț 
al paraziților.

Cazuri atît de puține, in
cit nici n-ar merita o aten
ție deosebită. Dacă le-o a-

bd. 1 Mai 93, O. Chemai, 
str. Semănătorului 51, Năs- 
tase Moise, str. Peneș 
Curcanul 37. Nu fără difi
cultăți. Pentru că aceste 
particule din zațul parazi
tismului. după ce au sfidat 
munca și morala ca dezi
derate generale, după ce au 
sfidat repetatele insistențe 
ale factorilor educaționali, 
după ce au sfidat recoman
dările ferme ale adunărilor 
cetățenești, după ce au sfi
dat cuvintul scris al unor 
hotăriri legale, au ajuns 
să fie mai incăpățînați că 
oricînd în modul lor de via
tă. Dacă lipsa de permea
bilitate la influența bună 
se manifesta, în fazele an
terioare ale lămuririi lor, 
mai mult prin ipocrizie, 
prin promisiuni din capui 
locului nesincere, prin an
gajamente cărora ei nu le 
dădeau nici o valoare, prin- 
tr-o luare în derîdere as

cunsă a eforturilor depuse 
pentru îndreptarea lor. a- 
cum au început să se simtă 
„agasați" de atitea Insisten
țe. Dacă pină acum tergiver
sau încadrarea, mințeău ba 
că s-au prezentat la lucru, 
ba câ iși fac analize medi
cale. aceștia, puțini intre 
puțini, spun de-a dreptul : 
„Am eu față de lopată?!" 
(Gh. Mihai) ; „Nu pot să 
merg la muncă, am treabă, 
sint... in niște șprițuri cu 
prietenii" i „Nu vreau de
cit la fabrica de bere, cel 
puțin dacă mâ deranjez 
pină acolo să am ce bea" 
(O. Chemai).

Acestea nu sint scăpări de 
moment. replici involun
tare. ci expresia unei men
talități împietrite in ideea : 
dacă nu sint sancționat, 
n-am pentru ce să respect 
legea. Așa se explică — la 
nivelul acestui eșantion res- 
trîns. al ultimilor certați cu 
munca — de ce lipsa lor de 
dorință de a munci a deve
nit tot mai rigidă, atitudi
nea lor față de îndemnurile 
bune — tot mai insensibilă.

Același fals raționament 
e dezvăluit și de alte ele
mente. Spre exemplu : sfera 
inițială a tinerilor „cu pro
bleme" aflați în atenția fac
torilor educativi era com
pusă din patru categorii : 
a) condamnați Ia mutică co- 
recțională (in libertate) ; b) 
iertați de organele de an
chetă pentru abateri lipsite 
de pericol social ; c) eli
berați prin măsuri de gra
țiere și d) paraziți în sen

sul Legii 25. Iată situația 
încadrării lor in muncă du
pă un eșantion studiat de 
Procuratura locală Con
stanța :

— categoria a — S-fiU în-
cadrat 6 din 7 ;

— categoria b — s-au în-
cadrat 4 din 5 ;

— categoria c — s-au in-
cadrat 5 din 7 :

— categoria d — s-au in-
cadrat 3 din 6.

Se observă că succesul
a'ctivității de integrare in 
muncă este influențat, de la 
o categorie la alta, de ■ pă
rerea respectivilor paraziți, 
că neintegrareă poate ori 
nu să fie urmată și de alte 
măsuri decit cele pur de lă
murire.

Cum spuneam insă, nu
mărul acestor elemente ce 
Se complac să rămină în 
stratul de- reziduuri după 
toate intervențiile educati
ve este mult, muit scăzut, 
practic nesemnificativ la 
scara unui oraș sau cartier. 
Oricit de izolate ar fi insă 
exemplele de acest soi. ele 
trebuie combătute. Inclusiv 
pentru statutul lor de ex
cepție și inclusiv pentru 
mentalitatea profund gre
șită și, periculoasă pentru 
morală că nu toate normele 
de conviețuire ar trebui 
respectate, că nu toate în
demnurile’ ar trebui urma
te. că nu toate hotârîrile ăr 
trebui aplicate, ci... numai 
acelea garantate prin sanc
țiuni.

Sergiu ANDON Fără cuvinte
Desene, de Adrian Andronic

pine.se
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-------- DIN CREAȚIA ȘTIINȚIFICĂ SI TEHNICĂ ROMÂNEASCĂ---------
specialiștilor din institute centrale și ministere, 
din centralele de profil, întilniri și dezbateri fruc
tuoase la standuri, in fota exponatelor, pentru 
gdsirea celor mai rapide și eficiente căi de asi
milare a produselor și tehnologiilor noi sau .per
fecționate in producție, de generalizare a aces
tora, in scopul reducerii importurilor, moderni
zării și creșterii eficienței producției.

Prezentăm în continuare noi produse șl teh
nologii din „Expoziția națională a creației 
științifice și tehnice românești", realizate 
de oamenii muncii din întreprinderi, unități de 
cercetare, Inginerie tehnologică și proiectare, 
din invățămînt. Vizitarea expoziției a prilejuit 
muncitorilor, cadrelor tehnice din întreprinderi,

Realizarea de către specialiștii din Institutul central de chimic a unor 
noi tehnologii de fabricație, a unor sortimente de cauciuc cu calități 
superioare, cum sint CAUCIUCURILE POLIIZOPRENIC ȘI POLIBU- 
TADIENIC. asigură baza dc materii prime pentru dublarea producției 
de anvelope și articole din cauciuc in acest cincinal. In fotografie : 
aspect de la Combinatul petrochimic Borzești, unde se produc diferite 

sortimente de cauciuc

•
MAȘINA DE FASONAT (fotografia din stingă), creată prin autoutilare de colectivul întreprinderii de 
porțelan din Alba lulia, asigură reducerea cheltuielilor materiale de producție cu circa 100 000 lei anual. 
SILENȚIATORUL DE JET COMBATE POLUAREA SONORA (fotografia din dreapta). Acest produs nou. 
realizat de specialiști de la Institutul de creație științifică și tehnică din Capitală, se montează la dispo
zitivele de evacuare a aburului și gazelor cu presiuni și temperaturi inalie din instalațiile energetice

Prin MAȘINA DE PRELUCRAT PRIN ELECTROEROZIUNE CU ELECTROD FILIFORM ȘI 
COMANDA NUMERICA, utilizată pentru decupări iu metale dure și extratlure, la fabrica
rea de matrițe, ștanțe, piese complexe, industria constructoare de mașini beneficiază de o nouă 
tehnologie menită să ducă Ia creșterea productivității muncii și a calității produselor. Acest 
utilaj modern a fost realizat de specialiștii de Ia Institutul de cercetări și proiectări tehnologice 
pentru construcții dc mașini, Institutul de proiectări automatizări și Institutul dc cercetări și 

proiectări electrotehnice

LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 3 000 CP fabricată la întreprinderea „Elcctroputere" din 
Craiova — pe baza concepției specialiștilor din activitatea de cercetare și a celor din produc

ție — prezintă performanțe tehnice superioare.

îndeplinirea pianului la fiecare sortiment
Măsurile privind participarea oamenilor muncii 

la beneficiile întreprinderilor
Măsurile cu privire la participarea la benefi

cii a oamenilor muncii, adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 22—23 martie a.c., se află în cen
trul atenției colectivelor de întreprinderi, a mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor și altor spe
cialiști, activiștilor dc partid, factorilor dc con

ducere. care le analizează temeinic. Ie aprofun
dează in scopul creării condițiilor de aplicare a 
lor în practică. In cadrul dezbaterii publice, pre
zentăm astăzi in continuare noi opinii privind 
avantajele acestor măsuri menite să sporească

răspunderea și cointeresarea colectivelor de oa
meni ai muncii in creșterea substanțială a pro
ducției nete și a producției fizice, in condițiile 
obținerii unor beneficii sporite, in folosul eco
nomiei naționale, al tuturor celor ce muncesc.

De necesitatea obiectivă a acestor 
măsuri si eficienta lor practică 
ne-am convins din propria expe
riență. în întreprinderea „Automa
tica" indicatorul producția netă, 
care cuprinde și beneficiul net. u- 
tilizîndu-se de peste doi ani. Iată 
citeva date concludente in acest 
sens. Anul trecut, bunăoară, in u- 
nitatea noastră sarcinile de plan la 
producția globală au fost depășite 
cu 4,2 Ia sută. Un rezultat bun. dar 
care nu exprimă, pe deplin. , preo
cupările colectivului pentru per
fectionarea laturilor calitative, de 
eficientă, ale activității productive. 
Eforturile proprii 
depuse in aceas
tă direcție sint 
reflectate de re
zultatele obținute 
Ia indicatorul pro
ducție netă, lâ 
care sarcinile de 
plan au fost de
pășite cu 9,4 la 
sută. De fapt, 
tocmai pe această 
bază a fost depă
șit si nivelul pla
nificat ai benefi
ciilor cu aproape 
17 la sută.

Problemele pri
vind introducerea 
producției nete, ca 
indicator de bază 
al planului eco
nomic. celelalte 
măsuri adoptate 
de recenta plena
ră a C.C. al 
P.C.R. sint dezbă
tute in continuare 
in întreprindere. 
De pe acum insă, 
ne este clar că 
aceste măsuri vor 
contribui in mod 
hotăritor la întă
rirea autocondu- 
cerii muncitorești 
si autogestiu- 
nii cconomico- 
iinanciare. vor 
spori si mai mult 
răspunderea co
lectivului pentru îndeplinirea si 
depășitAa sarcinilor de olan si 
creșterea eficientei economice, 
aducindu-ne astfel o contribu
ție și mai mare la sporirea veni
tului national. De maximă impor
tantă ni se pare a fi. în acest 
context, prevederea potrivit căreia 
fondul de participare a colectivului 
la beneficii urmează să se consti
tuie si dintr-o cotă de pină la 14 
la sută din beneficiile peste plan 
obținute prin depășirea producției 
nete, ca urmare a depășirii pro
ducției fizice.

De ce subliniem acest lucru ? 
Ce-i drept, și pină acum in unita
tea noastră s-au realizat, supli
mentar. importante cantități de pro
duse si. pe această bază, s-a asigu
rat depășirea substanțială a produc
ției nete. Anul trecut, de pildă, sar
cinile de plan la aparatele de măsu
ră si control electrotehnice au fost 
depășite cu aproape 20 la sută. în
semnate sporuri inregistrîndu-se si 
la celelalte sortimente, iar. in pri
mul trimestru din acest an. am 
realizat suplimentar mijloace de 
automatizare în valoare de 3 mili
oane lei. Tot atît de adevărat este 
si faptul că la alte sortimente, din 

0 pîrgliie 
importantă 

pentru 
întărirea 

autogestiimii 
economico- 
financiare

I

diferite cauze obiective si subiec
tive. rezultatele s-au situat sub ni
velul planificat. Or. economia na
țională are nevoie de ele. produ
sele întreprinderii noastre fiind tot 
mai mult solicitate de numeroși be
neficiari din industria chimică, 
construcțiile de mașini, energia e- 
lectrică. metalurgică ș.a. De altfel, 
pentru acest an se prevede crește
rea în continuare, in ritm înalt, a 
producției fizice, cu ,20 la sută fată 
de anul trecut.

Cu siguranță că măsurile pri
vind participarea oamenilor muncii 

la beneficii — 
a căror sursă o 
constituie și be
neficiile peste 
plan obținute prin 
depășirea pro
ducției nete, ca 
urmare a depăși
rii producției fi
zice —.vor întări 
și mai mult răs
punderea și vor 
cointeresa in mai 
mare măsură co
lectivul Între
prinderii în înde
plinirea si depă
șirea sarcinilor 
sporite ce ne re
vin in acest an în 
ceea ce privește 
producția fizică 
și creșterea efici
entei economice, 
în acest scop, a 
fost stabilit un 
program complex 
de măsuri tehni- 
co-organizatorice 
și politico-educa
tive. Th esență, 
aceste măsuri vi
zează promova
rea largă a pro
gresului tehnic. 
Pe baza înfăptu
irii acestor mă
suri se întemeia
ză și îndeplinirea 
angaj amentului pe 
care ni l-am asu

mat în acest an în întrecerea socia
listă de a realiza suplimentar 
o producție concretizată in mijloa
ce de automatizare in valoare de 19 
milioane lei.

Emulația creatoare pe care au 
declansat-o măsurile adoptate re
cent de conducerea partidului ne 
oferă certitudinea că rezultatele 
bune obținute în primul trimestru 
al anului vor fi consolidate prin 
noi succese in muncă. în același 
timp, dat fiind că fondul de parti
cipare a oamenilor muncii la be
neficii se acordă integral, cu con
diția îndeplinirii producției nete 
planificate și a producției fizice 
contractate, sîntem convinși că pe 
această cale se vor îmbunătăți ra
dical si aprovizionarea tehnico-ma- 
terială. relațiile de colaborare cu 
celelalte unități economice, pentru 
ca atît furnizorii, cit și noi, între
prinderea producătoare, să obținem 
realizări deosebite în acest an si in 
întregul cincinal.

Alexandru HAȚEGAN 
secretar adjunct 
al comitetului de partid 
de la întreprinderea 
„Automatica" din București

Noi. muncitorii, sîntem che
mați să aplicăm pe un plan su
perior principiile autoconducerii 
muncitorești, să întărim autoges- 
tiunea economico-financiară. A- 
ceasta presupune, între altele, să 
realizăm o rentabilitate sporită, a- 
dică prin activitatea de bună gos
podărire a întreprinderii să dăm 
societății cit mai multe venituri, 
aceasta fiind, deopotrivă, in folo
sul țării și al oamenilor muncii. 
Pentru obținerea de beneficii cit 
mai mari trebuie să asigurăm in 
primul rind producția fizică con
tractată, la un nivel calitativ su
perior, pentru a 
satisface pe de
plin exigențele 
beneficiarilor in
terni și clientilor 
externi. în al doi
lea rind. trebuie 
să reducem sub
stanțial cheltuie
lile materiale de 
producție.

Ga maiștrii, con
duc o formație de 
70 de tricotoare. Pe 
lingă noi activau 
,doi controlori de 
calitate si doi „în
sărcinați" cu re- 
maierile. adică 
cu îndreptarea 
greșelilor. Am 
zis : ce rost au 
acești lucrători ? 
La început. 30 de 
muncitoare s-au 
angajat să dea 
numai produse 
de calitate. la 
care remaierile 
să fie excluse. 
S-au ținut de cu- 
vînt. Toate au 
realizat numai 
tricotaje de cali
tatea I. Pe an
samblul formației 
noastre,. planul 
producției fizice a 
fost depășit cu 
2 200 bucăți trico- I----------
taje în luna fe
bruarie, iar în luna martie am produs 
2400 tricotaje peste prevederi. Acum, 
cele care nu au nevoie de rema- 
iori și controlori sint în număr de 
42. Un1 remaior și un controlor au 
fost incluși în formația noastră de 
lucru. Peste o lună, credem că toa
te cele 70 de muncitoare vor putea 
să execute produse de cea mai 
bună calitate.

în ce privește reducerea consu
murilor de materiale, stă in pute
rile noastre să obținem in fiecare 
lună o economie de cel puțin 168 
kg fire PNA, ceea ce ne dă posibi
litatea să lucrăm o zi pe lună cu 
materiale economisite, fără să di
minuăm cu nimic calitatea produ
selor. Dimpotrivă ! După cite am 
aflat cu prilejul adunării generale 
a oamqpilot muncii, acțiunea de 
reducere a consumurilor de mate
rii prime, materiale, energie și 
combustibil este dinamică. Față de 
anul 1974, de pildă, anul trecut, 
cheltuielile materiale la 1 000 de 
lei producție marfă au scăzut cu 
aproape 100 de lei. Numai anul tre
cut, pe seama reducerii consumu
rilor de materii prime, materiale și 
energie s-a realizat o economie 
suplimentară de aproape 5 milioa

Puternic 
stimulent 

pentru 
valorificarea
......................................................

superioară ! 
a materiilor 

prime |

A

ne lei. M-am referit la anul 1974, 
întrucit de atunci colectivul între
prinderii noastre a trecut la utili
zarea producției nete in planifica
rea și desfășurarea activității, a- 
dică a ceea ce realizăm prin efor
turile proprii, valoarea nou crea
tă. Față de anul 1974, în 1976, pro
ducția netă a fost cu 27 la sută mai 
mare, in anul trecut cu 128 la sută, 
iar in acest an, potrivit planului, 
va fi cu 166 la sută mai mare. Iată, 
dar. cit de întemeiată este aprecie
rea. făcută de secretarul general al 
partidului ya recenta plenară : 
„Putem realiza dublarea, iar in u- 

nele întreprinderi 
triplarea produc
ției nete. Avem 
rezerve uriașe si 
trebuie să facem 
totul pentru a 
trece cu hotărire 
la punerea lor în 
valoare".

