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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu
la plenara Consiliului Național

PRODUCȚIA 
NETĂ

al Oamenilor Muncii subliniază cu putere indicatorul

MAREA RĂSPUNDERE
cel mai expresiv 

al eficienței 
întregii activități

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi di
mineață, pe tovarășul Josef Kepa, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, președintele 
părții poloneze in Comisia guverna
mentală româno-polonă de colabo
rare economică, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la București.

La primire a participat tovarășul 
Janos Fazekas. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior. președintele părții române in 
comisie.

A luat parte, de asemenea, Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros sa
lut din partea tovarășului. Edward 
Gierek, prim-șecretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, împreună cu urări de

succes poporului român în activita
tea pe care o desfășoară pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat .pe oaspete să 
transmită tovarășului Edward Gierek 
salutul său - cordial, iar 
polonez cele mai bune 
prosperitate ți progres.

în timpul convorbirii a 
vată cu satisfacție dezvoltarea 
tinuă a relațiilor de strînsă priete
nie, solidaritate și colaborare mul
tilaterală dintre România și Polonia, 
dintre partidele și popoarele noas
tre. în acest cadru s-a subliniat în
semnătatea hotărîtoare pe care au 
avut-o pentru evoluția fructuoasă a 
raporturilor româno-poloneze întâl
nirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek. A fost 
exprimată, de asemene^, dorința 
comună de amplificare, în conti
nuare, a conlucrării dintre P.C.R. și

poporului 
urări de

fost rele-
con-

P.M.U.P., dintre cele două țări și 
popoare, de extindere a relațiilor 
economice și tehnico-științifice, a 
cooperării in producție și schimbu
rilor reciproce de mărfuri, valorifi- 
cindu-se cit mai eficient posibilită
țile existente în acest sens in inte
resul construcției socialiste in Româ
nia și Polonia, al cauzei generale 
a socialismului, colaborării și păcii 
în lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi referitor la aspecte 
actuale ale vieții politice internațio
nale, reafirmîndu-se dorința celor 
două partide și țări de a-și aduce 
și in viitor contribuția la adîncirea 
cooperării internaționale, la efortu
rile pentru asigurarea securității în 
Europa și în lume, la soluționarea 
problemelor contemporaneității în 
interesul popoarelor, al progresului, 
democrației și păcii.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

A CLASEI MUNCITOARE
economice

Ambasadorul Indiei cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

în conducerea și gospodărirea optimă
a întreprinderilor, în realizarea

unei eficiențe economice maxime
Timp de două 

sub președinția 
Ceaușescu. lucrările plenarei Consi
liului Național al Oamenilor Muncii. 
Plenara a prilejuit o amplă și pro
fundă dezbatere a unor probleme de 
mare însemnătate pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării, pentru 
îmbunătățirea cadrului organizatoric 
de participare a clasei muncitoare la 
conducerea societății, pentru trans
punerea înviată a hotăririlor plena
rei C.C. al P.C.R. din martie cu pri
vire la perfecționarea conducerii și 
planificării economico-financiare.

Cu realism, clarviziune și spirit 
profund științific, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o amplă ana
liză a rezultatelor obținute în re
alizarea hotăririlor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a dat o înaltă apreciere 
modului în care, s-au desfășurat adu
nările generale ale oamenilor muncii 
din acest an, măsurilor aplicate pen
tru reorganizarea consiliilor oame
nilor muncii, a jalonat căile și mij
loacele de acțiune pentru înfăptuirea 
autoconducerii și autogestiunii in uni
tățile economice. Relevind că fiecare* 
colectiv de oameni ai muncii poartă 
răspunderea directă și nemijlocită 
pentru folosirea judicioasă a mijloa-

zile s-au desfășurat, 
tovarășului Nicolae

celor și bunurilor încredințate de so
cietate — parte a proprietății între
gului popor — secretarul general al 
partidului a subliniat cu putere că 
administrarea de către oamenii mun
cii a tuturor unităților trebuie să asi
gure obținerea unor producții supe
rioare, creșterea eficienței economice, 
sporirea valorii nou create, a venitu
lui național.

Există o evidentă legătură de con
tinuitate intre hotăririle adoptate de 
Conferința Națională a partidului, de 
plenara C.C. al P.C.R. din martie și 
măsurile aprobate de plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii. 
Aceste hotăriri și măsuri, precum și 
modalitățile concrete de aplicare a 
lor în viață au ocupat locul central 
în cadrul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, In mod deosebit, 
secretarul general al partidului a in
sistat asupra marii răspunderi ce re
vine oamenilor muncii din toate uni
tățile — prin trecerea la aplicarea 
hotăririlor cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării, la auto- 
conducere și autogestiune. la produc
ția netă ca indicator de bază al pla
nului — pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor materiale de producție, 
a tuturor consumurilor. pentru 
creșterea ponderii valorii nou create 
în totalul producției ce se realizează.

Din cuvintarea secretarului general

al partidului reține în mod deosebit 
atenția sarcina de a se întreprinde 
acțiuni hotărite pentru introducerea 
in viață a cuceririlor științei, a teh
nologiilor moderne in toate ramurile 
producției materiale — ca o condiție 
esențială pentru creșterea eficienței 
economice, reducerea cheltuielilor 
materiale, sporirea productivității 
muncii, pentru trecerea de la acumu
larea cantitativă la o calitate nouă, 
superioară a întregii activități eco
nomice. „Măsurile stabilite de ple
nara Comitetului Central, pe care 
le-am dezbătut și în plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
— preciza secretarul general al parti
dului — trebuie să ducă la perfec
ționarea întregii noastre activități, la 
ridicarea nivelului calitativ al muncii 
tuturor colectivelor, Ia sporirea răs
punderii organelor colective, de la 
ministere pină la întreprinderi, Ia 
fiecare unitate, astfel incit zi și noap
te, dacă se poate spune așa, aceste 
organisme, colectivele de oameni ai 
muncii să nu aibă decit o singură 
preocupare : să producă mai bine, 
mai ieftin, la un nivel tehnic și cali
tativ mai ridicat, să sporească venitul 
național, să obțină o eficiență maxi
mă a producției". Aceasta este

PAGINA A lil-A

i Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășulNicolae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, pe Ashok

Kumar Ray. care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii India' în țara 
noastră. (Continuare in pagina 
a V-a).
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cinstită prin noi succese in muncă

Au îndeplinit planul pe patru luni 
întreprinderile industriale din județele ALBA, 

COVASNA, HARGHITA și MARAMUREȘ

IN JUDEȚELE TULCEA SI MEHEDINȚI

S-AU ÎNCHEIAT ÎNSĂMÎNTĂRILE

Alba ra-• Industria județului 
portează îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele 4 luni ale anului cu 
4 zile mai . devreme. Peste 80 la sută 
din producția suplimentară rftaliiată 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, care este cu 9.5 la 
sută mai mare fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut.
• Colectivele de unități din indus

tria județului Covasna au îndeplinit(Continuare în pag. a V-a)

Foto : E. DichiseanuVedere panoramică a Combinatului siderurgic Reșița

Rar se intilnesc localități frații lor de celelalte
în care omul să se simtă in ' meleaguri românești, au ju- 
industrie atit de ..acasă", 
ca la Reșița. în centrul 
vechi al orașului, citeva 
case sîn.t zid in zid cu ha
lele industriale, fisiitul abia 
perceptibil al funicularelor 
ce cară pe deasupra orașu
lui calcar de pe dealul Go
lul spre fabrica de aglome
rare de la Mociur. se con
fundă cu susurul Birzavei.