Revenind la do
cumentul supus 
dezbaterii publice 
am convingerea 
că prevederile sa- ; 
le ne stimulează î 
puternic. Anul 
trecut, colectivul { 
întreprinderii a j 
realizat un bene
ficiu suplimentar ■ 
de un m'ilion lei, i 
ceea ce înseamnă j 
că — prin apli- , 
carea prevederi- j 
lor documentului 
— cel puțin 250 000 ț 
lei ar fi rămas 
la dispoziția în- j 
treprinderii. După ! 
cum am spus, si j 
producția netă a 
crescut substan
tial fată de plan. 
Deci, cota de pină i 
la 14 la sută din ! 
beneficiile supli- I 
mentare obținute I 
prin depășirea Ș 
producției nete, ca :

---------- 1 urmare a depăși
rii producției fizi

ce, nu este de neglijat. Măsurile ș 
preconizate de plenară prevăd și 
alocarea pentru fondul de partici
pare la beneficii a unei cote de 
pină la 10 la sută din beneficiul 
peste plan Obținut de unitățile pro
ductive, proporțional cu depășirea 
exportului. Ținind seama de fap- ; 
tul că, față de 1974, exportul între
prinderii aproape s-a dublat și 
planul a fost depășit, ne dăm sea
ma că noi sîntem mai bine coin
teresați și în asigurarea unui ex*  j 
port dinamic, eficient.

Este bine că repartizarea fondu
lui de participare la beneficii se 
face de adunarea generală a oa- j 
menilor muncii, desigur, potrivit !
prevederilor din documentul supus I
acum dezbaterii publice. Nouă nu •
ne rămine decit să muncim cu ho- i
tărîre și răspundere pentru reali
zarea unor produse de bună caii- i 
tate, cu desfacere asigurată, să ac
ționăm pentru obținerea din fie
care kilogram de materie primă a 
unei valori cit mai mari.

Marla GAVRILIȚA 
maistru la întreprinderea 
de tricotaje „Someșul" 
din Cluj-Napoca 

_________________________ y

(Urmare din pag. I)
planificate. Concomitent, este nece
sară o strinsă colaborare intre Servi
ciile funcționale, precum și intre a- 
cestea și secțiile de producție. Iată 
un exemplu concret. Odată cu asimi
larea unui nou reper, compartimen
tul financiar a constatat un fapt : 
cheltuielile de producție erau mai 
mari decit cele prevăzute prin devi
ze. S-a intervenit cu operativitate, 
cerindu-se proiectanților să găsească 
noi Soluții, care au contribuit la în
cadrarea reperului respectiv in cuan
tumul cheltuielilor planificate. Este 
lesne de înțeles că numai o strictă 
evidență a realizărilor zilnice, la ni
velul fiecărui schimb, al fiecărei for
mații de lucru, iar, in cadrul aces
tora, la nivelul fiecărui loc de mun
că. poate constitui un adevărat ba
rometru al stadiului de înfăptuire a 
producției nete. în .același timp, con
siliul oamenilor muncii a luat mă
sura ca fișele tehnologice să se afle 
mereu in atenția proiectanților. in- 
sistindu-se nu numai pentru respec
tarea tehnologiilor de fabricație, dar 
mai ales pentru găsirea de căi și 
mijloace menite să ducă la înlocuirea 
unor materiale deficitare cu altele, 
realizate in țară. Pe seama acestei 
acțiuni. întreprinderea iși propune 
să realizeze în acest an o economie 
suplimentară de metal de cel puțin 
42 tone, față de sarcinile planificate.

De mare însemnătate s-a dovedit a 
fi cunoașterea de către fiecare om 
al muncii din întreprindere a valorii 

Reducerea cheltuielilor materiale de producție
(Urmare din pag. I)
porta forurilor superioare. Ne deprin
sesem așa, cu vechiul, cu linia mini
mei rezistențe. Pedalam pe producția 
globală, cu toate că acest indicator nu 
reflectă concret partea de contribuție 
a colectivului — prin efortul propriu 
— la sporirea valorii nou create, a ve
nitului național. Experimentarea ne-a 
obligat să acționăm nu pentru obți
nerea de realizări globale, ci de rea
lizări nete, fizice. Nu intimplător 
deci. în anii 1976—1977 am urmării 
si raportul productivitate — produc
ție netă si. astfel, am reușit să ridi
căm. pește sarcina planificată, ran
damentul muncii cu 8.95 la sută și, 
respectiv, cu 6,76 la sută.

Pentru cel de-al treilea an ăl cinci
nalului sarcinile la producția netă — 
și la tot ceea ce înseamnă indicatori 
de eficientă, de natură să ’asigure 
transformarea cantității într-o calita
te nouă, superioară — sint substan
tial sporite. Corespunzător prevede
rilor hotăririi, ne preocupă realiza
rea planului producției fizice la fie
care sortiment, sarcinile fiind repar
tizate la nivelul fiecărei formații de 
lucru. Colectivul nostru este pe de- 
Îlin conștient că îndeplinirea în mod 

xemplar a planului la produc
ția netă, prin realizarea sarcinilor la 
producția fizică, cere eforturi susți
nute pe întreg parcursul anului, de 
aceasta fiind legată retribuirea per

Produse din 
mase plastice
— Nomenclatorul produselor noas- 

- tre este destul de bogat si sint 
create posibilități pentru diversi
ficarea lui, spunea ing. Dumitru 

I Constantinescu, directorul între-
j prinderii de prelucrare a maselor

plastice din Focșani. Fabricăm folii 
I înlocuitoare de hirtie pentru am

balaj, pungi, plăci cu profil tip fa
gure — înlocuitoare de carton 

i ondulat și plăci din polistiren celu
lar Cașerat cu hirtie. alte diferite 
tipuri de plăci și folii, produse in
jectate, profile pvc, țevi. în ce pri
vește domeniile de utilizare a aces
tor produse amintim doar citeva. 
De exemplu, la lucrările de irigații 
din agricultură se folosesc cu bune 
rezultate țevile produse în între
prinderea noastră. Acestea sint uti
lizate și în diverse instalații din in
dustria chimică, la realizarea unor 

lucrărilor ce-i revin și care urmează 
a fi executate. Aceasta se asigură 
odată cu transmiterea fișelor tehno
logice sau a graficelor de producție, 
astfel că fiecare lucrător- al unității 
cunoaște zilnic valoarea producției 
nete realizate, precum și cota de ve
nit ce i se cuvine, prin îndeplinirea 
sau depășirea normelor de muncă, 
în sfirșit, trebuie să mai notăm că 
intre compartimentul C.T.C. și sec
toarele de producție există o strinsă 
legătură, în sensul că lucrătorii com
partimentului amintit sint intr-un 
continuu dialog cu fiecare șef al for
mațiilor de lucru asupra calității pro
duselor, prilej cu care se scot in re
lief eventualele deficiente, cauzele 
ce duc la rebuturi ș.a. Periodic, în 
fiecare secție au loc dezbateri, la 
care participă întregul personal mun
citor, scopul acestorâ fiind de a pune 
in discuție neajunsurile legate de 
calitatea producției, căile de îmbună
tățire a acesteia, de înlăturare a de
ficiențelor. Datorită sprijinului pri
mit din partea consiliului județean 
de control muncitoresc, fiecare mem
bru al consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere, în noua sa struc
tură, are de îndeplinit un număr de 
sarcini concrete bine stabilite, con
tribuind la creșterea gradului de ca
lificare a muncitorilor, întărirea dis
ciplinei în muncă, reducerea chel
tuielilor materiale, creșterea produc
tivității muncii, știut fiind că toate 
acestea duc la realizarea producției 
nete.

sonalului muncitor. Drept urmare, 
măsurile ce le aplicăm vizează : or
ganizarea rațională a producției și a 
muncii, extinderea mecanizării și 
automatizării operațiilor de lucru, 
policalificarea muncitorilor, creșterea 
nivelului de specializare la atelierul 
mecanic, pentru a asigura, cu 
forțe proprii, sculele, dispozitivele 
și verificatoarele necesare, crea
rea de modele din țesături noi 
după cele mai avantajoase teh
nologii, reducerea consumului de 
materie primă pe baza încadră
rii direct pe țesătură a materia
lelor cu carouri, sortării cupoanelor 
si găsirii unor soluții pentru utiliza
rea cit mai bună a acestora ș.a. în- 
trucit mărirea producției nete este 
influențată și de crearea de modele 
noi, cu cheltuieli mai reduse — care 
sint apreciate de cumpărători și au 
desfacere asigurată — punem accentul 
pe înnoirea fabricației. Din cele 275 
de modele noi care vor fi create anul 
gcesta. în primele două luni s-au și 
executat 80, unele mai frumoase de
cit altele.

Nu sîntem deloc mulțumiți de re
zultatele obținute în primele două 
luni ale anului. Planul producției 
neta a fost îndeplinit în proporție de 
98,2 Ia sută, iar cel al producției 
fizice de 94.55 la sută. Această 
stare de lucruri se datorează unor 
permanente restanțe in livrarea 

trasee speciale de conducte. în con
strucții, la instalațiile sanitare ș.a. 
Amintim și faptul că sint solicitate 
și diferite tipuri de plăci folosite 
pentru protejarea anticorozivă a 
unor elemente de instalații, precum 
și în construcții etc. Un cimp larg

Fără îndoială că pentru ca acest 
angrenaj complex legat de sporirea 
producției nete să funcționeze cu 
precizia unui mecanism de ceasornic, 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale, ca și respectarea contrac
telor de către colaboratori trebuie să 
decurgă ireproșabil, fapt care nu în
totdeauna se petrece întocmai.
B.J.A.T.M.  Botoșani întîrzie deseori 
punerea la dispoziție a unora dintre 
materiale, iar transportul unor re
pere ce se realizează în colaborare 
cu o unitate din Cluj-Napoca nu se 
desfășoară ritmic. Astfel de situații, 
ca și neasigurarea la timp a unor 
contracte de producție de către cen
trala de profil îngreunează uneori 
realizarea ritmică și integrală a pro
ducției nete. Fapt este că apli
carea prevederilor din Hotărîrea ple
narei, care vizează aprecierea rezul
tatelor întreprinderilor industriale în 
funcție de realizarea planului pro
ducției nete, se dovedește foarte efi
cientă, realistă și cu adevărat mo
bilizatoare pentru colectivele de oa
meni ai muncii. Experiența și rezul
tatele obținute pină în prezent de 
întreprinderea „Electrocontact" Bo
toșani pledează în mod convingător 
pentru introducerea producției nete 
ca indicator de bază al planului, care 
orientează activitatea colectivelor de 
întreprinderi spre realizarea volumu
lui fizic de produse cu cheltuieli ma
teriale mereu mai scăzute, în condiții 
de eficiență superioară.

cantităților de materiale și ma
terii prime înregistrate de furni
zori. După două luni și două 
decade din luna martie. întreprinde
rea „Proletarul" din Bacău nu a ex
pediat. potrivit contractelor. 26 700 
mp stofă: întreprinderea de stofe 
Prejmer — 45 000 mp ; fabrica de 
pălării „Periam" — 700 mp material 
pentru dos de gulere la confecții ; 
Tesătoria de mătase Deva — 65 000 
mp de țesături ; Țesătoria din Cisnă- 
die — 4 400 mp ; întreprinderea „Vic
toria" din Iași — 3 300 mp ; între
prinderea textilă Botoșani — 44 700 
mp ; întreprinderea textilă Lugoj — 
43 800 mp ; întreprinderea textilă 
Pitești — 71 000 mp ; întreprinderea 
textilă Buzău — 65 000 mp ; între
prinderea textilă Timișoara — 20 000 
mp ; întreprinderea „Dunăreană" din 
Giurgiu — 206 000 mp ; întreprinde
rea „Țesătura" din Iași — 13 000 mp.

Colectivul nostru, comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii 
fac un anei ferm către conducerile 
centralelor de resort si ale întreprin
derilor amintite pentru a urgenta li
vrarea cantităților de materii prime 
și materiale restante. Nici un moment 
să nu se piardă din vedere că, in 
condițiile in care producția netă și 
producția fizică devin indicatori de 
bază ai planului, trebuie să se pună 
capăt oricărei încălcări a disciplinei 
contractuale.

de utilizare îl au foliile din poli
stiren, din pvc ș.a. Ne preocupăm 
să asigurăm o calitate cit mai bună 
fiecărui sortiment. îra fotografie: 
un aspect de muncă de la întreprin
derea de prelucrare a maselor plas
tice din Focșani. (Dan Drăgulescu).
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PROFILUL LICEULUI
Un strălucit ctitor

I
I

Răspuns 
dintr-un

I
I

contureuzâ un conținut nou al procesului 
instructiv-educativ, strins legat de cerințele vieții

scolii

I cuvînt
satul

I
I
I
I
I

Familia Smintînică din 
Casicea, comuna Comana. jude
țul Constanta, este considerată 
una dintre cele mai bogate 
milii de prin partea locului. 
Smintînică este crescător de 
la Întreprinderea agricolă 
stat Amzacea, iar sofia sa. Elena 
Smintînică, spune că bogăția lor 
cea mai mare sint copiii. Pină 
acum — 14 la număr. Cel mai 
mare este in vîrstă de 22 de ani, 
iar cel mai mic... abia a venit pe 
lume. La întrebarea ce ar dori 
să devină copiii lor in viață, so
ții ne-au răspuns intr-un singur 
cuvînt:

— Oameni!

fa- 
Ilie 

oi 
de

I Experiența

I
și-a spus 
cuvîntul

i
I
I
I
I
I
I

loan Baias este șofer la Auto
baza de călători Dej. Zilele tre
cute se afla în obișnuita cursă 
de pe ruta Dej — Zalău. Deo
dată. cînd să .intre in localitatea 
Jibou, a rămas fără direcție. Ca
petele de bară au cedat si peri
colul unui accident era iminent. 
In asemenea cazuri, unii șoferi 
se pierd cu firea si pierd con
trolul volanului. Dar experiența 
indelungată a lui Baias și-a 
spus cuvintul: cu indeminare si 
efort, el s-a strecurat pe o ară
tură fără să avarieze mașina si 
fără ca vreun călător din auto
buz să se accidenteze. Pentru 
fapta sa, șoferul loan Baias a 
fost felicitat. Aflăm insă că la 
întreprinderea de transporturi 
auto Cluj cazul lui Baias a fost 
al cincilea de acest fel. între
barea e : cine le barează calea 
unor asemenea bare... necores
punzătoare 1

Cine cade 
în groapă?

din toamna trecută, 
cartier Petre

in
Ispirescu, 

rămas

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Potrivit indicațiilor conducerii par
tidului, in acest an școlar, rețeaua 
liceelor s-a diversificat, îmbogățin- 
du-se cu noi profiluri și specializări, 
cerute de dezvoltarea economico-so- 
cialâ a diferitelor zone ale țării, de 
îmbinarea mai strînsă a învățămin- 
tului cu producția, cu viața. Astfel, 
din cele 978 de licee, cu peste 
1 039 000 elevi, la cursurile de zi și 
serale, 569 sint de tip industrial, 145
— agroindustrial si silvic, 41 — econo
mic și drept administrativ, 111 — 
matematică-fizică, 29 — sanitar, 13
— științe ale naturii, 40 — pedago
gic, 24 — filologie-istorie, 6 — artă. 
Multe dintre acestea sint nou pro
filate sau și-au adăugat vechiului 
profil noi specializări de pregătire a 
elevilor. Reprofilare care implică, 
evident, eforturi susținute din par
tea colectivelor respective de profe
sori și elevi, sprijinul eficient al fo
rurilor locale, al ministerelor de re
sort. Ce arată, In acest sens, un 
raid-anchetă, realizat de corespon
denții noștri din județele Mureș, Ba
cău, Gorj, Ialomița, în 10 unități li
ceale care, la începutul acestui an 
școlar, și-au schimbat firma ?

De la bun început, o consta/are 
Îmbucurătoare : pentru marea majo
ritate a liceelor, schimbarea profi
lului a Însemnat nu numai o firmă 
nouă pe frontispiciul scolii, ci contu
rarea unui conținut nou procesului 
instructiv-educativ în ansamblu, pre
gătirii practice și activității produc
tive a elevilor. Chiar Înainte de des
chiderea cursurilor și apoi, perseve
rent, pe parcursul trimestrelor I și II 
de studiu, s-a acționat pentru asigu
rarea unei baze tehnico-didactice 
adecvate pregătirii elevilor in noile 
specializări. La toate liceele vizitate 
au fost amenajate numeroase cabinete 
și laboratoare cu diferite destinații, 
atelierele de practică și producție. 
Acțiunea continuă cu oarecare in
tensitate. Astfel, la liceul „Al. Papiu 
Ilarian" din Tg. Mureș, ca și la li
ceele „George Bacovia**  și „Lucrețiu 
Pătrășcanu**  din Bacău (toate de ma
tematică-fizică), sint în curs de or
ganizare cabinete de desen tehnic 
și tehnologie ; tot așa, la Liceul in
dustrial din Fetești se lucrează, cu 
sprijinul grupului de șantiere de la 
poduri-dunărene. la înzestrarea cabi

netelor de tehnologie și rezistența 
materialelor. Pentru Liceul agroin
dustrial din Țăndărei, cu concursul 
întreprinderii de exploatare a siste
melor de irigații din Fetești, pentru 
care liceul va pregăti muncitori ca
lificați, se pregătește in prezent pro
iectul unui complex de ateliere cu 
opt profiluri.

S-a verificat, și cu acest prilej, că 
autodotarea — acțiune gospodăreas
că și plină de răspundere, in care 
competența și dăruirea profesorilor 
se îmbină cu entuziasmul și hărni

țiile cerute, fiind amenajate în săli 
de clasă și doar cu mijloace pro
prii, fără alt ajutor in acest .sens'*.  
In aceeași ordine de idei, consem
năm și remarca, nu lipsită de jus
tificare. făcută de conducătorii unor 
licee din județul Mureș, de exem
plu, la adresa unităților economice 
pe lingă care funcționează, a minis
terelor de resort : unele mașini și 
utilaje repartizate, prin transfer, li
ceelor industriale au un grad mult 
prea ridicat de uzură, care le fac, 
practic, inutilizabile în pregătirea

® Ce arată experiența de pină acum a 10 licee care și-au 
schimbat profilul. • Autodotarea — formă eficientă de în
zestrare didactică. • Soluții provizorii in asigurarea per
sonalului didactic de specialitate. • Manualele pentru 
disciplinele de profil — o problemă prioritară pe agenda 

de lucru a autorilor și editorilor

cia elevilor — reprezintă o formă 
deosebit de eficientă de înzestrare 
didactică a școlilor. La Liceul in
dustrial din Luduș, dar mai ales la 
Liceul de mecanică din Bumbești- 
Jiu (județul Gorj) am întîlnit o ex
periență deosebit de rodnică în a- 
menajarea și dotarea, prin talentul 
și creativitatea tehnică a colectivu
lui de profesori și elevi, a bazei di
dactice a școlii. în cadrul liceului 
gorjean s-a realizat un atelier de pro
iectare. în care se realizează diferi
te materiale didactice ingenioase. 
Dintre creațiile remarcabile : o pre
să monopneumatică de 1 800 kg for
ță, cu gabarit mic, o mașină de tur
nat sub presiune, o mălină manuală 
de injectat mase plastice — unicat 
în țară etc. în atelierele-școală se 
lucrează acum truse steriometrice — 
contractate de Ministerul Educației 
și învățămîntului pentru dotarea al
tor școli. Păcat că acest exemplu nu 
este urmat cu mai multă perseve
rență de un liceu vecin — liceul „E- 
caterina Tcodoroiu" din Tg. Jiu, cu 
profil energetic — unde, după cum 
afirmă și tovarășul Constantin Pru- 
teanu, directorul unității, „cabinetele 
existente nu îndeplinesc toate condi

teoretică și mai ales practică a ele
vilor.

Dar realizările Liceului de meca
nică din Bumbești-Jiu nu sint în- 
tîmplătoare. Aici au fost încadrați 
cu normă întreagă, de la începutul 
anului de studiu, 9 profesori-ingineri 
de diferite specializări, care se 
ocupă cu interes și răspundere de 
pregătirea în cît mai bune condiții 
a viitorilor muncitori calificați. Și, 
cu aceasta, semnalăm un aspect im
portant din acțiunea de profilare și 
reprofilare a liceelor : încadrarea ca 
profesori a unor ingineri și specia
liști competenți din producție. Din 
cele 10 licee vizitate, doar două au 
asigurate cadrele inginerești proprii 
pentru predarea disciplinelor de 
profil tehnic, la celelalte recurgîn- 
du-se deocamdată Ia soluții provi
zorii (plata cu ora, de exemplu), 

.ceea ce, desigur, nu este de natură 
să contribuie la buna și temeinica 
organizare și desfășurare a procesu
lui instructiv-educativ, a activității 
productive a elevilor.

Cu atit mai mult cu cit — așa 
cum ne-au relatat interlocutorii 
noștri din liceele vizitate — dacă

în general programele noilor disci
pline introduse în studiu, ale disci
plinelor tehnice de profil mai ales, 
există in școli, manualele pentru a- 
ceste discipline reprezintă incă un 
capitol deficitar al învățămîntului 
liceal. La Bacău, de exemplu, ma
nualele de „Tehnologia meseriilor'*  
cu profil de electronică, pentru cla
sa a XH-a, lipsesc cu desăvirșire, 
iar cele de „Desen tehnic**  și „Re
zistența materialelor**  pentru anul II 
sint asigurate doar în proporție de 
50 la sută. în județul Gorj, manua
lele tehnice pentru licee există doar 
in proporție de 80 la sută. La Li
ceul agroindustrial din Țăndărei 
lipsește manualul „Tehnologia pro
duselor zaharoase'*.  Problema nu vi
zează numai latura cantitativă, nu
merică. Așa cum menționa prof. 
Constantin Botezatu, directorul li
ceului „Lucrețiu Pătrășcanu**  din 
Bacău, în programele de învăță- 
mînt și, implicit, în manuale „nu 
există incă o corelare logică, rațio
nală, între cunoștințele care se pre
dau. de pildă. Ia disciplinele mate
matică, fizică cu cele care se pre
dau la rezistenta materialelor**.  Or, 
tocmai în această optică — opinează 
și profesorii ialomițeni — ar trebui 
concepute noile manuale (și revi
zuite manualele existente) pentru 
învățămîntul liceal. Sint sugestii a- 
dresate, deopotrivă, autorilor și 
editorilor, ca problemă prioritară 
pentru agenda lor de lucru.

Un ultim trimestru de studiu va 
încheia primul an școlar al noilor 
unități liceale, al noilor profiluri. 
Experiența acumulată în desfășura
rea procesului instructiv-educativ, 
eforturile depuse în asigurarea con
dițiilor necesare unei pregătiri de 
calitate a elevilor trebuie să se cris
talizeze și să se finalizeze în soluții 
optime, care în viitorul an școlar să 
asigure tuturor liceelor cadrul adec
vat de perfecționare a conținutului 
invățămîntului, de legare organică a 
studiului cu producția — altfel spus, 
de pregătire temeinică a viitoarelor 
promoții de muncitori calificați pen
tru toate domeniile de activitate din 
tara noastră.

Florica DINULESCU
și corespondenții „Scînteil"
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Încă 
noul 
din orașul Bistrița, au 
niște gropi adinei pe care lucră
torii de la sectorul apă si canal 
al întreprinderii județene de 
gospodărie comunală si locativă 
„au uitat" să le mai astupe. 
Gropile cu pricina prezintă un 
real pericol pentru locuitorii 
cartierului, dar mai cu seamă 
pentru copii. Deunăzi, un băietei 
de 7 ani, jucîndu-se în preajma 
acestor gropi pline ochi cu apă, 
a alunecat si a căzut intr-una 
din ele. Norocul său a fost că o 
trecătoare a sesizat pericolul și 
l-a salvat. Întrebarea e : pe cei 
de la apă și cajial cine ii „sal
vează", să nu cadă cumva in 
propriile gropi ale neglijentei ?
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Două imagini specifice învățămîntului nostru, care asigură îmbinarea studiului cu practica productivă: la Liceul industrial nr. 8 din Galați și la Liceul agricol 
din comuna Sîntana, județul Arad

I
Zarurile 
au fost

i

La 8 aprilie se îm
plinesc 150 de ani de 
la nașterea doctorului 
Carol Davila. mare 
personalitate medicală 
a celei de-a doua ju
mătăți a secolului al 
XlX-lea din țara 
noastră, patriot înflă
cărat. exemplu de dă
ruire. devotament si 

ăabnegatie. puse in 
slujba binelui obștesc.

Medic de origine 
franceză. Carol Davila 
a venit in tara noastră 
in anul 1853. angajat 
ne baza unui contract 
pe 3 ani. pentru a or
ganiza serviciul sani
tar al micii oștiri din 
Muntenia si. in calita
te de medic-sef la spi
talul oștirii. Cunoscind 
îndeaproape poporul 
nostru, iubindu-i si 
pretuindu-i calitățile, 
nu numai că nu a ple
cat din tară la sfirsi- 
tul contractului, dar, 
luindu-si in foarte se
rios angajamentele pe 
care le-a si depășit, 
rămine timp de peste 
30 de ani în slujba 
tării. Moare prematur, 
la vîrsta de 56 de ani. 
răpus de o boală de 
inimă contractată în 
urma unui reumatism 
poliarticular acut.

Inteligent, energic, 
disciplinat, extrem de 
muncitor. înzestrat cu 
un deosebit talent or
ganizatoric reușește in 
scurt timi> să pună or
dine la. spitalul militar 
si să organizeze servi
ciul sanitar al oștirii. 
Lipsa unui 
ajutător îl 
să ceară _ _ __
Știrbei sprijinul pen
tru a crea o scoală de 
mică chirurgie, pe care 
o deschide la 4 decem
brie 1855 (primind cu 
siguranță sprijinul lui 
Nicolae Kretulescu, 
care făcuse o primă 
încercare in acest Sens 
în 1842). Cu o perse
verentă și o dîrzenie 
demne de admirat. în 
contra tuturor obsta
colelor care i se ridi
cau în cale, reușește 
să ridice mica scoală la 
gradul 
cundară 
apoi de 
nală de 
farmacie 
creeze 
urmă Facultatea 
medicină din Bucu
rești (1869). în curînd, 
la școala de medicină 
ctitorită de el veneau 
pe lingă elevi români 
din toate păturile so
ciale si din toate pro
vinciile tării, și elevi 
din Bulgaria, Serbia 
etc. încă din 1857, a- 
ceastă scoală fusese 
recunoscută, prin insis
tentele lui. de guver
nele Franței si Italiei 
ca fiind echivalentă cu 
școlile pregătitoare de. 
medicină din acele 
țări, iar în 1862 primii 
absolvenți români, a-

personal 
determină 
lui Vodă

de școală se- 
de chirurgie. 
Școală națio- 

medicină șl 
(1857), 

în cele
să 

din 
de

medicale românești
9

în timpul războiului 
nostru pentru inde
pendență națională 
din 1877, Davila des
fășoară o activitate 
neobosită pe cîmpul 
de^luptă din Bulgaria, 
xemplar 
sanitare și 
de campanie 
propierea i 
El introduce 
pul de luptă 
prima 
războiului și în spa
tele frontului antisep- 
sia. care era de curînd 
descoperită de chirur
gul englez J. Lister, 
reușind astfel să im- 
piedice izbucnirea 
unor epidemii și să 
obțină vindecarea plă
gilor de război ■ in 
bune condiții. Pen
tru această activitate 
mai mult decît eroi
că, pentru că era me
reu in primele linii, 
supraveghind evacua
rea răniților, a primit 
elogiile marelui chi
rurg rus N.I. Pirogov, 
ale țarului Alexandru 
al II-lea și ale prin
cipelui Carol, care 
i-au înmînat înalte 
decorații.

Abia întors din cam
panie, află de noile 
urzeli ale adversarilor 
săi, care reușiseră 
să-1 scoată din postul 
de medic general șef 
al armatei, după cum 
altădată, prin intrigi 
josnice, reușiseră să 
închidă școala de chi
rurgie sau să-1 tîras- 
că intr-un proces sub 
acuzații care s-au do
vedit neîntemeiate. La 
boala sa de inimă 
s-au adăugat și aces
te amărăciuni care 
i-au scurtat viața. A 
murit sărac, cu toate 
că a ocupat poziții 
importante timp de 30 
de ani.

Elevii săi, dintre 
care foarte mulți au 
ajuns savanți cu re
nume, i-au cinstit me
moria și, în semn de 
recunoștință, i-au ri
dicat un monument 
în anul 1903. cînd Fa
cultatea de medicină 
s-a mutat în noul său 
local. în 1953, orîndui- 
rea 
pretuindu-i 
a dat 
unuia 
nou 
Iul 
care 
rînd 
xistență.

Tinerele 
de medici, 
veterinari 
au în Carol Davila e- 

. xemplul unui mare 
om de știință patriot, 
un adevărat „enciclo
pedist al binelui", cum 
l-a definit unul dintre 
cei mai renumiți elevi 
ai săi.

vind recunoscute stu
diile efectuate in tară 
la noi. aveau dreptul 
să se prezinte pentru 
ultimele examene si 
teza de doctorat in a- 
cele țări. Davila ur
mărește totodată dez
voltarea unui
mint national farma
ceutic ; este 
primelor acte moderne 
de farmacie — inclusiv 
a primei farmacopei 
române — și înființea
ză primele laboratoare 
de stat, de analize 
chimice pe lingă spi-

învătă-
ctitorul

organizează e- 
ambulanțele 

spitalele 
din a- 

frontului. 
pe cim- 

i pentru 
oară in istoria
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sala
........... comuna

Șoimari, județul Prahova, deve- 
' nise neincăpătoare. In fata ob

știi sătenilor, șeful postului de 
miliție. Aurel Stan, a prezentat 
citeva cazuri de abateri de la 
normele conviețuirii sociale, ca
zuri satirizate, în continuare, si 
de brigada artistică.

In loc să învețe din pățania 
celor in cauză, chiar in aceeași 
seară, Aurel Tudosie, Vasile si 
Mihail Pândele, Ion Zirnă si P- 
Bănică s-au apucat să-și încerce 
norocul la zaruri. Dar au avut 
ghinion. Prinși în flagrant, fieca
re a fost amendat cu cite o mie 
de lei. „Cine-o mai face ca mine 
— a spus unul dintre ei — ca 
mine să pățească". Și a dat de-a 
azvirlita cu zarurile. Bine ar fi 
să nu le mai găsească nimeni...

Și-au găsit 
nasul!

Odată cu lăsarea serii, 
căminului cultural din Bl
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Aurel Vultur și Hilmagu Mar
tin. șoferi la cooperativa de con
sum din Teaca, trebuiau să 
transporte de la Bistrița la Pin- 
ticu Tecii rachiu superior îmbu
teliat. Pe drum, cei doi au oprit 
și au tras camionul lingă riul 
Șieu. Au luat sticlele una cite 
una și s-au apucat să le împuți
neze de rachiu, completindu-le 
de cite trei-patru degete, cu apă. 
Cum fqpta se intimpla la 1 apri
lie, cei doi au crezut c-o să-i 
tragă ..o păcăleală" gestionarului 
cu pricina. Dar la a 170-a sticlă 
botezată cu apă. nu l-au mai pu
tut păcăli pe milițianul care i-a 
surprins in postura de prestidigi
tatori cu replica : „Spălăm ma
șina". Acum, cei doi stau si me
ditează cum să spele rușinea 
„botezului" la care și-au găsit... 
nașul.

De necrezut!
A fost găsit, neînsuflețit, 

corpul cetățeanului P. Arse ne ■ 
din comuna Mitreni, județul 
Ilfov. Decesul a apărut tuturor 
suspect, fapt pentru care s-a 
apelat la sprijinul Institutului 
medico-legal. In urma cercetă
rilor întreprinse s-a constatat 
că decesul s-a produs din cauza 
unei intimplări ieșite din comun. 
P. Arsene era paznic la coope
rativa agricolă. După ce a sus
tras un sac cu porumb s-a urcat 
cu el cu tot pe cal si a pornit 
spre casă. Dar cind să descalece, 
din cauza sacului cu pricina, s-a 
dezechilibrat, a căzut si... nu s-a 
mai sculat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"
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ÎN SPIRITUL CONFERINȚEI PE ȚARĂ

A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
în cuvintarea rostită ia Con

ferința pe . țară a președinților con
siliilor populare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „activitatea 
fiecărui consiliu popular, a fiecărui 
președinte trebuie să se caracteri
zeze printr-un înalt spirit de răs
pundere, prin perseverehță și fermi
tate în gospodărirea localităților, 
prin încurajarea noului în toâte do
meniile de activitate, printr-o strînsă 
legătură cu masele de cetățeni**.

Rafael Ciorăscu din comuna Live
zile, județul Mehedinți, este unul 
din cei peste 2 500 de primari de la 
sate care-și poate așeza și propria 
activitate alături de acest portret.

— Ca fiu al satului — ne spune 
el — mi-am început activitatea de 
primar acum zece ryni, cu dorința de 
a face totul pen
tru ca și așeza
rea noastră să se 
numere in rîndul 
comunelor de' 
frunte din județ. . 
Faptul că oame
nii mă cunosc- și 
mă ascultă mi-a 
ușurat mult a- 
ceastâ dorință. 
Niciodată nu iau 
nici o hotărire 
de unul singur, 
obișnuiesc să mă 
consult cu cetățenii în toate proble
mele care privesc interesele comu
nei. M-am convins că atunci cînd 
judecăm mai mulți, judecăm mai 
bine.

Acest fel de a gindi și a conduce 
treburile comunei (primarul este de 
anul trecut absolvent al Facultății 
de științe politice de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu**  — n.n.) se regă
sește in întreaga activitate a primu
lui gospodar din Livezile, de la 
buna folosire a pămîntului pină la 
dezvoltarea economico-socială a 
acestei comune cu peste 4 000 de 
locuitori. De cind se află în fruntea 
Obștii din Livezile, aici se vorbește 
mult și se face mult pentru ca fie
care palmă de teren să producă, să 
fie folosită cum trebuie. împreună 
cu locuitorii comunei primarul a 
inițiat o vastă acțiune de combatere 
a eroziunii solului, și tot împreună 
au trecut la realizarea ei. într-un 
an 50 ha, in altul 50, pină cind o 
suprafață de 220 ha a fost în 
întregime plantată și scoasă de 
sub efectul eroziunii. Tot așa, prin 
eforturile comune ale locuitori
lor și primarului, au prins viață și 
planurile de defrișare și •desecări, 
care s-au finalizat pină acum cu 
aducerea în circuitul agricol a peste 
100 ha. „N-am cheltuit un leu de la 
buget pentru realizarea respectivelor 
lucrări r- zice primarul. în schimb, 
am cîștigat milioane. Pentru că as
tăzi terenurile redate agriculturii 
produc. Pentru că astăzi, dar rrjai 
ales in viitor, suprafețele agricole

vor fi apărate pentru totdeauna de 
eroziune".