Pe această fîsie îngustă' 
dintre dealuri, pămint ro- 
șiet-ic. refuzind cu cerbicie 
rădăcina de griu sau de 
porumb, oamenii au i'nvătat 
de sute de ani anevoiosul 
meșteșug de a scoate fierul 
din piatră, legindu-si viata 
de foc. Si asta, cu mult 
înainte de data oficială a 
primelor furnale: 1771. Căci 
altfel, n-ar fi putut atesta 
abatele Francisco Griselini., 
in 1775. „priceperea si in- 
deminarea cărvunarilor va
lahi". ce scot fierul, apoi 
otelul, care cunosc arta de 
„reglare a focului, precau- 
tiunea cu care, la timpul 
potrivit, aruncă drugilor în
roșiți zgura trebuincioasă". 
Iar faima de meșteșugari a 
oamenilor acestor melea
guri avea să fie confirmată 
în folosirea celor mai mo
derne metode de prelucrare 
a metalului din secolul 
XIX : procedeul Bessemer, 
în 1868. apoi Martin in 1876, 
la numai cîtiva ani de la 
descoperire.

în anul 1848. otelarii reși- 
țeni sapă tranșee si ridică 
baricade, pun mina pe arme 
împotriva trupelor habsbur- 
gice. Muncitorii români, 
alături de cei germani, sirbi. 
maghiari aveau să se ridice 
apoi la luptă împotriva ex
ploatării capitaliste. Iar la 
1 decembrie 1918. delegați 
ai celor peste 6 000 munci- 

reșițeni, alături de

cat Hora Unirii întregului 
neam.

Atit de spectaculoasă a 
fost evoluția ..cetății de foc" 
resitene in anii industriali
zării socialiste, incit pină si 
episoade trăite de actuala 
generație de meșteri par.

tru Dincă Turanu. pină a 
ieșit la pensie, tot îsi mai 
..calcula1' procentajul rețe
telor de forjă cu... boabe de 
fasole. Astăzi, cîteva sute 
dă ptelari. mai tineri 
sau mai virstnici. frecven
tează cursurile serale ale ’ 
scolii medii tehnice, de 
maiștri, sau ale Institutului

REȘIȚA

tot, mai mult, la studiu teh
nic. Numai in cursul aces
tui an secția asimilează ci- 
teva noi tipuri de oteluri. 
Expresie .a luptei pentru o 
nouă calitate, asa cum ne-o 
cere partidul.

Otelul resitean ? Se află 
în osatura aproape a tutu-' 
ror marilor obiective indus-

Flăcările înalte ale gîndirii

și iscusinței muncitorești
rememorate, file îngălbenite 
de istorie.

— Cind am venit a doua 
zi. la lucru, după naționa
lizare. m-am uitat altfel la 
ciocan. Era acum al meu. al 
tovarășului de lingă mine, 
al tuturor. Altfel trebuia 
lucrat cu el. Și-acum, cind 
ies la pensie, las o forjă 
modernă, de inaltă produc
tivitate — încearcă forjorul 
Vasile Fulgeanu să se „mă
soare" cu el insusi. cel de 
acum 30 de ani.

Cu un umor ce le este 
propriu, reșitenii spun că 
in ultimii ani au făcut un 
salt de la „epoca fierului 
brut" la cea a otelurilor spe
ciale. aliate. Bătrînul mais-

de subingineri. Asa incit, 
focul continuu al otelului 
resitean este in permanentă 
însotit de flacăra mereu mai 
înaltă a gîndirii. învățăturii 
si iscusinței muncitorești. 
Semne distinctive ale cin
cinalului revoluției tehnico- 
stiintifice. Care innobilează 
metalul in sensul cel mai 
propriu.

— Dacă trece o zi fără ca 
cineva să mă întrebe ce 
si cum s-ar mai putea îm
bunătăți calitatea produc
ției înseamnă că ceva in 
secție nu e în ordine — îmi 
spune inginerul Aurel Bla- 
goe. Pentru că meseria de 
otelar. in afară de acel simt 
al metalului care se for
mează cu timpul, apelează

triale edificate în anii noș
tri. Se află si in mașinile 
de înaltă tehnicitate ale 
Resitei. produse de moder
na întreprindere construc
toare de mașini, apărută in 
locul fostei „fabrici de po
duri".

— ...căci una e să faci 
bare pentru poduri si cu to
tul alta — motoare diesel 
— remarcă muncitorul spe
cialist Titus Frunzăverde. 
unul dintre pionierii aces
tei fabricații moderne, dato
rită căreia ..emblema" re- 
siteană a dobîndit 
prestigiu. Astăzi, 
cestor motoare e 
între 1 250 și 4 000 
tere.

un mare 
gama a- 
cupr'insă 
cai-pu-

' A
La ele se adaugă motoa

rele navale si turbinele de 
puteri tot mai mari pentru 
echiparea hidrocentralelor 
— creații de înaltă tehnici
tate ale constructorilor de 
mașini. în performantele 
lor. mereu îmbunătățite, 
potrivit aceluiași imperativ 
al calității, se reflectă ace
lași foc viu al gîndirii resi
tene. stimulat de sarcinile 
Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului. Si. după cum au 
ținut să sublinieze interlo
cutorii noștri, fiecare vizită 
de lucru făcută de tovară
șul Nicolae Ceausescu pe 
aceste meleaguri a consti
tuit punctul de plecare 
noi trepte calitative 
„cetății de foc".

Argumentînd felul . ... 
înțeleg reșitenii să se in
scribe. cu toate energiile lor 
creatoare. în bătălia pentru 
o nouă calitate, tovarășul 
Ion Lazăr. secretar adjunct 
al comitetului de partid al 
întreprinderii constructoare 
de mașini, făcea un calcul 
din care reieșea că numai 
anul trecut ei au realizat 
142 de inovații și invenții, 
aducînd un beneficiu de 142 
milioane lei. Este un .indi
cator sintetic al conștiinței 
comuniste, manifestate ne 
tărimul creației tehnico- 
stiintifice de masă.

Această Resită — de ve
che si glorioasă tradiție 
muncitorească si. totodată, 
de nouă si îndrăzneață 
creativitate, isi are două 
monumente simbolice, pe 
măsură : prima locomotivă 
cu abur creată aici si o 
uriașă roată dințată — dia
demă albastră — ce domină 
una din înălțimile „cetății 
de foc".

spre 
ale

cum

Lauren tiu DU ȚA

prevederile planului pe primele patru 
luni cu trei zile înainte de termen, 
în cacirul avansului de timp obținut 
de la începutul anului și pină în 
prezent se vor realiza Însemnate 
cantități de produse. La obținerea 
acestui succes o contribuție de seamă 
au adus colectivele de la întreprin
derea minieră Căpeni. întreprinderea 
de șuruburi din Tg. Secuiesc. I.F.E.T. 
Tg. Secuiesc, intreprinderea textilă 
„Oltul" Sf. Gheorghe, întreprinderea 
de confecții din Tg. Secuiesc. (Tomori 
Gâza).