Comuna, cu rezultatele ei econo
mice- și sociale, este, cum se spune, 
și oglinda muncii primarului. O 
oglindă in care, in cazul primarului 
de la Livezile, se văd bine și cali
tățile unui gospodar priceput. Con
siliul popular de aici a primit în 
1976 Ordinul Muncii clasa a III-a pen
tru realizarea tuturor indicatorilor 
economici în profil teritorial. Iar 
întrecerea între consiliile populare 
nu-i deloc ușoară — pentru că tre
buie să realizezi și să depășești nu 
unul sau doi. ci peste douăzeci de 
indicatori. Rezultate bune au obți
nut gospodarii din Livezile și anul 
trecut.. Pe județ, comuna se află 
din nou printre cele fruntașe. Și

„Supărările” unui primar 
dintr-o comună fruntașă

totuși, un lucru neobișnuit : fruntașii 
sint... supărați. Și nu pe alții, ci pe 
ei. „în comparație cu rezultatele 
obținute de comunele fruntașe pe 
țară, nu putem fi mulțumiți — re
cunoaște deschis primarul. Asta 
vrem noi, conducerea comunei, să 
înțeleagă președinții celor două coo
perative agricole și toți cooperatorii : 
că trebuie și putem să ne măsurăm 
forțele cu cei mai buni dintre cei 
buni. Poate nici eu n-am cultivat 
suficient acest mod de a gindi, de a 
privi întrecerea",

Vorbind despre asemenea „supă
rări", il întrebăm pe primar dacă 
mai are și altele. Și aflăm că are. 
Că trebuie să fie cu ochii mai mult 
ațintiți, așa cum a cerut secretarul 
general al partidului la Conferința 
pe țară a președinților consiliilor 
populare, asupra valorificării resur
selor comunei. Atit pentru dezvolta
rea economico-socială mai rapidă a 
localității, cît și pentru folosirea mai 
bună a forței de muncă pe tot 
parcursul anului.

A început construcția unui com
plex de creștere și îngrășare a por
cilor cu o Capacitate de 40 000 cape
te. Acesta va asigura activitate perma
nentă pentru o bună parte din coo
peratori. De curînd, s-a dat în fo
losință o moară electrică de mare 
capacitate, unde primarul vrea să 
organizeze și ■ alte activități indus
triale. Pe teritoriul comunei exis
tă suprafețe atit de mari de ră
chită, îneît pot lucra la prelu
crarea ei, și pe timpul iernii, peste

100 de cooperatori. „Avem posibili
tatea — ne spune in continuare pri
marul — să asigurăm o mai bună 
folosire a acestor resurse".

Dacă în urmă cu 10—15 ani, oa
menii de aici erau preocupați ca 
vechea denumire a comunei, Bros- 
cari, să rămină pentru ei o simplă 
amintire, astăzi se gîndesc la ziua 
cind hărțile vor consemna existența 
orașului Livezile. Iar gîndurile lor 
au citeva repere concrete de refe
rință. Atit în Înfățișarea generală a 
comunei, cît și in viața lor. Noul 
local de școală cu 10 clase, cu par
ter și etaj, cu ateliere și laboratoare, 
poate sta alături de orice edificiu 
de la oraș. Dar nu numai școala. Și 
dispensarul uman, cu cele trei cabine
te, și baia comunală, și magazinul „U- 

niversal", și cen
trala de termofi- 
care — toate con
strucții cu parter 
și eiaj. Ca să nu 
mai vorbim de 
complexul cultu- 
ral-sportiv, cu o 
sală de spectaco
le cu circa 1000 
locuri, de cele 
două blocuri cu 
parter și etaj ri
dicate pentru 
specialiștii din 

comună, de „uzina" din virful 
dealului Aneștilor — o captare ori
ginală și ieftină — care a adus apa 
potabilă in aproape toate locuințele.

După ce facem*  cunoștință cu acest 
tablou al dezvoltării comunei, il în
trebăm totuși pe primar cum s-a 
reușit la Livezile să se realizeze in 
scurt timp atitea construcții sociale. 
„Aș fi nesincer — zice — dacă aș 
spune că a fost ușor. Dar atunci 
cina vrei să faci ceva, te zbați, cauți 
toate soluțiile pină reușești. Iar 
dacă nu reușești, nu renunți, iei lu
crurile de la capăt. Cu bani mulți 
construiește oricine. Noi, livezenii, 
și nu numai noi, am învățat să 
construim cu bani puțini și chiar 
fără bani. Pentru că am descoperit 
o uriașă „investiție" pe care ne ba
zăm permanent toate planurile : 
participarea tuturor cetățenilor, cu 
mic cu mare, la executarea obiecti
velor de interes obștesc. Interesul 
oamenilor pentru asemenea lucrări 
e atit de mare, incit nu-i putem 
opri nici pe bătrîni să nu vină la 
muncă. Acum sîntem preocupați să 
creăm condițiile pentru a aplica în 
viață cele spuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința pe țară în 
legătură cu creșterea răspunderii 
consiliilor populare în autoconduce- 
rea . și autofinanțarea localităților, 
pentru ca resursele materiale și 
umane ale comunei să fie mai bine 
folosite.

Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)
o vedea comentată foarte 
favorabil și stirnind un 
asemenea interes, incit unii 
colegi de departe sau mai 
de aproape (din Statele 
Unite. Cehoslovacia. Polo
nia, Olanda) au venit spe
cial ca s-o cunoască la fața 
locului.

Umbla cindva și o altă 
vorbă : „Tocmai la o mar
gine de .țară...**.  Adică, hăt- 
departe. în locuri de ne
ajuns și nu prea 'înălțate. 
Acum nu mai poți zice ast
fel. marginea e nu o dată 
ca si miezul. Cred chiar că 
vinul cel mai bun îl poți 
bea Ia Huși, iar vacanța 
cea mai frumoasă ti-o faci 
la Mangalia, cele mai ele
gante vase fluviale se în
tocmesc la Oltenița, cel mai 
impresionant monument al 
istoriei noastre contempo
rane e la Moisei, cel mai 
greu spic de griu l-am ti- 
nut in palmă la Cenad. cea 
mai frumoasă ceramică, 
poate, e chiar intr-un loc 
ce se cheamă Marginea, 
si-apoi cel mai impunător 
spectacol al naturii româ
nești e lupta grozavă a Du
nării cu Marea. în teribila 
si neistovita învolburare de 
ape de la Sulina.

Șl la margine de târfe 
trăiesc oameni inventivi si 
energici cărora, treptat, le 
dispare ceea ce se numea 
complexul provincial. Avio
nul. automobilul. radioul, 
televizorul. ziarul si alți 
factori au micșorat mult 
din ceea ce era. ori părea, 
spaima distantei și nostal

gia ostracizării la periferie. 
Am stat mai multă vreme 
in Combinatul de prelucra
re a lemnului din Oradea. 
E oare o industrie de mar
gine ? Are nouă fabrici (in 
tot județul), face 200 de ti
puri de mobilă, exportă 85 
la sută din producție, ca
mere întregi, in Statele 
Unite, șifoniere în R.F. 
Germania, paturi in Fran
ța. mese și scaune în Sue
dia. biblioteci în Siria, bu

tale. Pune, de aseme
nea, bazele învătămin- 

■ tului veterinar la noi 
și al biologiei vegeta
le, înființînd Grădina 
Botanică de la Cotro- 
ceni, pe care o admi
răm și astăzi. Tot lui 
Davila datorăm iniția
tiva creării Societății 
Naționale de Cruce 
Roșie.

Spiritul viu și enci
clopedic al lui C. Da
vila nu s-a oprit nu
mai la acțiunile .de 
organizare sanitară a 
țării. Intuind bogăția 
folclorului românesc, 
Davila este acela care 
a publicat pe cheltu
iala sa primul volum 
de poezii populare ro
mânești, culese de 
Vasile Alecsandri. Tot 
el a descoperit talen
tul ‘ ■ ■ — - ■
lui 
cu, 
la 
rei

Davila a dovedit în 
toate acțiunile sale o 
iubire fierbinte pentru 
Tara Românească.

de mare pictor al 
Nicolae Grigores- 
pe care l-a ajutat 
începuturile carie- 
lui.

rii poeți, de la Eminescu 
la Nichita Stănescu. Recu
nosc că. n-am mai întilnit 
nicăieri o atare propagan
dă vizuală. Versurile sint 
atit de bine alese incit au 
valoarea unor lozinci au
tentice.

în cursul unei foarte plă
cute si interesante convor
biri pe care am avut-o la 
Satu Mare cu tovarășul 
prim-secretar loan Foriș, 
cind am aflat că sporul

La margine de țară
---------------------'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

catârii în Ungaria. Virsta 
întreprinderii e de , cinci 
ani. iar etatea medie a per
sonalului. 25 de ani. La ca
pătul benzii iese cite o ca
meră completă la șase mi
nute. Apar aici mobilă 
sculptată, cu modele flo
rentine. mobilă simplă. în 
culoarea naturală a lemnu
lui, mobilă tapițată (in sto
fe destul de uritele. ce-i 
drept), mobilă instil rustic, 
nespus de caldă și atră
gătoare. Care e preocupa-, 
rea principală în fabrică ? 
Aceea de. a găsi idei noi. 
Sint concursuri anuale, la 
care participă absolut toată 
lumea ce muncește aici ; 
se premiază ideea cea mai 
valoroasă, cu cel mai mare 
indice dc funcționalitate și 
de frumusețe. La intrarea 
în combinat sint panouri 
de cristal cu citate din ma-

(considerabil) al producției 
întregului județ se va rea
liza in proporție de 80 la 
sută pe seama creșterii 
productivității muncii, a 
venit ia,răși vorba despre 
idei. Ideile oamenilor mun
cii. ale tehnicienilor, ingi
nerilor. proiectanților. ale 
activiștilor de partid, ale 
oamenilor de cultură.

Am vizitat din nou Vas
luiul. Ia cealaltă — să-i zi
cem incă —margine a ță
rii. Ani întilnit o fabrică 
nouă, alta in plină con
strucție. o a treia pe plan
șetă. A prins contur auto
strada pe patru benzi, care 
vine dinspre București si 
duce spre Iași. S-a curătat 
locul unde vor fi piața cea 
nouă, esplanada si parcul 
de lingă riu. Și aici se cau
tă si se plămădesc idei noi 
în ceea ce privește forma

socialistă a țării, 
meritele, 

numele lui 
din spitalele 

înființate : Spita- 
..Carol Davila**,  

va implini în cu- 
25 de ani de e-

generații 
farmaciști, 
și biologi

Acad.
Ion FAGARĂȘANU

rea cadrelor necesare rapi
dei si masivei industriali
zări. idei noi urbanistice 
pentru nașterea unui car
tier. construirea noii statii 
de cale ferată, cu piața a- 
decvată. o idee nouă pen
tru mai potrivita folosire a 
bogatelor și diverselor co
lecții muzeale, idei noi 
pentru satisfacerea cerințe
lor specifice ale tineretului 
— printre care ridicarea 
unei somptuoase săli de 
sport si cultură.

Nu. nu e nimic mărginaș, 
nimic de colt îndepărtat și 
anonim prin aceste locuri. 
Nici măcar neajunsurile nu 
mai sint strict provinciale, 
uneori țin de trainice biro- 
cratisme centrale, ce să-i 
faci, așa crește lumea, și 
noi odată cu ea. biruind, 
citeodată mai încet decit 
am vrea, propriile noastre 
copilării și inerții, propria 
lene de gindire și teamă de 
ceea ce e nou. Dar in nici 
un caz ideile, tendința no
vatoare fundamentală, res
ponsabilitatea colectivă 
matură, aspirația certă spre 
cultură și civilizație nu 
mai sint laterale, nici in- 
timplătoare. nici mărunte, 
ci împletite intr-o domi
nantă a existentei noastre 
actuale, care e a tuturor 
locurilor si oamenilor și 
care determină, și va de
termina în esență, noua ca
litate a vieții. Nu venită 
de-a gata, nu promulgată 
numai, ci izbindită in luptă 
tenace si uneori dură, cu 
convulsii si meandre, dar 
cu sens progresiv constant 
si rezultate ireversibile.

Sortimente noi, 
de bună calitate

Colectivul întreprinderii de 
industrializare a cărnii din Bu
zău a diversificat gama de pro
duse, prin introducerea in fa
bricație a unor preparate diete
tice și pentru copii. Prin ma
gazinul propriu de prezenta
re, și desfacere. întreprinderea 
sondează cerințele publicului, 
testind o seamă de noi sorti
mente care urmează să fie in
troduse in fabricația curentă. 
„Creșterea continuă a calității 
produselor — spunea Emil Stoi- 
cescu, directorul întreprinderii 
— s-a datorat in bună parte 
realizării unor instalații și dis
pozitive prin autodotare care 
au asigurat creșterea producti- 
vității**.  între acestea se numă
ră : un ridicător de cuve pentru 
alimentarea mașinilor de tocat, 
o instalație de spălat cutiile me
talice pentru conserve. (Mihai 
Bâzu).
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și tehnicii românești
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu, de 
participanții la ședința comună a 
Biroului Executiv al C.N.Ș.T. și Co
misiei centrale de organizare a

acțiunii de stimulare a creației științifice și tehnice 
masăde

Vineri, la încheierea ..Săptămînii 
științei si tehnicii românești" a avut 
loc ședința comună a Biroului Exe
cutiv al Consiliului National pentru 
Stiintă si Tehnologie si a Comisiei 
centrale de organizare a acțiunii de 
stimulare a participării maselor la 
creația științifică si tehnică în cadrul 
Festivalului national „Cîntarea Româ
niei".

Președintele C.N.S.T.. Ion Ursu. a 
prezentat un succint bilanț al boga
telor manifestări desfășurate în în
treaga tară. Cu acest prilej a fost 
subliniat largul ecou' pe care l-a 
avut inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a include creația știin
țifică și tehnică in Festivalul natio
nal ..Cintarea României", ca o puter
nică pirghie de ridicare pe noi trep
te. calitativ superioare, a creativității 
maselor. Atît marele număr al parti- 
cipantilor — peste un milion — cit 
si valoarea teoretică si practică a re
zultatelor obținute în această perioa
dă confirmă pe deplin deosebitul 
succes înregistrat încă de la prima 
sa ediție, în această acțiune. Au fbst 
stabilite măsuri pentru valorificarea 
largă în cel mai scurt timp în pro
ducție si alte domenii ale vieții eco- 
r mico-sociale. a rezultatelor obtinu- 
1.,. S-au preconizat noi mijloace pen
tru mobilizarea încă în cursul aces
tui an a importantelor rezerve pe 
care le are creația științifică si teh
nică proprie, subliniindu-se climatul 
deosebit de favorabil neritru aceasta, 
creat de partid si de stat.

în cadrul ședinței a fost aprobat 
textul chemării „Participantilor la 
săptămîna științei și tehnicii româ
nești din cadrul primei ediții a Fes
tivalului national ..Cintarea Româ
niei" către toți oamenii muncii care 
contribuie la creația științifică și 
tehnică".

într-o atmosferă de înalt patrio
tism. participanții au adoptat textul 
telegramei adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune 
între altele :

Participarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu ceilalți membri ai conducerii 
partidului și statului nostru, la inau
gurarea Expoziției naționale a crea
ției științifice și tehnice a constituit 
pentru toti oamenii muncii care con-

LA INSAMINTARI - Mill ÎNTRERUPERE
(Urmare din pag. I)
văzute, stimulîndu-se astfel dezvol
tarea lor.

ORGANIZAREA TEMEINICA A 
MUNCII este decisivă pentru recu
perarea intirzierilor la semănat. In
tr-un timp scurt, cu același număr 
de tractoare și utilaje va trebui exe
cutat un volum mare de lucrări la 
pregătirea patului germinativ și se
mănat. Esențială in acest scop este fo
losirea deplină, la intreaga capacitate, 
a tuturor utilajelor. De aceea, mi
nisterul a decis ca, imediat, in toate 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii și Întreprinderile agricole de 
stat să se organizeze munca în două 
schimburi — de zi și de noapte — 
ceea ce va permite să se dubleze rit
mul de lucru, îndeosebi la pregătirea 
terenului. Pentru aceasta, toți meca
nicii din ateliere și personalul teh- 
nico-administrativ din unitățile res
pective trebuie să treacă la condu
cerea tractorului, retribuirea acestora 
iii perioada respectivă urmind să se 
facă in funcție de volumul lucrărilor 
executate in cimp. De asemenea, vor 
trebui să lucreze pe tractoare mem
brii cooperativelor agricole și perso
nalul din cadrul asociațiilor intercoo- 
peratiste care au urmat cursurile de 
tractoriști. O atenție deosebită va 
trebui acordată organizării schimbu
lui de noapte, in care să lucreze oa
meni pricepuți, cu experiență. Cu 
toată stăruința să se urmărească ca 
atit mecanizatorii, cit și ceilalți oa
meni care trec la conducerea trac
torului să realizeze norma stabilită, 
urmărindu-se, totodată, executarea 
Unor lucrări de cea mai bună cali
tate.