• Oamenii 
maghiari 
județului 
deplinirca 
ția ' ‘

muncii 
tinăra

Harghita 
planului 

industrială pe 
tru luni ale anului, 
exemplar contractele 
beneficiarii interni și 
prinderile harghitene 
termen tractoare, mașini si 
pentru industria constructoare de 
mașini și industria alimentară, apa- 
rataj electric de joasă tensiune.. che
restea si mobilă, mărfuri alimentare 
și alte bunuri de consum. Valoarea 
producției ce se va realiza suplimen
tar pină la sfîrsitul lunii se esti
mează a fi de peste 60 milioane lei. 
De remarcat că producția realizată 
in acest an in patru luni este 
lă cu aceea a întregului an 
(I. D. Kiss).
• Ieri. 27 aprilie, în județul 

ramures, sarcinile de plan pe patru 
luni au fost îndeplinite in industrie, 
creindu-se posibilitatea ca, pină la 
finele lunii, să se obțină suplimentar 
o serie de produse necesare economiei 
naționale. Acest spor de producție 
se materializează în 428 tone cupru 
in concentrate, 193 tone cupru rafi
nat electrolitic. 46 tone utilaj mini
er, peste 22 000 mp furnire estetice, 
817 mc cherestea ș.a. (Gheorghe 
Susa).

din
români și 
industrie a 

raportează in
ia produc- 

primele pa- 
Respectindu-și 

încheiate cu 
externi, intre- 
au livrat la 

utilaje

ega-
1970.

Ma-

Buna organizare a. muncii, exploa
tarea cu randament sporit a tractoa
relor și mașinilor agricole din dotare, 
folosirea din plin a fiecărei zile si ore 
bune de lucru au permis oamenilor 

. muncii de pe ogoarele județului Tul- 
cea să încheie la 27 aprilie insămin- 
tatul porumbului pe întreaga supra
față de peste 84 000 hectare.

.In telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de către Comitetul jude
țean Tulcea al P.C.R.. se spune : în- 
sămînțarea porumbului in perioada 
optimă și de calitate superioară ne 
dă garanția realizării unor producții

*

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Mehedinți au raportat joi că au în- 
sămînțat ultimele suprafețe' din ceie 
peste 80 000 hectare în culturi de pri
măvară. din care 50 000 ha cu po
rumb și peste " 
tehnice.

în telegrama 
prilej. C.C. al 
Nicolae Ceaușescu, de către Comite
tul județean Mehedinți al P.C.R. și 
consiliul popular județean, se arată : 
Comuniștii, toți cei care trăiesc și 
muncesc in satele acestui străvechi si 
înfloritor colț de vatră românească 
acționează cu toată hotărirea pentru 
ridicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a intregii activități, prin fo
losirea mai eficientă a potențialului 
material si uman, 
în timpul optim

20 000 ha cu plante
adresată, cu acest
P.C.R.. tovarășului

pentru efectuarea, 
și in bune condi-

galați : A fost lansată
Constructorii șantierului naval din 

Galați au lansat o nouă navă, 
cargoul „Filipești" de 8 700 tdw. des
tinată transportului de mărfuri ge
nerale. Vasul, care a primit botezul 
apei la raia bazin a șantierului naval 
gălățean. este prima navă dotată cu

Zile de puternică mobilizare a

sporite la această cultură, corespun
zător sarcinilor trasate de dumnea
voastră la consfătuirea pe tară con
sacrată problemelor agriculturii.

Vă asigurăm incă o dată, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
cei -ce făuresc belșugul ogoarelor tul
cene. în frunte cu comuniștii, vor 
milita neabătut pentru Înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui cu privire la dezvoltarea si mo
dernizarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste, pentru creșterea 
contribuției acesteia la înflorirea pa
triei noastre dragi, 
listă România.

Republica Socia-

*

întreținere a cul- 
plante tehnice

ții. a lucrărilor de 
turilor de porumb. . 
legumicole, a plantațiilor de pomi 
vie. pentru dezvoltarea zootehniei 
creșterea producțiilor animaliere.

Exprimînd si cu acest prilej ade
ziunea deplină a comuniștilor, a tu
turor locuitorilor plaiurilor mehedin- 
tene la politica internă și externă a 
partidului si statului nostru, la 
zultatele istoricei vizite pe care 
întreprins-o in Statele Unite ale 
mericii. se spune în telegramă, 
asigurăm, mult iubite si stimate 
varășe Nicolae Ceausescu, că si în 
viitor vom urma cu devotament ne
țărmurit pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de patriotism, de dăruire in 
munca pentru fericirea poporului, 
pentru strălucirea patriei noastre 
dragi.

?i
Si
Si

re
ali 
A- 
vă 
to-

o nouă navă de 8700 tdw
motor de 6 000 cai putere de con
strucție românească. De remarcat de 
asemenea că timpul de construcție a 
navei a fost redus cu 5 la sută fată 
de cel planificat, ceea ce va permite, 
în continuare, scurtarea ciclului de 
armare cu 20 de zile. (Dan Plăesu).

forțelor pentru

ÎNCHEIEREA INSÂMlNȚĂRII PORUMBULUI
Semănatul porumbului a 

intrat intr-o etapă deci
sivă. cînd fiecare oră, fie
care zi trebuie folosită 
din plin pentru urgenta
rea încheierii acestei lu
crări. Ca urmare a inten
sificării ritmului de lucru, 
pină ieri, 27 aprilie, au 
fost insămintate peste 
două milioane hectare. 
ceea ce reprezintă 80 Ia 
sută din suprafața desti
nată acestei culturi. Cu 
fiecare zi. alte județe ra
portează că au terminat 
semănatul. punindu-se 
astfel baze solide pro
ducției anului 1978. întru- 
cit timpul este înaintat, 
iar in unele județe lucră
rile sint întirziate. este 
necesar ca organele si or
ganizațiile de partid, con
siliile populare si condu
cerile unităților agricole 
să acționeze energic pen
tru mobilizarea forțelor 
umane si mijloacelor me
canice pe ogoare, astfel 
incit printr-un efort sus
ținut să se încheie grab
nic insămîntarea porum
bului.
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FAPTUL
divers;

Semănatul porumbuluj - în etapa finală
Un program și un termen riguros: pînă duminică seara

| Arheologică I
I
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I
I
I
I
I
I
I

După cum ne informează pro
fesoara Violeta Bazarciuc. mu
zeograf principal la Muzeul oră
șenesc Huși, ultimele cercetări 
arheologice au dus la depistarea 
unor noi urme de cultură mate
rială străveche. Reprezentativă 
pentru noile descoperiri, este o 
așezare dacică datând din seco
lele IV—III înaintea erei noas
tre, scoasă la iveală pe teritoriul 
comunei Bunești-Averesti. la 
punctul numit „Dealul Bobului". 
Faptul nu este intîmplător. In 
ultimii ani, tot pe aceste stră
vechi meleaguri românești a fost 
descoperită o monedă dacică de 
argint, apoi mai multe frag
mente de ceramică tot dacică. 
..Investigațiile pe care le vom 
face in acest an. în așezarea 
mai su s-menționată — ne-a spus 
interlocutoarea — vor scoate la 
iveală noi mărturii care vor 
completa cunoștințele despre 
cultura materială de pe aceste 
meleaguri dinaintea erei noas
tre."
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Om gospodar. Alexandru 
mocoș din comuna Oituz. 
dețul Bacău, și-a curățat via. a 
adunat uscăturile si le-a dat foc. 
A „uitat" un amănunt : locul 
unde se afla, adică la marginea 
pădurii. A fost suficientă o 
scinteie zburătăcită de vînt. pen
tru ca perdeaua de protecție din 
apropiere să ia foc. Lingă ea se 
întindea o plantație masivă de 
rășinoase. Văzind pericolul, au 
sărit, cu mic. cu mare, toată su
flarea satului, in frunte cu pri
marul. Plantația a fost salvată. 
Pagubele sînt minime. Dar pu
teau fi cu totul evitate, dacă 
doi dintre vecinii lui A.D. nu ar ' 
fi stat cu mâinile in Sin si i-ar 
fi sărit In ajutor din primul 
moment.
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Pădurarul 
si mocănita

5 »

Pe Valea. Ampoiului. ne raza 
Comunei Metes, mocănita (tre
nul nr. 2277) gîfiia bătrinește, 
urcind de la Alba lulia spre 
Zlatna. Mergea, ca de obicei,' 
oplntindu-se la deal. Deodată 
mocănita s-a oprit brusc. Călă
torii erau nedumeriți: „Ce s-a 
întimplat ? Cine a oprit ? De 
ce tn curind. avea să se afle 
că autorul isprăvii 
durarul Iile Băcilă. 
Tăuți. Ca să ajungă 
acasă, deși pină in 
mai era mult, pădurarul a strips 
frina si a oprit trenul in drep
tul unei poteci. Un moft care 
l-a costat, fiind amendat. Să se 
invete minte. Că si așa. la deal, 
mocănita are destule necazuri...

fusese pă- 
din satul 
mai repede, 
siatie nu

I Ca pe roate 
schimbate
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Marin Dobrescu din Merisani 
— Teleorman a reclamat la mi
liție că trei dintre rotile auto
turismului proprietate personală 
ii fuseseră schimbate de cineva 
in cursul nopții, cu trei roti u- 
zate. Venind la fața locului, ofi
țerul Anton Conteanu a cercetat 
cu atenție rotile uzate lăsate de 
făptaș. La un moment dat. ne 
unul din peticele unei roti a ob
servat un număr. Bănuind că 
provine de la un atelier de vul
canizare. ofițerul a descoperit 
Si atelierul, si Pe cel căruia ii 
aparținuse roata cu pricina ! 
Iscru Teodor din Roșiori. La 
ora aceea Iscru era plecat la 
Pitești, dar tot acolo, la Pitești, 
a fost imediat depistat. Si 
fel. plimbarea cu mașina 
cele trei roți furate a fost 
pată.

ast- 
cu 

sto-
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Deși n-ar trebui să existe, se 
mai intilnesc. totuși, unele cer
turi intre părinți si copii. Mai 
aprige ori mai domoale. Iată 
insă si un caz rar intilnit si cu 
atit mai condamnabil. Fănică 
D. din comuna Cudalbi, județul 
Galați, s-a supărat foc pe tatăl 
său. Atit de supărat, incit a dat 
foc furajelor din curtea părin
telui. Focul a inceput să se în
tindă. amenințind să mistuie si 
casa. Pompierii au intervenit 
prompt, au sărit și sătenii, dar 
— să vezi si să nu crezi! — a- 
celasi năbădăios Fănică a încer
cat să-i oprească. Adică dum
nealui Fănică nu vroia să-i lase 
să stingă focul pe care-l iscase. 
Evident, pină la urmă, au fost 
potoliți — și focul, și feciorul. 
Cel din urmă, nu numai pentru 
citeva luni, ci — să sperăm — 
și după aceea.

În obiectiv
Se numește Ion Vieru, și este 

de fel din Iași. Acolo, in „dul
cele tirg al lesilor" ' și-a înte
meiat. ca tot omul, o familie. 
Dar nu ca tot omul a avut si 
grijă de ea. mai ales de băiețe
lul său. Ionel, in vârstă de 4 ani.' 
In 1975 și-a părăsit soția si co
pilul si n-a mai dat nici un 
semn de viață, nici măcar dună 
ce instanța de judecată l-a obli
gat la plata pensiei alimentare 
de rigoare. Organele de miliție 
il caută spre a-l aduce.pe calea 
cea bună. Pentru a inlesni cău
tările miliției si a-i veni in aju
tor, cititorii noștri sint rugați să 
retină un amănunt semnificativ: 
Ion Vieru este fotograf ambu
lant. Cine-l Vede, să-i repete 
ceea ce el îi îndeamnă pe al
ții : „Zimbiți. vă rog. dacă pu
teți, si în calitate de tată... am
bulant".
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P. PETRE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

Rubrică realizatâ de

în județul Olt. potrivit hotărîrii 
comandamentului local pentru agri
cultură. semănatul porumbului tre
buie să se încheie cel tirziu duminică 
seara. Au mai rămas deci încă trei 
zile bune de lucru. în care ritmul 
zilnic la semănat trebuie să se men
țină la 10 000 hectare. Or, aceasta 
înseamnă să se lucreze cel Putin 12 
ore pe zi la insămîntări. înseamnă 
muncă neîntreruptă, de zi si noapte, 
la pregătirea terenului, în majorita
tea unităților se muncește du respon
sabilitate. timpul bun de lucru fiind 
folosit din plin.

Sintem în zonă Corabia. împreu
nă cu tovarășii Oheorghe Ratiu. 
membru al comitetului județean de 
partid, si Nicolae Popescu, de la di
recția agricolă, am urmărit cum se 
desfășoară semănatul porumbului în 
citeva unităti din cadrul acestui con
siliu intercooperătist. în hotarul 
cooperativei agricole din Celeiu 
aflăm amănunte despre hărnicia si 
dăruirea fraților Iulian Si Gheorghe 
Biciu. a altor mecanizatori, printre 
care Gheorghe Dulgheru si Gheor- 
fihe Voican — patru din cei 11 care 
fac parte din secția din Celeiu — pe 
care nici ploaia și nici vîntul nu i-au 
putut opri pînă ce nu au terminat 
însămîntările pe toate cele aproape 
900 hectare ce le-au revenit în 
această primăvară. în lanurile de 
sfeclă cooperatorii se pregăteau 
de-acum să incheie prima prașilâ. Și 
de data aceasta în mijlocul lor se 
afla inginerul șef al cooperativei, 
Anatolie Fetov, „unul dintre adevă- 
rații noștri agronomi" cum ni-1 ca

racteriza secretarul comitetului oră
șenesc de partid din Corabia, tova
rășul Mircea FlOrea. Tot după semă
nat am ajuns la cooperativa agricolă 
„Voința" din Corabia si la aceea din 
Virtop. Si aici. în locul tractoarelor, 
cîmpul era împinzit de oameni care 
prăseau sfecla sau coseau masa ver
de pe suprafețele care, tot pină dumi
nică. Vor fi semănate cu porumb.