ASIGURAREA ASISTENȚEI TEH
NICE DE SPECIALITATE impune 
acum ca toți specialiștii din agricul
tură. cu excepția celor din sectorul 
zootehnic și horticultură. să se ocupe 
nemijlocit de organizarea și supra
vegherea muncii tractoriștilor în cimp. 
în acest scop, fiecare dintre ei tre
buie să conducă o formație de me
canizatori, să-i coordoneze activita
tea pe tot timpul zilei sau al nopții, 
răspunzînd atit de volumul lucrărilor 
executate, cît și de calitatea acesto
ra. Sub nici un motiv nu trebuie să 
se lase desfășurarea lucrărilor numai 
pe seama mecanizatorilor ! Datoria 
fiecărui inginer agronom este de a 
stabili cu claritate ce lucrări trebuie 
executate in fiecare zi, cum să se 
procedeze la pregătirea terenului și 
semănat, asigurind astfel îndeplinirea 
exemplară a programului de lucru. 
Pretutindeni trebuie să se întroneze 
un climat de răspundere, ordine și 
disciplină, astfel incit zi de zi, oră 
de oră să se muncească din plin : 
nici o ședință sau alte acțiuni nu 
trebuie să-i sustragă pe mecanizatori 
și pe specialiști de la îndeplinirea 
principalului obiectiv din această pe
rioadă — intensificarea însămînțări- 
lor.’ 
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tribuie la creația științifică și tehni
că un moment de înălțătoare emoție 
și mîndrie patriotică, un nou prilej 
de a învăța cum să muncim mai bi
ne pentru înfăptuirea Programului 
partidului nostru comunist de dez
voltare economico-socială a țării. In
dicațiile pe care ni le-ați dat cu 
acest prilej constituie pentru noi 
sarcini de cea mai mare răspundere 
pe care sîntem hotăriți să le înde
plinim cu întreaga noastră capacita
te și putere de muncă.

în numele tuturor oamenilor de 
știință, cercetătorilor, inginerilor, pro- 
iectantilor. celorlalți specialiști, al 
tehnicienilor și muncitorilor din uzi
ne și de pe ogoare, tineri și vîrstnici. 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, din întreaga țară, vă 
adresăm, din toată inima, cele mai 
calde mulțumiri pentru încrederea si 
sprijinul statornic pe care le acordați 
științei și tehnologiei naționale, pen
tru condițiile create afirmării plenare 
a acestor activități în opera de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și comunismului în scumpa 
noastră patrie. Hotăriți să sporim 
contribuția nemijlocită a cercetării 
științifice, ingineriei tehnologice și 
creației de masă la îndeplinirea sar
cinilor economice ale dezvoltării tării, 
ne angajăm să grăbim asimilarea 
produselor noi și reproiectate, astfel 
ca încă în anul 1978 să ridicăm tehni
citatea și eficienta economiei noastre, 
să înlocuim un important volum de 
importuri și să mărim competitivita
tea mărfurilor românești pe piața 
mondială.

Dînd glas profundului nostru ata
șament față de politica internă și ex
ternă a partidului. în numele tuturor 
tovarășilor noștri de muncă din în
treaga tară, ne angajăm în fata con
ducerii partidului, a dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
facem totul spre a îndreptăți încrede
rea și sprijinul ce ni se acordă, să 
muncim cu și mai mult elan, cu- în
drăzneală și pasiune revoluționară 
pentru înfăptuirea Programului apro
bat de Congresul al XI-lea și a hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a parti
dului. pentru afirmarea cu putere a 
revoluției tehnico-știintifice în viata 
națiunii noastre socialiste și înălța
rea pe noi culmi de progres si civili
zație a scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

Grăbirea însămințărilor și a celor
lalte lucrări agricole de primăvară 
constituie in aceste zile problema 
centrală a întregii activități de partid 
de la sate. Tocmai de aceea îndato
rirea de mare răspundere a comite
telor comunale de partid, a organi
zațiilor de partid din unitățile agri
cole este de a mobiliza pe toti me
canizatorii, specialiștii și cooperatorii, 
pe toti locuitorii de la sate la execu
tarea lucrărilor agricole, pentru ca 
acestea să fie realizate intr-un timp 
cît mai scurt. Ele. au datoria să mi
liteze pentru organizarea temeinică a 
muncii, pentru folosirea cu randa
ment înalt a tractoarelor și mașinilor 
agricole, a fiecărei ore și zile, să ur
mărească la fata locului cum se reali
zează sarcinile pe fiecare formație si 
schimb de lucru. Pretutindeni, în 
fruntea tuturor acțiunilor pentru ur
gentarea lucrărilor trebuie să se afle 
comuniștii, mobilizînd prin exemplul, 
prin faptele lor pe ceilalți locuitori 
ai satelor la muncă stăruitoare și 
bine organizată.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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44 de fotbaliști corigenți la examenul de atestare Automobiliștii sportivi în impas ?
în cursul zilei de ieri, Federația 

Română de Fotbal a comunicat echi
pelor divizionare „A" rezultatele și 
deciziile sale în legătură Ai recenta 
testare fizică și tehnică a tuturor ju
cătorilor- din primul eșalon.

Din capul locului s-a precizat — 
ceea ce, de altfel, ne-am convins cu 
toții încă din' zilele cînd am asistat 
la acțiunile respective pe stadioanele 
Republicii și Progresul — că în ge
neral fotbaliștii noștri dispun de un 
registru tehnic nepermis de scăzut. 
De unde se bănuia că se vor ivi pro
bleme cu normele fizice — acestea au 
fost trecute corespunzător (și ca o 
consecință a accentului pus pe acest 
capitol în pregătirea de iarnă) ; în 
schimb, testările . tehnice au repre
zentat un examen greu — sau im
posibil — de promovat pentru o se
rie de fotbaliști.

Dacă s-ar fi aplicat cu strictețe cri
teriile anunțate, șl toți cei rămași 
„corigenți" să nu mai aibă drept de 
joc, ar fi înseninat ca un număr de 
echipe (în ordine : Politehnica Timi
șoara, A.S.A., Corvinui, Politehnica 
Iași, U.T.A.), care au mai mulți ju
cători în această precară situație, 
practic să nu mai aibă cu cine con
tinua campionatul.

Luînd în discuție acest aspect, fe
derația a hotărît să li se mai acorde 
o ultimă șansă. Astfel, 32 de jucători 
au primit drept de joc numai pînă la

Cronica zilei
Vineri. 7 aprilie 1978. ștefan An

drei. ministrul afacerilor externe, a 
primit ne noul, ambasador al Repu
blicii Guineea. Keffalla Cisse, in le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
Noul ambasador a! Israelului la 

București. Aba Gefen, a depus, vi
neri după-amiază, o Coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
în perioada 3—7 aprilie s-au des

fășurat în Capitală lucrările coloc
viului româno-francez de sociologie 
cu tema ..Procesul de urbanizare si 
politica urbană" organizat de Acade
mia de stiintă sociale si politice. Co
mitetul national de sociologie. Uniu
nea arhitectilor din România si So
cietatea franceză de sociologie de pe 
lingă Centrul national de cercetare 
științifică.

în Cadrul comunicărilor si dezbate
rilor. Specialiști, cadre didactice, cer
cetători români si francezi au abor
dat probleme privind caracteristicile 
și tendințele procesului de urbani
zare în cele două țări, persnectivele 
urbanismului, specificul politicii de 
urbanizare în România si Franța.

Participanții la colocviu au efec
tuat. de asemenea, vizite de studiu 
si documentare în județul Olt si mu
nicipiul București, prilej cu care au 
cunoscut în mod nemijlocit realiză
rile politicii partidului si statului 
nostru în domeniul urbanizării si sis
tematizării teritoriului si localităților, 
al dezvoltării armonioase a zonelor 
și județelor țării.

★
Ansamblul liliputanilor de la Cir

cul marș din Moscova a prezentat, 
vineri seara. în arena Circului bucu- 
restean. un spectacol de gală orga
nizat sub auspiciile Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste. Ansam
blul. alcătuit din peste 40 de persoa
ne. care va da reprezentații în Ca
pitală pînă la sfîrsitul lunii iunie, are 
în program : acrobații pe sol și ae
riene. dresuri de păsări si animale, 
jonglerii, parodii, iluzionism etc.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe. Consiliului General 
A.R.L.U.S.. oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Erau prezenti V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

★
După piesa ..Afacerea Danton" de 

S. Przybyszewska. colectivul Teatru
lui „Powszechny" din Varșovia a 
prezentat vineri seara un nou spec
tacol în fata publicului bucurestean. 
De astă dată este vorba de piesa 
..Barbarii" de Maxim Gorki, pusă în 
scenă de Aleksander Bardini. Spec
tacolul se vâ repeta tot în sala din 
bd. Schitu Măgureanu a Teatrului 
..Lucia Sturdza Bulandra". st sîmbă
tă seara, cînd artiștii oaspeți își vor 
încheia turneul întreprins în tara 
noastră in cadrul olanului de colabo
rare culturală româno-polonă.

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12.05 Curs de limba spaniolă
12.30 Roman-foileton : Familia Palliser.
13.20 Muzică distractivă
14.10 Incursiune în cotidian
14.30 Melodii populare
14.50 Efigii lirice
15.10 Agenda cultural-artistică
15.40 Stadion
17.20 Clubul tineretului
18.10 Săptămîna politică internă și in

ternațională <
18,Jp Antologia filmului pentru copii și 

tineret — Charles Chaplin
19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20.20 Mari filme western : ..Duelul". 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane.

21,45 Tntilnire cu satira și umorul
22.15 Telejurnal • Sport
22,25 Stelele cînteculul șl dansului.

PROGRAMUL 2
19.50 Desene animate
20.15 Tinerii și muzica lor
20,35 Săptămîna științei și tehnicii ro

mânești
20.50 Bijuterii muzicale
21.40 File de Istorie
22,00 Caseta cu imagini

10 mai ; în schimb, alțî 12, cu rezul
tate și mai slabe, nu mai au drept de 
joc în campionat. La 10 mai, și unii 
și alții urmează să se prezinte din 
nou la testarea centrală — această 
reexaminare fiind absolut eliminato
rie, cine nu ia probele fiind definitiv 
scos din fotbal.

Fără îndoială că jucătorii,în cauză 
se vor strădui să exerseze aceste pro
cedee tehnice, destul de elementare, 
pentru a se mai pune la punct și a 
nu-și rata viitorul fotbalistic. Nu pu
tem, însă, să nu subliniem că și an
trenorii, profesorii lor de fotbal, au 
răspunderi în acest sens, ei fiind pri
mii interesați ca elevii de care se 
ocupă să-și promoveze aceste exa
mene necesare și nu prea grele.

G. M.

LOTO
NUMERE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 7 APRILIE 1978
Extragerea I : 13 41 54 55 77 35 3 43 

48
Extragerea a II-a : ■ 19 78 38 65 90 

56 18 63 10
FOND . TOTAL DE CÎȘTIGURI :

1 170 355 lei din care 388 686 lei report 
categoria 1.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, vineri la 
amiază, ne Luciano Radi, subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne. conducătorul delegației italiene 
Ia lucrările celei de-a Vil-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-italiene de colaborare economi
că, industrială si tehnică.

Tn cursul convorbirii au fost evo
cate bunele relații dintre România si 
Italia si in acest context posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării economi
ce. tehnico-stiintifice Si culturale din
tre cele două țări prietene. A avut 
loc un schimb de vederi cu privire 
Ia extinderea cooperării în producția

Vizita vicepreședintelui Republicii 
Guineea Ecuatorială

Tovarășul Comei Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, a 
oferit, vineri, un dejun în onoarea 
vicepreședintelui Republicii Guineea 
Ecuatorială, ministru al relațiilor ex
terne si de prietenie cu alte popoare, 
Nguema Esono Nchama.

A participat tovarășul Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe.

★
In cadrul vizitei oficiale pe care o 

întreprinde în tara noastră. Nguema 
Esono Nchama. Vicepreședinte al 
Republicii Guineea Ecuatoriali, mi
nistru al relațiilor externe si de prie
tenie cu alte popoare, a avut. Vineri

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-italiene de colaborare economică, industrială 

și tehnică
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, a avut vi
neri o întrevedere cu Luciano Radi, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe^ al Italiei.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea si di
versificarea în continuare a schimbu
rilor comerciale si a cooperării in
dustriale si tehnice în domenii de 
interes comun.

★
Tn aceeași zi s-au încheiat lucră

rile celei de-a VII-a’ sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
italiene de colaborare economică^ in
dustrială si tehnică, desfășurată la 
București, intre 5 si 7 aprilie a.c.

Cu acest prilej s-au convertit mă
surile necesare pentru finalizarea, în 
acest an, a noi acțiuni de cooperare 
în producție și în alte sectoare de

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Partidului Republican al Poporului din Turcia
Vineri a sosit în Capitală o dele

gație a Partidului Republican al Po
porului din Turcia, care, la invitația
C.C.  al P.C.R.. va face o vizită in 
țara noastră. Din delegație fac par
te : Mustafa Ustiindag, secretar ge
neral al partidului. Orhan Birgit, 
secretar general adjunct al partidu
lui. Tarhan Erdem, membru al Co
mitetului i Executiv al partidului, 
precum și Mithat Sireaap. consilier, 
pentru relațiile externe ale partidu
lui.

Plecarea delegației parlamentare algeriene
Delegația parlamentară algeriană, 

condusă de Layachi Yaker. viceprc-. 
ședințe al Adunării Populare Națio
nale a Republicii Algeriene Demo
cratice Sj Populare, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, a făcut o 
vizită în tara noastră, a părăsit vi
neri după-amiază Capitala.

Automobiliștii noștri au luat parte, 
la sfîrsitul săptămînii trecute, la 
două mari concursuri internaționale : 
„Raliul Iugoslaviei" si „Raliul Pneu- 
mant" (R.D.G.). Desfășurat pe un tra
seu de peste 1 400 km, cu 16 probe 
speciale. „Raliul Iugoslaviei" (contind 
pentru campionatul european si cam
pionatul balcanic) a reunit 115 echi
paje din 7 țări. Deși nu a fost de o 
dificultate prea mare. întrecerea (co
tată de gradul 1 în campionatul eu
ropean) n-a putut fi încheiată decit 
de 35 de echipaje. Dintre e- 
chipajele românești au terminat doar 
Ilie Olteanu — Ovidiu Scobai și Gn. 
Urdea — M. Panaite (pe mașini 
Dacia 1 300 — grupa 2), participarea 
lor contind și pentru campionatul 
balcanic la această clasă — campio
nat în care au ocupat locurile 1—2 
(în absenta altor concurenti balca
nici 1) Cu toate că a parcurs bine pri
ma parte a traseului, cuplul Șt. Ian- 
covici — P. Vezeanu (pe Renault 12 
Gordini) a pierdut apoi mult timp la 
repararea unei defecțiuni mecanice 
(sesizabilă, se pare, la un control 
prealabil mai atent), fiind abandonat 
pentru acumularea penalizării maxi
me. Din mici neatenții de pilotaj, e- 
chipajele D. Motoc — C. Motoc (pe 
R. 12 G) și I. Szalai — P. Vințăt(pe 
Dacia 1 300) au avariat mașinile 
după circa 500 de kilometri și nu au 
mai putut relua întrecerea.

La „Raliul Pneumant". contind pen
tru „Cupa păcii si prieteniei" — ne 

industrială, a schimburilor comercia
le si colaborării economice ne terte 
piețe. S-au apreciat rezultatele pozi
tive ale lucrărilor sesiunii Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ita
liene.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au participat 
Gheorghe Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat pentru Preturi, 
conducătorul delegației române in co
misia mixtă. Constantin Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale.

A fost prezent ambasadorul Italiei 
la București. Ernesto Mario Bolasco. 

(Agerpres) 

dimineața, o întrevedere cu tovară
șul Stefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea relați
ilor dintre Republica Socialistă 
România si Republica Guineea Ecua
torială. precum si aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

★
Delegația guvernamentală din Re

publica Guineea Ecuatorială, condu
să de Nguema Esono Nchama. a vi
zitat în cursul zilei de vineri Com
plexul de industrializare a lemnului 
Pipera, cartiere de locuințe, monu
mente'istorice si puncte turistice din 
Capitală.

interes reciproc, inclusiv pentru rea
lizarea de acțiuni de cooperare pe 
terțe piețe. In vederea asigurării 
unui volum sporit al schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări în anul 
1978 și în perioada pînă în 1980 s-au 
convenit, de asemenea, măsuri care 
să conducă la perfectarea de noi con
tracte comerciale. îndeosebi pe ter
men lung.