lul hotărîtor în această privință re
vine specialiștilor agricoli. coman
damentelor comunale, activiștilor de 
partid Si de stat repartizați să coor
doneze mersul lucrărilor in unitățile 
agricole. Despre aportul acestor ca
dre aveam să ne convingem la Orlea 
Si Gura Padinii, unde. în urma unor 
acțiuni bine gindite. într-o perioadă 
relativ scurtă a fost recuperată rămi-

ÎN JUDEȚUL OLT. Buna organizare și spiritul 
de răspundere sînt acum hotărîtoare 

pentru încheierea în trei zile a însămînțărilor

Primele semănători si discuri le in- 
tilnim într-o solă aparținind coope
rativei agricole „Unirea" din Co
rabia. Mecanizatorii lucrau cu 8 se
mănători S.P.C.-8 si 14 discuri, în 
trei grupuri distincte. Erau prezent! 
în cîmp și Coordonau efectiv mun
ca președinta cooperativei. Rodica 
Tomescu. inginerul-sef Dumitru Ne
grită și activista comitetului jude
țean de partid, tovarășa Angela 
Sincu. pînă nu de mult președintă a 
acestei cooperative care, si de data 
aceasta, a tinut să-si impartă munca 
si răspunderile cu celelalte cadre de 
conducere.

în aceste momente de vîrf ale lu
crărilor agricole, problema proble
melor o constituie buna organizare a 
muncii pentru folosirea din plin și 
eficientă,a timpului de lucru. Iar ro

nerea în urmă la pregătirea terenu
lui. Prin concentrarea unor forte su
plimentare. semănatul este acum in 
grafic. Dar cu cite probleme nu se 
confruntă un activist de partid sau 
un specialist agricol prezent pe fron
tul însămînțărilor 1 La cooperativa 
agricolă din Gircov. bunăoară, ei au 
intervenit energic, deoarece, in mod 
nejustificat, conducerea cooperativei 
a retras de la porumb două semă
nători S.P.C.-8 pentru a le folosi la 
fasole și soia. S-a hotărît ca la aces
te culturi su fie repartizate cele 
două semănători de mare randament 
S.P.U.-48.

Desigur, nu este o lăudă pentru 
specialiștii și pentru conducerea, a- 
cestei cooperative că treburile lor 
sînt rezolvate de alții. Am insistat 
asupra acestor exemple nu numai

pentru a pune în lumină eficiența 
actului de conducere, bazat pe cu
noașterea exactă, promptă a reali
tății, ci și pentru a prezenta in con
trast cu aceasta -efectele negative ale 
unui anume mod de a îndruma șl 
controla pe bază de situații operative 
sau rapoarte din birou. Pentru că 
dacă am fi luat drept bune toate cele 
ce figurau in prograihul de lucru al 
cooperativei agricole din Caracal, a- 
turtcî am fi crezut că totul este or
ganizat și se desfășoară normal, sub 
o strictă asistentă tehnică. Or, in 
cimp, la cele mai importante puncte 
de lucru ale cooperativei, se afla doar 
șefa de fermă, inginera Georgeta 
Popescu, iar departe, dincolo de ori
zont. 4 semănători însămințau floa- 
rea-soarelui. Unde erau inglnerul-șcf. 
președintele cooperativei, celelalte 
cadre care răspund de această uni
tate ? Probabil tot „pe teren", pentru 
că inginera ne-a mărturisit că nu 
prea a fost sprijinită in actuala cam
panie. Dovadă este și faptul că se
mănatul celor 230 hectare cu porumb 
din cadrul acestei ferme este mult 
intîrziat. Și încă un aspect : soluția 
pentru erbicidat era pregătită după 
„o soluție" care imprima tractoarelor 
un ritm de melc. De ce ? Pentru că 
singura cisternă aflată aici trebuia să 
care apă tocmai de la Drăghiceni, 
cind de la punctul de lucru pînă la 
primul hidrant din Caracal erau doar 
citeva sute de metri. De la tovarășul 
Paul Petrescu, directorul S.M.A. Ca
racal. am aflat că nu se poate lua

Componentă esențială a creșterii 
calității vieții, construcția de locuin
țe s-a situat și se situează perma
nent, ca un obiectiv dintre cele mai 
importante, in centrul preocupăriloi 
partidului și statului pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai al 
poporului. Acest adevăr este demon
strat și de faptul că în actualul 
cincinal se vor construi peste 
1 000 000 de apartamente la orașe și 
circa 250 000 locuințe la sate.

în acest an, consiliilor populare 
le revine sarcina de a realiza mai 
mult de un sfert de milion dc apar
tamente. Prin amploarea sarcinilor 
și prin îmbunătățirile de ordin ca
litativ pe care le aduce, 1978 este un 
an hotărîtor pentru îndeplinirea cin
cinalului și în domeniul construcției 
de locuințe.

Veștile primite pină acum la re
dacție atestă că, in majoritatea ju
dețelor, consiliile populare și con
structorii au inceput bine acest an. 
în primul trimestru au fost realiza
te peste plan mai bine de 4 500 a- 
partamente. Alături de județe cu 
organizații de construcții puternice 
ca Timiș. Dolj, Brașov, Constanța, 
Cluj și Galați, care au realizat in 
primele 3 luni între 300 și 600 apar
tamente peste plan, se situează și 
județe ca Tulcea. Vaslui, Covasna și 
Botoșani, cu 100—150 apartamente 
peste prevederi. Acest fapt demon
strează in mod convingător că atunci 
cind se acționează cu toată hotări- 
rea, cind se asigură o organizare 
bună a muncii, cind controlul și în
drumarea sint sistematice, activitatea 
in construcții se poate încheia cu re
zultate buhe in orice anotimp.

Odată cu îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an, consiliile populare 
trebuie să ia toate măsurile și pen
tru recuperarea integrală a restan
telor din anul trecut. încă din pri
mul trimestru, unele județe s-au în
scris cu rezultate apreciabile și in 
realizarea acestei sarcini. Organiza
țiile de construcții ale consiliilor 
populare județene Iași, Mehedinți, 
Mureș, Caraș-Severin și altele au 
reușit nu numai să realizeze planul 
pe primul trimestru, dar să dea in 
folosință și din restanțele anului 
trecut între 100 pînă la 700 aparta
mente — ceea ce, evident, constituie 
un bun punct de plecare pentru re
cuperarea în întregime a rămineri- 
lor în urmă din 1977.