Protocolul sesiunii Comisiei mixte 
a fost semnat de președinții celor 
două părți, Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, și de Luciano Radi, 
subsecretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al Italiei.

La semnare au participat Constan
tin Niță, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
membrii celor două delegații.

A luat parte Ernesto Mario Bo
lasco. ambasadorul Italiei Ia București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Mihdi Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Mușat. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

. Au fost de fată Nahit Ozgiir. am
basadorul Turciei la București. și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Nicolae Giosan, pre
ședintele M.A.N.. Dumitru Coliu și 
Ilie Șalapa. președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., de deputat! 
si alte uersoane oficiale.

A fost de fată loan Lăzărescu. am
basadorul României la Alger. .

spunea secretarul adjunct al 
F.R.A.C. — participarea a fost mai 
numeroasă (156 de echipe), iar tra
seul si vremea in timpul cursei mult 
mai dificile. Faptul este ilustrat clar 
de cifra celor ce au terminat întrece
rea : 16. între cei ce au înche
iat cursa (neclasîndu-se însă.,.) 
s-au aflat si echipajele noastre Va- 
sile Ștefan — D. Amărică si Z. Szent- 
paly — N. Kurtov (pe Dacia 1 300 — 
grupa 1). Celelalte trei echipaje ro
mânești, concurînd tot pe mașini 
Dacia 1 300 (D. Gîndu — T. Bucătaru, 
L. Balint — C. Tiț și FI. Morassi —
D. Banca) au abandonat : primul cu 
numai 50 de kilometri înainte de so
sire. iar următoarele imediat... după 
luarea startului. Cauza — aproximativ 
aceeași : defecțiuni mecanice, deno- 
tînd, mai ales în ultimele două ca
zuri. lipsa de grijă în pregătirea ini
țială .a mașinilor pentru astfel de 
concursuri.

Comportarea sportivilor noștri si a 
mașinilor lor în cele două raliuri 
menționate va determina, sperăm, o 
analiză atentă atît din partea federa
ției de specialitate, cit si a uzinei 
producătoare. Este necesară o ase
menea analiză fiindcă, după cum se 
vede, a fost vorba de evidente insuc
cese și nu de... succese — cum a 
scris zilele trecute, probabil in necu- 
noștintă de cauză un comentator 
sportiv.

I. DUM1TR1U

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru căldurosul 
mesaj de felicitare și bunele urări adresate cu prilejul realegerii mele ca 
președinte al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie 
și cooperare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul 
popoarelor noastre.

Urez Excelentei Voastre multă sănătate șl fericire. Iar poporului român 
pace și prosperitate.

NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Vxpplpnfpi Slnlp
Domnului MOUHAMMAD ALI AL-HALABI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene 
învestirea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului 

de Miniștri al R. A. Siriene îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele 
mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de 
succes în activitatea viitoare.

îmi exprim convingerea că relațiile strînse de prietenie șl colaborare 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană 
se vor dezvolta și diversifica în continuare, pe baza hotăririlor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîlnirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad, în interesul reciproc al popoarelor român și sirian, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernultii 

Republicii Socialiste România

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-CHINEZE
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, delegația economică a 
Republicii Populare Chineze, condusă 
de tovarășul Wang Li. adjunct al mi
nistrului construcțiilor de mașini, care 
face o vizită în tara noastră.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme nrivind dezvoltarea 
colaborării economice dintre cele

VIZITA DELEGAȚIEI DE PRIETENIE 
DIN R. P. CHINEZĂ

Delegația Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea' si a 
Asociației de prietenie China — 
România, condusă de Wang Pin-nan. 
președintele Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea, 
membru al Comitetului Permanent al 
Consiliului National al Conferinței 
Politice Consultative a Ponorului 
Chinez, care se află în tara noastră, 
a avut, vineri dimineața, o întreve
dere prietenească cu tovarășii Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R.. membru al Consiliului de 
Stat, președintele Asociației de prie

vremea 

două tari si în special extinderea 
cooperării între unitățile constructoa
re de mașini.

La convorbiri a participat Gheorghe 
Boidur. adjunct, al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze la București. 
Li Tin-ciuan.

tenie româno-chineză. Stefan Pavel, 
membru al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al asociației. loan Botar. se
cretar al I.R.R.C.S.. cu membri ai 
comitetului de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-chineză.

în cursul aceleiași zile, oasnetil 
chinezi au vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare si democratice din Româ
nia. noi cartiere de locuințe din Ca
pitală și au asistat la un spectacol 
folcloric susținut de ansamblul 
„Rapsodia română".

(Agerpres)

formă de lapovlță șl ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări lo
cale de scurtă durată. Temperatura, in 
ereștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se intre minus 5 și plus 7 grade, iar 
maximele între 6 și 14 grade, local mai 
ridicate. In București : Vreme in gene
ral instabilă, eu cerul variabil, mal 
mult noros.' Va ploua tnai ales în pri
ma parte a intervalului. Vînt moderat, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peratura, în creștere ușoară.

carea tineretului" a fost tema 
unei dezbateri organizate de Bi
blioteca orășenească Hirlău. ia 
care, au participat muzeografi, 
bibliografi, profesori de limba 
română. Au fost scoase in evi
dentă metodele si formele folo
site de bibliotecile publice in în
drumarea lecturii cititorilor. 
(Manole Corcaci). • BISTRIȚA- 
NASAUD. în cadrul etapei de 
masă a celei de-a doua ediții a 
Festivalului national „Cintarea 
României", sub egida consiliului 
județean ai oamenilor muncit 
de naționalitate germană. Casa 
orășenească de cultură din Bis
trița a găzduit spectacolul artis
tic prezentat de Liceul de limbă 
germană din Sibiu. Casa orășe
nească de cultură din Beclean 
a prezentat la căminele cultura
le din Minigea și Zagra piesele 
de teatru „Preșul" de Ion Băieșu 
și „Momente" din dramaturgia 
lui I. L. Caragiale. (Gheorghe 
Crișan). • ARGEȘ. La între
prinderea de autoturisme „ARO" 
din Cimpulung s-a organizat o 
intilnire a tinerilor cu o briga
dă juridică, pe tema „Legile tă
rii. legile noastre". Tot la Cim
pulung. la casa de cultură a avut 
loc o seară de poezie patriotică 
„Partidul — lumină de înțelep
ciune plină". Un recital de poe
zie patriotică „Baladă pentru a- 
cest pămint". s-a organizat și la 
Trustul de construcții industria
le din Pitești. (Gheorghe Cirstea). 
• BOTOȘANI. în cadrul „Lu
nii legislației și a cărții de 
drept", intr-un mare număr de 
localități ale județului se des
fășoară acțiuni menite să con- • 
tribuie la popularizarea si cu
noașterea legilor tării. Pe durata 
vacantei de primăvară. între
prinderea cinematografică Îm
preună cu Inspectoratul școlar 
județean au programat un Festi
val al filmului pentru elevi. în 
același timp. în toate localitățile 
din județ se va desfășura un 
Festival al filmului istoric. (Sil
vestri Ailenei). ® GALAȚI. La 
Galați, casa de cultură a sin
dicatelor a găzduit o consfătui
re cu tema „Modalități de creș
tere a contribuției inventatori
lor și inovatorilor din Întreprin
deri și instituții la intensificarea 
activității de creație tehnico- 
știintifică". Tot acolo a fost des
chisă expoziția „Realizări și per
spective în creația tehnico-știin- 
tifică gălăteană". (Dan Plăeșu).

• ÎNTOCMAI ca 
HOGAȘ. în septembrie 1878, 
celebrul scriitor britanic R.L. 
Stevenson, autorul nu mai pu
țin celebrei „insule a comori
lor", atît de îndrăgită de ado
lescenți, pornea intr-un periplu 
turistic cu totul inedit pe vre
mea sa : traversarea munților 
Cevennes din Franța, călare pe 
măgărușul său femelă, Modes- 
tine. Rezultatul ? Volumul „Că
lătorie în tovărășia unui măgă
ruș, în munții Cevennes". re
marcabilă lucrare nu numai din 
punct de vedere turistic, dar în 
primul rînd literar — amintind, 
sub multe privințe, de peregri
nările lui Calistrat Hogaș în 
munții Neamțului, călare pe

nelipsita sa Pisicuță. Cu ocazia 
Împlinirii a 100 de ani de la a- 
ceastă călătorie, datorită căreia 
zona Cevennes și-a făcut intra
rea in circuitul turistic, recu
noscători, lțjpuitorii regiunii res
pective au hotărît organizarea 
unui mare festival cuprinzînd 
expuneri, spectacole folclorice, 
excursii pe traseele urmate de 
Stevenson cu un veac în urmă. 
Pe scurt, o expresie a omagiu
lui adus unui mare scriitor și, 
totodată, firește, o excelentă 
idee publicitară.

• UN IMOBIL „LA 
PLIMBARE". In centrul ca* * 
pitalei sovietice o clădire a por
nit la „plimbare". Este vorba 
de o casă de interes istoric, cu

Timpul prpbabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 aprilie. In țară : Vreme in gene
ral instabilă. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi, care vor 
avea și caracter de aversă. Izolat, în 
nordul tării, precipitațiile vor fi și sub

• BRASOV. în cadrul „Săptă- 
minii științei si tehnicii româ
nești". la întreprinderea de auto
camioane a fost organizat un 
schimb de experiență pe tema 
promovării progresului tehnic in 
productjc, iar la „Rulmentul" 
s-a desfășurat sesiunea tehnico- 
știintifică „Contribuția cercuri
lor de creație tehnico-stiintifică 
și a cercurilor inovatorilor la 
dezvoltarea activității de cerce
tare și introducere a progresului 
tehnic". De asemenea, la „Trac
torul" și întreprinderea de stofe 
din Brașov au avut loc consfă
tuiri pe temele : „Preocuparea 
C.O.M. și a comitetului sindical 
pentru dezvoltarea mișcării de 
invenții și inovații" și. respec
tiv, „Elaborarea și introducerea 
sistemelor informaționale de 
concepție unitară în producție". 
O expoziție a celor mai valoroa
se creații științifice și tehnice a 
fost organizată la Universitatea 
din Brașov. (Nicolae Mocanu).
• VASLUI. „Tehnica nouă —
Vaslui -’78“ — un amplu program 
de propagandă tehnico-economi- 
că și științifică se desfășoară 
în cadrul ediției a doua a
Festivalului national „Cintarea 
■României". (Crăciun Lăluci).
• TIMIȘ. Orașul Jimbolia a
găzduit un schimb de experien
ță privind activitatea gazetelor
de stradă din 18 localități timi- 
șene. La casa studenților din 
Timișoara se desfășoară etapa 
pe centru -universitar a manifes
tărilor cultural-artistice din ca
drul ediției a doua a Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei". Directorii și responsabilii 
cluburilor muncitorești si ai bi
bliotecilor sindicale din unitățile 
aparținînd Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
au participat Ia un simpozion ne 
tema „Contribuția muncii poli
tico-educative Ia înfăptuirea sar
cinilor economice și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor". 
(Cezar Ioana). ® MUREȘ. în 
cadrul celei de-a doua ediții a 
Festivalului national „Cintarea 
României", la Tg. Mureș se des
fășoară etapa pe centru univer
sitar a manifestării „Primăvara 
studențească". (Gh. Giurgiu).
• VtLCEA. în aceste zile, așe- 
zămintele culturale din iudet 
găzduiesc o seamă de acțiuni în 
cadrul „Decadei cârtii social-po- 
litice". inițiate de biblioteca ju
dețeană. (Ion Stanciu). • IAȘI. 
„Locul și rolul lecturii în edu

5 etaje, care stînjenea aplica
rea planurilor de sistematizare 
a pieței Pușkin. Drumul ce tre
buie parcurs este de 34 de me
tri. Viteza imobilului greu de 
10 000 tone este de un metru pe 
oră. Spectaculoasa . operațiune 
nu constituie o_ premieră tehni
că : ea a mai fost executată 
doar, la Moscova de 50 de ori 
.— prima oară în anul 1898 !

• TENDINȚE DEMO
GRAFICE. Potrivit datelor 
furnizate de O.N.U., fertilitatea, 
adică numărul de copii al unei 
temei în vîrstă de a procrea, a 
continuat să scadă în 1977 a- 
proape în totalitatea țărilor in
dustriale. Nivelurile, atinse în 
majoritatea acestor țări sînt in-

ferioare pragului de 2,10 copii 
de fiecare femeie, nivel, sub 
care nu mai poate fi asigurată 
stabilitatea numărului popu
lației. în R.F.G., de pildă, s-au 
înregistrat, în 1977, 580 000 de
nașteri, fată de 701 000 decesuri. 
Franța este, împreună cu Sta
tele Unite, singura țară dezvol
tată al cărei nivel de fertilita
te a sporit în cursul anului tre
cut (1,87, față de 1.83). Ziarul 
„Le Monde" consideră că situa
ția existentă pe ansamblul lu
mii occidentale este de natură 
să producă îngrijorare, fiind ne
cesare măsuri corespunzătoare 
pentru asigurarea unui echili
bru demografic.

• AVATARURILE 
GIOCONDEI. Celebra pin- 
ză a lui Leonardo da Vinci, ex
pusă la Muzeul Louvre din 
Paris, este protejată in prezent 
de un geam dublu. Primul „pe
rete" de sticlă apără tabloul de 
acțiunea corozivă a aerului și 
umidității care, din păcate, au 
imprimat pinzei o tonalitate ge
nerală gălbdif. Al doilea perete 
de sticlă, ceva mai gros, este 
menit să protejeze pictura de 
eventualele ăcte de vandalism 
ale unor dezechilibrați. (Se știe 
că. în 1911, un zugrav italian a 
furat „Gioconda" și a păstrat-o 
ascunsă sub pat, intr-o cameră

de hotel, timp de doi ani). De 
altfel, „Gioconda" a avut o via
tă destul de agitată. în 1974. ta
bloul a făcut o călătorie „isto
rică" in Japonia. Inginerii ni
poni. după ce i-au studiat for
ma buzelor, a nasului, a obra
jilor și a craniului, au recon
stituit vocea Giocondei, • cu a- 
jutorul unui ordinator. Era su
ficient să se formeze un număr 
dc telefon pentru ca să se audă 
„vocea" Giocondei, declarînd in 
italiană : „M-am născut la Flo
rența și aveam 26 de ani cînd 
mi s-a făcut portretul". Mai 
mult, cu ajutorul aceluiași ordi
nator, „Gioconda" a fost pusă 
să interpreteze un șlagăr la 
modă, discul respectiv vînzin- 
du-se în milioane de exempla
re.

® DIN NOU PE SCE
NĂ. în vîrstă azi de 74 de ani, 
celebra actriță Marlene Die
trich, care, timp de trei ani. a 
fost ținută departe de scenă da
torită unei grave maladii, va 
reapărea în curînd în fața pu
blicului. Ea intenționează să 
prezinte un recital de cintece 
în orașul San Francisco. în pe
rioada bolii, actrița nu a rămas 
inactivă, redactîndu-și memo
riile care sint așteptate cu un 
legitim interes. Cunoscută pen
tru poziția democratică Adop
tată în timpul regimului hi- 
tlerist, Marlene Dietrich este a- 
preciată nu numai pentru ta
lentul său. Ci și pentru atitu
dinea sa militantă de artist-ce- 
tățean.

• DIABETUL Șl
VIRUȘII. Noi indicii asupra
unei eventuale origini virale a 
diabetului au fost descoperite 
de cercetători australieni de la 
fundația „Children Medical Re
search", din Camperdown. In- 
fectînd 16 iepuroaice aflate in 
perioada de gestație cu virusul 
rujeolei. s-a constatat că atît 
animalele adulte cit și fetușii 
prezentau o alterare anormală 
a celulelor pancreasului care, 
după cum se știe, produce in
sulina. Alte cercetări efectuate
de către australieni au indicat, 
de asemenea, existența unei cot
relații între prezența anumitor 
viruși respiratorii’ si virusul o- 
reionului, pe de o parte și ma
nifestarea unor fenomene dia
betice, pe de altă parte.
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în pregătirea sesiunii speciale a Adunării Generale

a O. N. U. consacrată dezarmării

„Toate statele pot și trebuie să participe 
Ia negocierile privind înfăptuirea

unor măsuri eficiente de dezarmare”
Comunicarea reprezentantului României la colocviul de la Paris 

organizat de Academia Diplomatica Internaționala
PARIS 7 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat lucrările colocviului 
consacrat problemelor dezarmării, 
organizat de Academia Diplomatică 
Internațională. Au participat repre
zentanți din 48 de state, delegați ai 
O.N.U.. ai altor .organizații interna
ționale. personalități ale vieții poli
tice franceze, ambasadori si cercetă
tori universitari. corespondenți ai 
presei franceze si internaționale. Lu
crările colocviului se inscriu ca o 
contribuție specifică de pregătire a 
apropiatei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U.. consacrată 
dezarmării. Participanții s-au refe
rit pe larg la necesitatea opririi 
fără intirziere a cursei Înarmărilor si 
trecerii la înfăptuirea unor măsuri 
eficiente de dezarmare, imperativ ce
rut de interesele fundamentale ale 
popoarelor, de datoria și răspunderea 
tuturor față de cauza civilizației și 
progresului umanității.