Bilanțul primului trimestru în 
construcția de locuințe ar fi fost, 
fără îndoială, și mai bogat dacă în 
toate județele se organiza temeinic 
activitatea șantierelor pe timpul ier
nii. Insuficienta pregătire a frontu
lui de lucru pentru prima parte â 
anului — ne referim la asigurarea

cu documentații de execuție și am
plasamente, cu forță de muncă și 
materiale — a făcut ca în această 
perioadă județele Teleorman. Satu 
Mare și Gorj să nu realizeze decit 
50—60 ia sută din apartamentele pla
nificate. Sub prevederile planului — 
cu nerealizări între 10 și 30 la sută 
— se situează și întreprinderile de

lui — în unele județe chiar de 4—5 
ori — sint necesare eforturi mult 
mai mari, de Ordin tehnic și orga
nizatoric, pentru accelerarea ritmu
lui de lucru pe toate șantierele. A- 
sigurarea traducerii în viață, punct 
cu punct, a planului de măsuri a- 
probat in acest scop de conducerea 
partidului constituie factorul hotă-

mul trimestru nu s-a acționat în 
toate județele cu toată hotărîrea 
pentru realizarea programelor pro
prii de creștere a productivității 
muncii. Deși aceste programe preve
deau obținerea pe fiecare utilaj greu 
a unor sporuri de producție cu 15 
la sută mai mari decit cele planifi
cate, într-o serie de județe ca Dim-

Zilele frumoase, bune de lucru au însemnat tot atîtea recorduri la pregă
titul terenului și semănat pentru toți cei 18 mecanizatori de la secția de 

mecanizare din Traianu

apă fără aprobarea pompierilor. Și 
pină va veni aprobarea... se va în
cheia semănatul.

Asemenea stări de lucruri obligă 
la reflecție și, mai ales, la acțiuni 
ferme, pentru eliminarea oricăror for
me de încălcare a disciplinei muncii, 
a normelor’care stabilesc sarcinile și 
răspunderile comandamentelor locale, 
■consiliilor de conducere și specialiș
tilor din cooperativele agricole. Spi-’

ritul de răspundere, in aceste mo
mente atit de presante pentru înche
ierea însămînțărilor, trebuie să se 
manifeste practic, concret, nu in vor
be, ci în fapte, pentru a se rezolva 
operativ problemele, a nu se lăsa pe 
miine nimic din ceea ce trebuie să 
se facă astăzi.

Iosif POP 
Emilian ROUĂ.

durilor sanitare, formarea și probarea 
radiatoarelor etc., în loc să fie exe
cutate în mod centralizat in bazele 
proprii ale intreprinderilor. se efec
tuează pe șantiere în condițiile unor 
randamente dintre cele mai scăzute.

Rezultatele primului trimestru a- 
rată că și alte rezerve de creștere 
a productivității muncii nu sint fo-

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
preocupare prioritară pe agenda consiliilor populare

Rezultatele din primul trimestru să fie amplificate pentru realizarea integrală 
a planului pe acest an

construcții ale județelor Arad, Bu
zău, Olt și Harghita. Dar aici nu atît 
lipsa frontului de lucru a influențat 
realizarea planului, cit slaba organi
zare a muncii. E suficient să spu
nem, pentru a numi carențele de 
organizare existente pe șantierele 
respectivelor județe, că indicii de 
utilizare a timpului de lucru și de 
folosire a utilajelor — factori hotă- 
ritori pentru realizarea planului în 
construcții — nu numai că n-au fost 
realizați, dar se află la anumite ca
tegorii de lucrări și la anumite uti
laje cu mult sub nivelul planificat.

Întrucît în perioadele următoare 
sarcinile de plan cresc în mod sub
stanțial față de prima parte a anu-

rîtor pentru realizarea planului de 
construcții pe acest an. în conformi
tate cu prevederile acestui plan tre
buie acționat, in primul rînd, in di
recția creșterii productivității mun
cii cu circa 30 la suta, în comparație 
cu realizările anului trecut — creș
tere care să asigure un asemenea 
ritm de lucru, îneît fiecare munci
tor să realizeze, în medie, 2.5 apar
tamente pe an. Această productivi
tate este pe deplin realizabilă în 
toate județele, atit datorită dotării 
de care dispun in prezent organiza
țiile de construcții ale consiliilor 
populare, cît și experienței pe care 
au acumulat-o de-a lungul anilor. 
Trebuie să spunem însă că, în pn-

bovița. Sălaj, Vaslui, Harghita ș.a., 
n-au fost realizați nici măcar indi
catorii stabiliți prin plan. Insufici
ent s-a acționat și se acționează în 
unele județe și pentru mecanizarea 
unor categorii de lucrări cu consum 
mare de manoperă — săpături, be
toane, zugrăveli, vopsitorii — cu 
toate că fiecare întreprindere de 
construcții și-a planificat sarcini 
precise în această direcție, și-a sta
bilit planuri de măsuri mobilizatoa
re. Nivelul de productivitate al unor 
întreprinderi continuă să fie influ
ențat în mod negativ și de faptul 
că o serie de operații, ca fasonarea 
oțelului-beton, confecționarea racor-

losite, pe măsura cerințelor actualu
lui ritm de construcții, în toate ju
dețele. Pentru toate întreprinderile 
s-a stabilit, de pildă, sarcina să 
generalizeze acordul global și să 
lucreze în două schimburi sau în 
schimburi prelungite. Dacă în unele 
județe ca Suceava, Cluj, Neamț s-au 
făcut progrese mari în această di
recție, în altele nu au fost realizați 
nici măcar indicatorii planificați de 
extindere a acordului global și de 
folosire a timpului de muncă. în 
Ioc de realizări între 85 și 97 la su
tă, acești indicatori se situează, în 
medie, cu 10—20 la sută sub nivelul 
planificat în majoritatea județelor

— situație care reclamă din partea 
consiliilor populare măsuri imediate.

Asigurarea pe toate șantierele a 
unul ritm inalt de lucru, care să 
permită realizarea integrală a pla
nului. este strins legată și de felul 
în care se va acționa pentru atra
gerea de noi contingente de mun
citori in acest sector, pentru extin
derea policalificării, pentru îmbună
tățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale. în programul de măsuri adop
tat pentru îndeplinirea planului pe 
acest an sc prevăd detașarea de 
muncitori disponibili din alte uni
tăți, calificarea in principalele me
serii a peste 20 000 de constructori, 
extinderea policalificării in meseri
ile înrudite pină la 30 la sută din 
totalul personalului existent. Modul 
în care a demarat traducerea în 
viață a programelor de calificare șl 
policalificare, atît pe ansamblu, cit 
si in fiecare iudet in parte, nu poa
te fi socotit satisfăcător — aproape 
nici un județ neînscriindu-se sută 
la sută in cifrele planificate.

Faptul că și in primul trimestru 
s-a semnalat pe unele șantiere in
suficiența documentațiilor și a am
plasamentelor, a panourilor mari, 
a plaselor de sirmă sudate, a obiec
telor sanitare și materialelor de ba
last obligă organismele de speciali
tate ale Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare și ministe
rele de' resort să analizeze temeinic 
cauzele acestei situații, să ia toate 
măsurile, pentru ca in trimestrele ur
mătoare să nu mai apară asemenea 
defecțiuni pe nici un șantier.

Activitatea primului trimestru în 
domeniul construcțiilor de locuințe
— cu rezultate bune și mai puțin 
bune — este, fără îndoială, bogată 
în concluzii și Învățăminte pentru 
fiecare județ. Analizind fiecare si
tuație în parte, consiliile populare, 
sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, au datoria sâ 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
îmbunătățirea întregii lor activități. 
Ele sint chemate să mobilizeze toa
te forțele de care dispun, de la de- 
putați pină la viitori locatari, pen
tru amplificarea eforturilor in reali
zarea acestor investiții, să imprime 
întrecerii socialiste intre consiliile 
populare un caracter viu, de mare 
competiție, care să pună în valoare 
întreaga capacitate creatoare a mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor, 
astfel îneît planul construcțiilor de 
locuințe — obiectiv major al politi
cii partidului de ridicare a nivelului 
de trai al poporului — să se înfăp
tuiască în mod exemplar în toate 
județele, în toate localitățile.

Constantin PRIESCU
Foto : S. Cristian

Odată cu încălzirea vremii si cu 
apropierea sezonului estival, in Ca
pitală se'înregistrează o intensifica
re a traficului rutier. Alături de mij
loacele transportului în comun, de 
autovehiculele intreprinderilor si in
stituțiilor. de cele care servesc plat
formele industriale și șantierele de 
construcții saU care asigură aprovi
zionarea miilor de unităti comerciale 
si de alimentație publică, pe arte
rele bucurestene circulă un număr 
din ce în ce mai mare de mașini 
proprietate personală. Statisticile 
arată că. în. ultimii 8 ani. in Bucu
rești numărul de autovehicule s-a 
dublat, fiind în prezent mai mare 
decit întregul parc auto al țării de 
acum 15 ani. La acestea se adaugă, 
zilnic, mii și mii de mașini din 
provincie care se află in tranzit, nu 
puține dintre ele chiar pe străzi cu 
traficul cel mai intens. în orele de 
vîrf ale dimineții și după-amiezii, 
pe unele artere de circulație se înre
gistrează cite 2 700—3 200 de mașini 
pe oră și sens. în aceste condiții — 
și mai ales în sezonul estival — 
cursivitatea si siguranța traficului 
rutier în București impun o serie de 
măsuri suplimentare de ' suprave
ghere. dirijare și control în vederea 
prevenirii accidentelor, respectării 
cu strictete a regulilor de circulație 
de către fiecare pieton si conducător 
auto în parte. Despre citeva din con
cluziile modului în care s-a desfășu
rat circulația în Capitală în acest an 
și. îndeosebi, despre acțiunile pre
conizate pentru întărirea ordinii șl 
disciplinei in rîndul tuturor partici- 
pantilor la traficul rutier in sezonul 
estival ne-a vorbit tovarășul colonel 
CONSTANTIN GRĂDINARI1, șeful 
Serviciului circulație al Miliției mu
nicipiului București :

— Cu toate măsurile luate si ac
țiunile întreprinse de organele de 
miliție, statisticile arată că de la 
începutul acestui an si pînă în pre
zent numărul accidentelor de circu
lație produse ne faza Capitalei s-a 
menținut la un nivel ridicat. în cele 
300 de accidente din primul tri
mestru. fără a pune la socoteală 
numeroasele tamponări si alte eve
nimente nedorite. 63 de persoane

și-au pierdut viata și mai mult de 200 
au fost rănite. Cauzele — cele pro
duse din vina conducătorilor auto 
— sint cele îndeobște cunoscute : 
excesul de viteză, neacordarea priori
tății. depășirile neregulamentare, 
conducerea sub influența alcoolului ; 
dar ceea ce atrage în mod deosebit 
atenția este marele număr de acci
dente provocate din vina pietonilor, 
cărora Ie revin circa 60 la sută din 
totalul accidentelor, din care 131 da

de pietoni, gîndesc astfel : „de vreme 
ce există locuri marcate pentru tra
versarea străzii, există stopuri, există 
reguli si obligații ferme pentru con
ducătorul auto, este de datoria lui. a 
conducătorului auto, să mă apere pe 
mine, pieton". Si astfel traversează 
strada fără să-si ja nici o măsură de 
siguranță. Or. trebuie înțeles, de către 
fiecare persoană. în propriul său in
teres. că există, din păcate, unii condu
cători auto iresponsabili care nu res-

dacă are cale liberă sau dacă pieto
nul circulă în mod neregulamentar si 
e vinovat. Aceasta. întrucît cea mai 
gravă vinovăție este aceea de a acci
denta un om. de a curma o viată. în 
ce ne privește, ne străduim să des
fășurăm o susținută activitate de pre
venire. de educație rutieră în auto
baze si garaje, cu sprijinul întreprin
derilor si instituțiilor deținătoare de 
parcuri auto, precum si cu prilejul 
testărilor si verificărilor periodice ale

nilor. iar pe alte străzi si bulevarde 
din perimetrul central se vor intro
duce restricții de circulație pentru 
traficul general in orele de virf ale 
transportului in comun. Se vor extin
de marcajele la trecerile de pietoni, 
se va mări gradul de siguranță a 
traficului în stafiile unor mijloace de 
transport în comun. în intersecții si 
alte puncte aglomerate prin montarea 
de balustrade si garduri protectoare, 
instalarea de noi semafoare acționate

0 alianță indispensabilă pentru evitarea 
accidentului de circulație

• Pietonule, nu traversa strada cu gindul că te apără șoferul!
• Conducătorule auto, nu circula cu gindul că are grijă pietonul!

torate traversării străzilor prin locuri 
nepermise. Nu putini dintre pietonii 
implicați in accidente sint posesori de 
permise de conducere auto, care in
tr-un fel se poartă cind sint la volan 
și in alt fel cind circulă ca pieton. 
De aici, esențialul în activitatea de 
educație rutieră, care se adresează 
— și trebuie să se adreseze — într-o 
măsură mereu mai mare si cu mai 
multă eficientă întregii populații, în- 
cepînd de la copilul de grădiniță și 
pină la persoana cea mai in 
virstă este înțelegerea răspunderi
lor ce-i revin fiecăruia in cali
tate de pieton sau conducător 
auto, și anume că fiecare trebuie 
să-și apere viața, integritatea fi
zică a lui. a semenilor săi. Există în 
viata de toate zilele o mentalitate în 
care-si află izvorul multe din actele 
nesăbuite soldate cu accidente, unele 
dintre ele cu consecințe dintre cele 
mai grave. Unii oameni. în calitate

pectă regulile, care sfidează interdic
țiile de la trecerile de pietoni, regu
lile privind regimul de viteză sau a- 
cordarea priorităților. în aceste con
diții. fiecare pieton trebuie să-si ia 
el singur măsurile de siguranță, chiar 
si atunci cind trece ne culoarea ver
de. pentru că oricît de drastice ar fi 
sancțiunile împotriva șoferilor care 
încalcă regulile de circulație, nimic nu 
poate repara linsa de prevedere, gri
ja- pentru propria ta sănătate și viață, 
în același timp, unii conducători auto, 
mai ales proaspeții posesori de ma
șini și permise de conducere auto, de 
cum se văd la volah, se simt stăpi- 
niți de o stare de spirit euforică, 
încâlcind cele mai elementare reguli 
de circulație. Fiecare conducător 
auto trebuie să-și înțeleagă răspun
derea pe care o are pentru omul 
care circulă pe stradă, să nu se 
gîndească niciodată că- e dreptul lui 
să forțeze trecerea de pietoni, chiar

șoferilor si in cadrul acțiunilor orga
nizate cu șoferii din activul voluntar 
al miliției. De asențenea. am solicitat 
si vom solicita si in continuare spri
jinul conducerilor de scoli si facul
tăți. organizațiilor de tineret si sindi
cat. tuturor factorilor investiți cu a- 
tributii si răspunderi în acest dome
niu. Trebuie înțeles faptul că. oricîte 
măsuri tehnico-organizatorice s-ar 
lua. fără alianța tacită între pieton 
și conducător auto, accidentul de cir
culație nu poate fi evitat.