Reprezentantul tării noastre, am
basadorul Dumitru Aninoiu. a pre
zentat comunicarea „Necesitatea de
mocratizării mecanismelor de nego
ciere din domeniul dezarmării". Re
prezentantul român a evidențiat că 
situația din domeniul negocierilor 
militare a creat un adevărat para
dox : în timp ce în lume își face tot 
mai mult loc fluxul democratizării 
relațiilor internaționale, al unor noi 
raporturi între state. în timp ce na
țiunile fac eforturi considerabile în 
direcția înțelegerii si conlucrării, 
problematica dezarmării s-ar vrea 
conturată în sfera unor .interese li
mitate. s-ar vrea un domeniu rezer

Reuniunea la nivel înalt a Pieței comune
COPENHAGA 7 (Agerpres). — La 

Copenhaga a avut loc vineri prima 
ședință a reuniunii șefilor de stat 
sau de guvern din cele nouă țări 
membre ale Pieței comune. în ca
drul discuțiilor a fost reglementată 
problema datei alegerilor in Parla
mentul (vest)-european prin vot di
rect — aspect al vieții politice co
munitare ce a constituit multă vre
me obiectul unor accentuate contro
verse între parteneri. S-a convenit 
ca în cele nouă state aceste alegeri 
să aibă loc în zilele de 7, 8, 9 și 10

„Nici la Copenhaga nu se va găsi panaceul 
anticriză..."

Un comentariu al agenției de presa A.N.S.A.
în legătură cu tematica viitoare a 

dezbaterilor, agenția italiană de presă 
A.N.S.A a transmis un comentariu, 
din care reproducem mai jos :

In Europa (occidentală) se menține 
o situație de gravă CRIZĂ econo
mică. Este de la sine înțeles că 
reuniunea de la Copenhaga face din 
aceste probleme unele dintre temele 
sale principale. Criza economică, atit 
de acută in ce privește posibilitățile 
de utilizare a forței de rhuncă. con
stituie un obiect de analiză si in 
perspectiva viitoarei întîlniri la nivel 
înalt a principalelor state occidentale 
industrializate (S.U.A., Canada. Ja
ponia, Franța, R.F.G., Marea Brlta- 
nie si Italia), programată să aibă loc 
la Bonn, in luna iulie.

în ce privește preocupările parti- 
cipanților, notează agenția citată, ță
rile occidentale puternic industriali

Cooperarea economică internaționala - factor esențial 
de înțelegere, destindere, prosperitate

Desfășurind o politică externă ac
tivă, constructivă, de pace și colabo
rare, România socialistă adinceste 
continuu legăturile cu toate țările so
cialiste. intensifică raporturile cu sta
tele în. curs de dezvoltare si neali
niate. militează neabătut pentru ex
tinderea relațiilor cu toate țările, fără 
deosebire de orinduire socială, inclu
siv țările capitaliste dezvoltate. în 
promovarea acestei orientări consec
vente. tara noastră pornește de la 
considerentul că dezvoltarea relațiilor
— pe plan politic, economic, tehnjco- 
științific. cultural si in alte domenii
— intre toate statele lumii, partici
parea activă la circuitul de bunuri sl 
valori materiale si spirituale — în ca
drul căruia fiecare stat are de primit 
și de dat — reprezintă in zilele noas
tre o cerință obiectivă a progresului 
economico-social al fiecărei națiuni, 
ca și al întregii umanități.

Așa cum se știe, coexistenta paș
nică este un comandament primor
dial al contemporaneității : partidul 
si statul nostru concep acest principiu 
nu intr-un sens static, al unei atitu
dini pasive, ci. dimpotrivă, consideră 
că aceasta presupune si reclamă efor
turi permanente pentru dezvoltarea 
Imaturilor multilaterale dintre state, 
pentru o colaborare activă si rodnică, 
in spirit prietenesc, care să ducă la 
mai buna cunoaștere si apropiere in
tre popoare, la Înțelegere si pace in 
lume.

Este bine cunoscut că legăturile 
economice au avut un rol impor
tant in înseninarea atmosferei in
ternaționale. in conturarea unui 
curs nou. spre destindere și co
laborare. Si nu încape îndoială că si 
in prezent, cind persistă atîtea surse 
de tensiune si conflicte în diferite 
regiuni ale lumii, extinderea relații
lor economice între toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, este 
menită să favorizeze soluționarea in 
spirit constructiv a multor probleme 
politice actuale, să consolideze cursul 
încă fragil al destinderii, răspunz.ind 
astfel aspirațiilor de pace si securita
te ale popoarelor.

Cu atit mai mult se impun am
plificarea și intensificarea relațiilor 
în prezent, cind producția materială 
devine tot mai complexă, cind stiinta 
si tehnica sint tot mai mult o pîrghio 
dinamizatoare a creației materiale și 
spirituale : in aceste condiții tocmai 
cooperarea economică oferă fiecărui 

vat .unui cerc foarte restrins. Se în
cearcă chiar acreditarea ideii că o 
problemă atît de complexă si delica
tă ca aceea a dezarmării nu poate fi 
abordată în forurile cu o largă parti
cipare — adică a tuturor statelor in
teresate — întrucit o asemenea pro
blemă nu dă rezultate. împiedică 
desfășurarea negocierilor.-

El a expus poziția tării noastre cu 
privire la necesitatea democratiză
rii profunde a negocierilor în dome
niul dezarmării, aceasta fiind pro
blema tuturor popoarelor, dezidera
tul vital al omenirii. în acest con
text s-au subliniat rolul ce trebuie să 
revină O.N.U. in sfera dezarmării, 
necesitatea ca organizația mondială 
să exercite competente directe pri
vind negocierea și perfectarea a- 
plicării măsurilor de dezarmare. 
Orice negocieri din domeniul dezar
mării. a precizat reprezentantul ro
mân. trebuie să fie puse sub auto
ritatea si controlul O.N.U.. să asigure 
participarea pe baza deplinei egali
tăți a tuturor statelor la găsirea si 
negocierea soluțiilor, să asigure po
sibilitatea ca orice membru al O.N.U. 
să-si poată expune punctele de ve
dere în orice stadiu al lucrărilor si 
în forma în care dorește să facă a- 
cest lucru. în această ordine de idei, 
s-au reafirmat propunerile românești 
privind schimbarea substanțială a 
conținutului negocierilor din cadrul 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva, democratizarea profundă a 
structurii, a modului de lucru și a 
procedurilor interne ale comitetului.

iunie 1979, pentru a se permite sa
tisfacerea tradițiilor în materie elec
torală ale tuturor acestor țări.

O altă problemă abordată de par
ticipând în prima zi a reuniunii a 
fost cea a „Fundației (vest)-europe
ne pentru cultură", al cărei sediu se 
preconizează să fie la Paris. Nu s-a 
ajuns însă la o înțelegere asupra 
statutului juridic al fundației, ex- 
perții urmînd să depună eforturi 
pentru degajarea unui consens, even
tual pină la încheierea reuniunii la 
nivel înalt.

zate sint angajate — dar pină acum 
nu cu prea mult succes — in acțiuni 
avind ca scop dezvoltarea economică, 
în timp ce a doua categorie de țări 
occidentale, cele cu o economie sla
bă, au în vedere îndeosebi necesita
tea de a ajunge la o mai mare sta
bilitate economică printr-o echili
brare a situației in domeniul dato
riilor externe si prin reducerea rit
mului INFLAȚIEI. Lupta antiinfla- 
ționistă constituie însă o preocu
pare si pentru prima categorie de 
țări occidentale. Insurmontabila pro
blemă a ȘOMAJULUI în cele nouă 
țări membre ale C.E.E. — relevă 
agenția — implică existența a peste 
f> milioane de persoane ce nu au un 
loc de muncă. Dar, apreciază 
A.N.S.A., „desigur, la Copenhaga nu 
se va găsi remediul miraculos" pen
tru aceste probleme.

stat posibilitatea de a beneficia de 
cuceririle geniului uman, ale.revo
luției tehnico-știintifice contempora
ne. de a rezolva mai rapid și mai 
eficient problemele propriei dezvol
tări.

Accentuarea interdependentei din
tre economiile naționale reliefează și 
mai puternic avantaiele cooperării e- 
conomice pentru toate statele, indi
ferent de orinduire socială, -de di
mensiuni și potențial. Apare tot mai 
pregnant că, față de problemele 
mari si complexe care se pun in 
prezent pe planul diferitelor econo
mii naționale și al economiei mon

O CONSTANTĂ A POLITICII ROMÂNIEI SOCIALISTE:

Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire social-politică

diale. nici o țară nu se poate izola, 
ci. dimpotrivă, este tot mai intere
sată in intensificarea cooperării.

Iată tot atîtea motive în virtutea 
cărora dezvoltarea cooperării econo
mice internaționale este apreciată în 
tara noastră ca bază materială trai
nică a coexistentei pașnice, ca un 
factor primordial al încrederii si secu
rității internaționale, ai progresului si 
păcii in lume.

De altfel, relația de strinsă unitate 
dintre cooperarea economică și secu
ritate, intercondiționarea lor reciprocă 
si-au găsit expresie în Actul final al 
Conferinței general-europene, semnat 
la Helsinki de reprezentanții la nivel 
înalt ai statelor europene, S.U.A. și 
Canadei — document care, asa cum 
se știe, cuprinde prevederi si anga- 
gaiamente amănunțite vizind extin
derea schimburilor economice si teh- 
nico-stiintifice. amplificarea cooperă
rii. pe olan bi si multilateral, cores
punzător intereselor fiecăreia dintre 
țările semnatare, cauzei păcii in 
lume.

în concordantă cu cerințele obiec
tive ale propriei dezvoltări, cu aspi
rațiile de pace, progres si civilizație 
ale tuturor popoarelor. România so-

Partidele majorității parlamentare din Italia se pronunță
------------------------------------------------------  ---------------- -—_____----------------------------------- -------------------- '

Pentru respingerea fermă a oricărui șantaj 
din partea teroriștilor

ROMA 7 (Agerpres). — Secretarii 
! generali ai partidelor comunist, de- 
’ mocrat-crestin. socialist si socialist- 
j democratic din Italia, partide ale 
I majorității parlamentare, au confir- 
I mat din nou faptul că „statul italian 
1 respinge orice șantaj" și că „nu va 
l ceda in fata teroriștilor care l-au ră- 
■ pit pe Aldo Moro". subliniind., tot

odată, poziția acestor forțe politice 
! de combatere hotărită a terorismului 
; — relevă agenția A.N.S.A.
i Vorbind la Televiziunea italiană, 

secretarul general al Partidului Co
munist Italian. Enrico Berlinguer. a 
arătat că „era dificil să se prevadă 
că se va ajunge la un act atît de 
grav, cum este răpirea lui Aldo Moro, 
dar era previzibil, in condițiile înain
tării forteloj- populare si democratice, 
progresului* pe care îl înregistrează, 
îndeosebi în această perioadă, unita
tea acestor forte, că va avea Ioc ten
tativa extremă de a frina un proces 
politic pozitiv".

LISABONA 7 (Agerpres). — Adu
narea Republicii din Portugalia a 
adoptat o moțiune prezentată de 
grupul parlamentar socialist și în 
care se exprimă protestul față de 
campania inițiată de liderii Parti
dului Social Democrat împotriva li
niei politice a președintelui Ramal- 
ho Eanes — informează agenția 
A.N.O.P. Moțiunea apreciază că de
clarațiile publice făcute împotriva 

cialistă se pronunță si acționează 
consecvent pentru extinderea relați
ilor sale economice, pentru promova
rea liberă, neîngrădită a comerțului 
si cooperării economice internațio
nale.

Dezvoltarea intensă a industriei, 
modernizarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale permite ca tara noas
tră să participe de pe trepte tot mai 
înalte la diviziunea internațională a 
muncii, să-și extindă, să amplifice 
si să diversifice legăturile sale eco
nomice internaționale, să fie privită 
ca un partener serios de cooperare. 
Este semnificativ în acest sens că, 

în perioada cincinalului 1971-1975, 
volumul comerțului exterior al Româ
niei s-a dublatiar in anii actualu
lui cincinal., in pofida perturbărilor 
create pe piața internațională de fe
nomenele de criză, acest volum a 
continuat să crească an de an. fiind 
în 1977 cu 14,8 la sută mai mare față 
de anul precedent.

Ca o expresie a potențialului eco
nomic sporit al tării noastre, a preo
cupării permanente de extindere a 
participării sale la circuitul econo
mic mondial, relațiile României eu 
țările capitaliste dezvoltate s-au am
plificat și diversificat continuu in 
ultimii ani. ponderea acestora în vo- 
lumhl comerțului exterior depășind 
în prezent 30 la sută. Au cunoscut, 
astfel, o dezvoltare continuă relațiile 
economice ale României cu țările a- 
vansate economic, atit din Europa, cit 
și de pe alte continente. Pe o linie as
cendentă se situează legăturile econo
mice cu Statele Unite ale Americii. in 
ultimii trei ani realizindu-se o dublare 
a volumului schimburilor comerciale. 
Desigur, există in continuare largi 
posibilități de extindere a colaboră
rii româno-americane. si. tocmai de 
aceea, este întru totul realist obiecti
vul ca acest volum să atingă 1 mi-

Trebuie să se acționeze cu intran
sigentă — a spus Enrico Berlinguer 
— întrucît terorismul „este in primul 
rînd dușmanul maselor de oameni ai 
muncii, al comuniștilor, al socialiști
lor și al tuturor celor ce luptă pen
tru progresul democratic al tării". 
De aceea, trebuie să i se răspundă 
„prin întărirea unității si solidarită
ții. actionindu-se astfel încit această 
unitate, atît de importantă si atît de 
pozitivă, creată între forțele politice, 
să se extindă în întreaga tară".

La rîndul său, secretarul general 
al P.S.I., Bettino Craxi, a subliniat 
în cuvîntul său, rostit la posturile 
de televiziune, că socialiștii sînt ho- 
tărîți în ce privește necesitatea

SPANIA

In sprijinul menținerii înțelegerii intervenite 

prin „Pactul de la Moncloa"
MADRID 7 (Agerpres). — Princi

palele partide de opoziție din Spania 
au acceptat în mod implicit apelul 
lansat în cursul dezbaterilor parla
mentare ce au loc în prezent la Ma
drid de președintele guvernului, A- 
dolfo Suarez, de a se menține înțe
legerea dintre forțele politice din 
tară, intervenită toamna trecută prin 
„Pactul de la Moncloa". pînă la adop
tarea definitivă a Constituției, pro
babil în vara acestui an.

Secretarul general al partidului 
comunist. Santiago Carrillo, a apre
ciat că „procesul de democratizare 
a Spaniei evoluează prea lent". Tot
odată. el a declarat că este satisfăcut 
de explicațiile oferite de șeful gu
vernului în legătură cu modul de în
deplinire a programului guverna
mental. El a avertizat însă pe depu- 
tati că grupuri de presiune influente 
din punct de vedere financiar încear
că să blocheze mersul Spaniei de la 
dictatură spre democrație și a insis
tat pentru o participare mai activă 
a clasei muncitoare la deciziile poli
tice. 

PORTUGALIA

In favoarea regimului constitutional

combaterii terorismului și a metode
lor sale de acțiune.

Deschizind’ lucrările Direcțiunii 
P.S.D.I., Pierluigi Romita, secretar 
general al acestui partid, a exprimat 
deplina solidaritate a socialist-demo- 
craticilor cu celelalte forțe politice 
în atitudinea de curaj și răspundere 
adoptată în fața situației create de 
răpirea lui Aldo Moro, P.S.D.I. — a 
adăugat el — cere din partea gu
vernului rigurozitate și fermitate, 
pentru a nu ceda în fața teroris
mului.

Luînd cuvîntul în același cadru, 
secretarul general al P.D.C.. Benigno 
Zaccagnini. a arătat că deciziile pe 
care le-a luat partidul său nu puteau 
fi îndreptate decît în sensul legilor si 
cerințelor statului. în spiritul în care 
ar fi acționat și liderul democrat- 
creștin. P.D.C. — a subliniat el — nu 
este singur în eforturile pe care le 
depune pentru a-i reda libertatea lui 
Aldo Moro.
O primă sentință in procesul 

de la Torino
Renato Curcio, fondatorul organiza

ției teroriste ilegale autointitulate 
„Brigăzile roșii" din Italia, a fost 
condamnat la opt ani închisoare și 
la o amendă de 800 000 de lire. Curcio 
este judecat sub stare de arest, la 
Torino, împreună cu alți 14 membri 
ai organizației sale, sub învinuirea 
de furt, răpiri și atentate. „Brigăzile 
roșii" și-au asumat, după cum se cu
noaște, responsabilitatea răpirii lui 
Aldo Moro, președintele Consiliului 
Național al Partidului Dertiocrat- 
Creștin din Italia.

Felipe Gonzalez, prim-secretar al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, a precizat, de asemenea, că 
partidul său nu va cere un vot de 
cenzură, deoarece aceasta ar pune în 
pericol acordurile dintre guvern și 
opoziție în scopul consolidării demo
crației în Spania. El a insistat to
tuși să se atribuie puteri reale gu
vernelor regionale autonome și să 
se urgenteze organizarea alegerilor 
municipale, pentru a fi înlăturați 
primarii ultraconservatorl rămași 
din perioada franehistă.

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Spania, Enrique Tierno 
Galvan, a declarat la rîndul său : 
„Noi am prelungit cu cîteva luni, 
pină la referendumul constituțional, 
încrederea acordată guvernului în 
toamna, anului trecut, cind am sem
nat "Pactul de la Moncloa»".

Premierul Suarez a declarat, la în
cheierea celei de-a doua ședințe ple
nare a Camerei Deputatilor. că ale
gerile municipale vor avea loc după 
referendumul constituțional.

președintelui Eanes „lezează presti
giul legitimității democratice, exer
citarea magistraturii prezidențiale și 
însuși regimul democratic constitu
țional".

Agenția menționează că în spriji
nul acestei moțiuni au votat depu
tății membri ai Partidului Socialist, 
Partidului Comunist și ai Centrului 
Democratic și Social.

Hard dolari în ambele sensuri, pînă 
în 1980, așa cum s-a convenit la cel 
mai înalt nivel.

Desfășurind o amplă activitate de 
extindere a relațiilor economice cu 
toate țările. România consideră că, 
pentru a fi cu adevărat rodnică, efi
cientă. cooperarea economică trebuie 
așezată pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului si avan
tajului reciproc. După cum sublinia
ză tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
..în condițiile interdependentei tot 
mai accentuate dintre state, se im
pune instaurarea unor relații econo
mice internaționale care să ducă Ia 

dezvoltarea armonioasă a tuturor e- 
conomiilor naționale. Sint necesare 
relații de deplină egalitate între toa
te statele, indiferent de mărimea sau 
orinduirea lor socială. respectarea 
independentei si suveranității fiecă
rui popor, asigurarea avantajului re
ciproc. desființarea oricăror discri
minări si bariere in calea comerțului 
international si a cooperării dintre 
națiuni, crearea condițiilor pentru 
intensificarea schimburilor si cola
borării economice libere".

Angajată în înfăptuirea unui vast 
program de dezvoltare a tuturor ra
murilor economiei naționale, Româ
nia este interesată să extindă și să 
diversifice schimburile cu țările in
dustrializate, să desfășoare intens 
colaborarea economică în forme va
riate, moderne, de înaltă eficiență, 
cum sînt cooperarea în producție și 
desfacere, crearea de societăți mix
te ș.a, menite să asigure satisface
rea unor necesități ale economiei 
românești, inclusiv de tehnologia 
modernă, o eficiență economică ma
ximă. în mod evident, promovarea 
unor asemenea relații de cooperare 
răspunde, totodată, și intereselor par
tenerilor ; cu atit mai mult cu cît 
astăzi. într-un șir de țări, persistă

ȘEDINȚA PREZIDIULUI R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 7 (Agerpres). — Vineri 

a avut loc o ședință a Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, în cadrul căreia 
au fost examinate aspecte privind 
activitatea internațională a Iugosla
viei și probleme ale actualității in
ternaționale.

Președintele Iosip Broz Tito a 
prezentat o informare asupra vizi

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager

pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat 
primului ministru al Israelului, 
Menahem Begin, un mesaj în care 
îi cere să procedeze la o retragere 
rapidă a trupelor israeliene din su
dul Libanului — a anunțat un pur
tător de cuvint al organizației.

Informînd că procesul de consti
tuire și amplasare a forțelor O.N.U. 
în sudul Libanului continuă, docu
mentul transmis premierului Begin 
exprimă preocuparea*  secretarului 
general al O.N.U. in legătură cu 
modul de îndeplinire a prevederilor 
rezoluției 425 a Consiliului de Secu
ritate privind retragerea trupelor is
raeliene din zonă — a adăugat pur
tătorul de cuvînt.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al forțelor O.N.U. 
în Orientul Mijlociu a declarat la 
Ierusalim că „retragerea inițială" a 
forțelor israeliene din sudul Libanu
lui va avea loc în două etape, în zi
lele de 11 și 14 aprilie. La 11 apri

NICARAGUA

Se intensifică mișcarea de protest 
împotriva dictaturii

MANAGUA 7 (Agerpres). — în ul
timele zile, Nicaragua a cunoscut din 
nou o sensibilă deteriorare a situației 
interne, ca urmare a demonstrațiilor 
de protest organizate de populația 
civilă din mai multe localități ale 
țării — Managua, Masaya și Leon — 
împotriva regimului dictatorial al 
președintelui Anastasio Somoza.

La Managua, tineretul a organizat 
demonstrații de protest față de măsu
rile represive luate de autorități, ce- 
rînd eliberarea profesorilor arestați 
în timpul recentei greve generale, 
care a paralizat activitatea economică 
a țării timp de peste 15 zile.

La Masaya, localitate situată la 
30 km est de capitala țării, elevii 
școlilor secundare au ocupat clădirile 
a patru instituții de învățămînt, pen
tru a cere demisia mai multor pro
fesori suspecti de a colabora cu po
liția guvernamentală. La începutul 
acestei săptămîni, 4 000 de tineri, stu- 
denți și elevi, au participat la un 
marș de protest împotriva regimului 
Somoza. Manifestanții au cerut eli
berarea deținuților politici și instau

agențiile de presă transmit:
Convorbiri iugoslavo- 

Rl(llt6Z6. Pre5e<iintele losip Broz 
Tito l-a primit, joi. în localitatea 
Karadjordjevo. pe primul ministru 
al Maltei. Dom Mintoff. aflat într-o 
vizită oficială în Iugoslavia. în ca
drul convorbirii, informează agenția 
Taniug. a fost examinată situația din 
zona Mării Mediterane. fiind subli
niată necesitatea depunerii unor e- 
forturi sporite pentru stingerea tu
turor focarelor de tensiune, pentru 

fenomene de recesiune, de utilizare 
incompletă a capacităților de pro
ducție și neocupare a unui procent 
însemnat al forței de muncă în di
ferite sectoare ale economiei.

Pentru ca avantajele cooperării să 
fie reciproce, să servească intereselor 
tuturor părților se impune, firește, 
eliminarea acelor bariere artificiale 
care mai persistă, a oricăror restric
ții si măsuri limitative — practici 
care se dovedesc tot mai mult 
anacronice, în contradicție cu cerin
țele dezvoltării largi a relațiilor eco
nomice. în acest sens, pentru a ne 
referi doar la un exemplu din do
meniul relațiilor româno-america
ne, o importanță deosebită ar avea 
extinderea clauzei națiunii celei mai 
favorizate pentru perioade mai în
delungate — astfel incit să se evite 
orice aspecte de incertitudine în ac
țiunile de cooperare, să se asigure 
desfășurarea lor pe o bază stabilă și 
durabilă.

Imprimarea unui curs spre dez
voltarea largă a unei , colaborări 
egale in drepturi și reciproc avan
tajoase intre toate statele, spre sta
tornicirea unor relații economice să
nătoase, stabile ar corespunde intru 
totul spiritului Actului final de la 
Helsinki, contribuind la instaurarea 
unui climat de încredere, destindere, 
bunăvoință și înțelegere în întreaga 
lume. Promovarea unor schimburi 
economice tot mai ample, intensifi
carea acțiunilor de cooperare se în
scriu, totodată, ca o componentă prin
cipală a procesului de edificare a 
unei noi ordini economice interna
ționale, menită să contribuie la so
luționarea pe o bază nouă a proble
melor complexe ale economiei mon
diale, să asigure bunăstarea și înflo
rirea tuturor națiunilor.

în concordanță cu această cerință 
fundamentală, România își afirmă 
hotărîrea de a acționa, în continuare, 
pentru intensificarea colaborării re
ciproc avantajoase cu toate statele 
lumii, pentru crearea condițiilor fa
vorabile în vederea promovării unui 
comerț cu adevărat liber, a unei co
laborări egale în drepturi — așa cum 
o cer interesele tuturor națiunilor, 
dornice să-și făurească în pace o 
viață tot mai prosperă și mai îm
belșugată.

Ion FÎNTÎNARU 

telor sale recente în Statele Unite 
Și Marea Britanle.

Agenția Taniug Informează că 
Prezidiul R.S.F.I. a examinat posi
bilitățile de sporire a contribuției 
Iugoslaviei la depășirea actualelor 
dificultăți ale situației internaționale 
actuale.

lie, unitățile Israeliene vor evacua 
regiuneâ libaneză Marjayoun — Ar- 
qoub pe o adîncime de 2—3 kilome
tri, precum și porțiunea de teren si
tuată între Kankaba și Shabaa pe 
o adîncime de aproxirtiativ 7 kilo
metri. în etapa a doua, la 14 apri
lie, va fi evacuată o zonă situată în
tre fluviul Litani și localitatea Deir 
Mimess pe o adîncime de 5 pînă la 
6 kilometri,

AMMAN 7 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, aflat într-un turneu 
prin mai multe capitale arabe. Au 
fost abordate probleme legate de 
restabilirea solidarității și acțiunii 
unite a lumii arabe în vederea so
luționării conflictului din Orientul 
Mijlociu — informează agenția de 
presă J.N.A. Suveranul -iordanian l-a 
informat pe secretarul general al Li
gii Arabe în legătură cu agenda pro
pusă de guvernul iordanian pentru 
preconizata conferință arabă la nivel 
înalt.

rarea unui guvern democratic. Poli
tia a operat numeroase arestări.

La Leon, 80 km nord-vest de capi
tala nicaraguaiană, poliția a lansat 
grenade cu gaze lacrimogene pentru 
a împrăștia sute de studenti care au 
manifestat împotriva regimului somo- 
zist. Trupe militare au încercuit zona 
centrală a orașului, pentru a-i aresta 
pe manifestanți.

„Armata japoneză 
nu va fi înzestrată 

cu armament nuclear"
TOKIO 7 (Agerpres). — Japonia nu 

intenționează să înzestreze forțele 
sale armate cu armament nuclear, 
nici chiar în scopuri de autoapărare 
— a declarat, joi, în fața Dietei 
(parlamentului) acestei țări, Shin 
Kanemaru, ministru de stat și di
rector general al Agenției pentru 
apărarea națională a Japoniei. • 

transformarea Mării Mediterane în
tr-o zonă a păcii și cooperării.

Măsuri împotriva propa
gandei naziste în R.F.G. 
Ministrul justiției al R. F. Germania. 
Hans-Jochen Vogel, a declarat, la 
Hanovra, că guvernul R.F.G. este în
grijorat de intensificarea activităților 
neonaziștilor în țară.' Concret, el s-a 
referit la tot mai larga exploatare in 
scopuri comerciale a cărților des
pre perioada nazistă, a fotografiilor 
și filmelor ce evocă trecutul nazist. 
Vogel a precizat că a dat instruc
țiuni miniștrilor justiției din landu
rile R.F.G. să urmărească, conform 
legii, activitățile neonaziste.

La Casa Uniunii cineaștilor 
din Moscova a avut loc, vineri, 
o seară a filmului românesc 
contemporan, in cadrul căreia a 
fost prezentată ultima realizare 
a Casei de filme unu din Bucu
rești — „Ediție specială", în re
gia lui Mircea Daneliuc. Criticul 
M. Kvatnetskaia a evocat, cu 
acest prilej, succesele cinemato
grafiei românești. La spectacol 
au participat cineaști, critici, oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public, ziariști. Au fost 
prezenți Gheorghe Badrus, am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică, membri ai ambasadei. 
Film-ul s-a bucurat de un deose
bit succes.

La Consulatul general al Ro
mâniei din Kiev a avut loc o 
gală de filme documentare ro
mânești. Au participat O. I. Ka- 
sianenko, ministrul industriei 
ușoare al R. S. S. Ucrainene, 
președintele filialei republicane 
a Asociației de prietenie sovie- 
to-română, activiști ai C.C. al 
P. C. din Ucraina, conducători 
ai unor ministere republicane, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești și ai vieții 
cultural-artistice, ziariști, mem
bri ai corpului consular.

Lucrările sesiunii Comi
siei mixte sovieto-ameri- 
Caiîe de c0°Perare ’n domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice au luat sfîrșit la Washington. 
Comisia a făcut un bilanț al îndepli
nirii programelor comune pe anul 
1977 si a aprobat programul cooperă
rii viitoare.

în baza legislației rasis- 
țg șase persoane de culoare afri
cane au fost condamnate de un tribu
nal sud-african la pedepse cu închi
soarea pe termene variind intre 7 și 
18 ani, sub acuzația de a fi organizat 
acțiuni vizind răsturnarea regimului 
de apartheid și de a avea legă
turi cu Congresul Național African, 
organizație interzisă în R.S.A. Aces
te măsuri reprezintă o nouă ilustra
re a actelor brutale de represiune la 
care se dedau organele regimului 
sud-african împotriva celor care 
luptă pentru lichidarea inegalităților 
și nedreptăților.

Vizita delegației 
U. T. C. in Polonia

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Dele
gația .Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al U.T.C.. a fost primită de Zdizislaw 
Zandarowski. secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Cu prilejul primirii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, prie
tenească. s-a evidențiat importanta 
întîlnirilor si a convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu si Edward 
Gierek, pentru intensificarea, pe mai 
departe, a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două partide, 
țări si popoare, pentru extinderea le
găturilor dintre tineretul român și 
tineretul polonez.

Delegația U.T.C. s-a întilnit cu ti
neri si cadre ale Federației Uniunilor 
Socialiste ale Tineretului Polonez, a 
vizitat obiective economice si social- 
culturale din orașele Gdansk și Gdy
nia.

Vineri după-amiază. delegația s-a întors în patrie.

Încheierea Congresului 
P. C. din India

DELHI 7 (Agerpres). — La Bhatin- 
da au luat sfirsit lucrările Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Comunist 
din India, care a adoptat o serie de 
rezoluții în probleme actuale social- 
economice ale Indiei și în probleme 
internaționale. în cadrul ședinței de 
închidere, delegații au ales noile or
gane de conducere ale partidului — 
Consiliul national al partidului si Co
misia de control.

Cuvîntul de închidere a lucrării T 
congresului a fost rostit de Shripat 
Amrit Dange. președintele partidului.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la lucrările congresului a 
participat tovarășul Stefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R.

Comunicat sovieto-etiopian
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. anunță 'că Mengistu 
Haile Mariam, președintele Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu, 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Etiopiei, a făcut o vizită de lucru 
în Uniunea Sovietică în intervalul 
3—5 aprilie. Cu acest prilej, el a 
avut o convorbire telefonică ,cu 
L. I. Brejnev, care nu se afla la Mos
cova, și s-a întreținut cu A. N. Kosi- 
ghin.

Comunicatul comun publicat la în
cheierea vizitei precizează că părțile 
au convenit să lărgească contactele și 
legăturile dintre organizațiile de stat 
și obștești din cele două țări, înfiin
țarea unei Comisii guvernamentale 
sovieto-etiopiene pentru problemele 
cooperării economice, tehnico-științi- 
fice și comerciale, precum și asupra 
unor consultări regulate în probleme 
internaționale.

Comerțul bulgaro-ceho- 
SlOVUC va cunoa?te *n acest an o 
creștere considerabilă, mai ales cu 
mașini-unelte si cu produse ale in
dustriei chimice. în baza acordului 
semnat la Sofia între cele două țări.

Alegerile din Filipine.In 
Filipine au avut loc. vineri, alegeri 
pentru Adunarea Națională interi
mară care urmează a prelua atribu
tele puterii legislative — ce revin în * 
prezent șefului statului. Operațiunea 
votului s-a încheiat în toate cele 
85 000 de centre deschise în cele 13 
regiuni electorale. Președintele comi
siei electorale. Leonardo Perez, a 
apreciat că scrutinul s-a desfășurat tn 
general în condiții pașnice în întreaga 
tară. El a anuntat că primele rezul
tate vor fi cunoscute sîmbătă.

Acord albanezo-algerian. 
Agenția A.T.A. anunță că la Tirana 
a fost semnat un acord privind 
schimburile de mărfuri între Alba
nia și Algeria pe anii 1978—1980.

„Transferul și dezvolta
rea tehnologică" constituie^ 
tema unui seminar ale cărui lucrări 
se desfășoară la San Josă. sub aus
piciile U.N.C.T.A.D. și ale Secreta
riatului de cooperare economică cen- 
tro-americană. Participanții exami
nează probleme privind înlăturarea 
dependentei tehnologice a țărilor în 
curs de dezvoltare fată de cele pu
ternic industrializate. realizarea in 
condiții echitabile a transferului de 
tehnologie.

„Parcaj" auto... pe cabluri
O asemenea imagine insolită a de
venit obișnuită în aceste zile în re
giunea Parisului, afectată de cele 
mai grave inundații din ultimii 20 de 
ani. Sena s-a revărsat, acoperind 
aproape cu totul automobilele par
cate pe maluri. Ca urmare, unii pro
prietari, mai precauți, și-au suspen
dat vehiculele pe cabluri legate de 

stîlpi și de arbori
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