— Aveți în față un program de 
măsuri pentru apropiatul sezon esti
val. întrucît ele interesează, deopotri
vă, pe toți pietonii si șoferii bucu- 
reșteni — ca și pe oaspeții lor din 
alte părți ale țării — v-am ruga să 
vă referiți la citeva dintre ele.

— Mai întîi. o serie de artere din 
zona centrală a orașului vor fi des
tinate numai pentru circulația pieto-

de pietoni în Drumul Taberii. Kise- 
leff. Armata Poporului. Rahova. Alte 
măsuri de natură tehnico-organizato- 
rică vizează modernizarea unor 'dru
muri si intersecții. îmbunătățirea cir
culației in comunele suburbane O- 
topeni. Voluntari. Chitila. Pantelimon 
și Mogosoaia. mărirea distantei medii 
dintre stafiile mijloacelor de tran
sport in comun, trecerea treptată la 
aprovizionarea unităților comerciale 
in timpul nopții etc. Pentru că un 
mare număr de accidente se produc de 
către șoferii începători, s-au prevă
zut acum acțiuni comune ale miliției 
și unităților deținătoare de parc auto 
pentru ridicarea calificării profesional 
le a acestora. Dovedindu-și utilitatea, 
vom continua testarea psihologică a 
viitorilor șoferi, care relevă că apro
ximativ 25 la sută dintre can
didați nu au aptitudinile ceru
te de conducerea unui autovehicul

în siguranță pe drumurile publi
ce. întrucît o parte din accidente 
se datoresc si defecțiunilor tehnice, 
anul acesta verificarea tehnică a au
tovehiculelor. caro trebuie să se în
cheie pină la 1 iunie, se efectuează 
în baza unei noi metodologii si pre
vede operații în plus de diagnostica
re. intre care echilibrarea dinamică a 
roților, verificarea sașiului si a in
stalației de climatizare si spălare a 
parbrizelor, verificarea remorcilor, 
recomandarea do echipare cu centuri 
de siguranță etc. De asemenea, pentru 
autovehiculele aflate in tranzit prin 
Capitală s-a prevăzut folosirea în 
mai mare măsură decit pînă acum a 
șoselelor de centură si a rutelor oco
litoare. astfel incit să nu mai aglo
mereze inutil arterele centrale care 
sînt si așa foarte mult solicitate în 
sezonul cald.

— După cum se vede, un plan bo
gat de măsuri.

— într-adevăr. esențialul acum este 
ca acest plan să fie transpus în viată, 
punct cu punct. în acest scop. în ul
timul timp ne-am bucurat de tot spri
jinul din partea consiliului popular 
municipal, a comisiei sale de circu
lație. Există, firește, si alte măsuri 
care privesc rezolvarea în perspecti
vă a problemelor complexe, de fond, 
ale circulației în București, sistemati
zarea si modernizarea ei. Dar. în ul
timă instanță, securitatea circulației 
si reducerea numărului de accidente 
depind de Om. pieton sau șofer, care 
trebuie să colaboreze, as Zice, frăteste 
în timpul mersului, să se respecte re
ciproc si să nu se „ri0 unul în nă
dejdea celuilalt că va fi ocrotit sau 
ferit. Fără discuție, orice încălcare a 
regulilor de circulație va fi sancțio
nată si în viitor, si nu e nici un se
cret că in această vară aparatele ra
dar vor fi mai multe la număr si cu 
o durată mai mare de funcționare. 
Dar. repet, principala noastră atentie 
va fi acordată activității de preve
nire. de educație rutieră, pentru a se 
putea crea o puternică opinie de 
masă în beneficiu) unei circulații dis
ciplinate. sigure, civilizate.

Petre POPA
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Concluziile unei experimentări făcute Iu întreprinderea „23 August" din Capitală

PRODUCȚIA NETĂ 
indicatorul 

cel mai expresiv 
al eficienței

„Așezarea pe o bază nouă a unor indicatori, trecerea de la pro
ducția globală la producția netă ca indicator de bază constituie o con
secință a autoconducerii și autogestiunii, a existenței planului și buge
tului de venituri și cheltuieli ale fiecărei unități. Trecerea la valoarea 
producției nete trebuie să dea posibilitatea să urmărim îndeaproape cu 
ce cheltuieli realizăm producția și 
tr-o perioadă dată“.

ce am creat nou în activitatea din

(Din cuvîntarea rostita la plenara

NICOLAE CEAUȘESCU
Consiliului Național al Oamenilor Muncii).

Planificare științifică, evidență nete. Ridicind continuu gradul 
produselor, pro-

riguroasă, control operativ

întregii activități 
economice

începind din semestrul al doilea al acestui an, po
trivit hotăririi C.C. al P.C.R., adoptate de Plenara 
din 22—23 martie, se va introduce valoarea producției 
nete ca indicator de bază al activității întreprinderi
lor. Așa cum s-a subliniat din nou la recenta plenară 
a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, aceasta 
constituie o măsură de maximă importanță, ce se cir
cumscrie in ansamblul acțiunilor de perfecționare a 
conducerii și planificării economiei in vederea dez
voltării și adincirii autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, valorificării la un nivel superior a po
tențialului productiv și a resurselor materiale din fie
care întreprindere. După cum se știe, indicatorul pro
ducție netă — care orientează eforturile colectivelor 
de Întreprinderi spre realizarea volumului fizic de

Concentrarea preocupărilor

produse cu cheltuieli materiale mereu mai reduse — 
a fost experimentat și utilizat ca indicator de bază 
pentru calcularea și eliberarea fondului de retribuire, 
incă din anul 1974, intr-un număr de aproape 150 de 
unități productive. De fapt, și celelalte întreprinderi 
au avut sarcina să calculeze și să raporteze producția 
netă, dar numai ca indicator de plan, fără a condi
ționa plata retribuției.

Asupra cîtorva din concluziile experimentării, care 
demonstrează vitalitatea funcției acestui indicator, ne 
propunem să ne oprim în ancheta „Scînteii" între
prinsă intr-una din cele mai mari și mai reprezenta
tive unități din industria noastră — ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI.

spre esențial - realizarea

producției fizice cu cheltuieli materiale mai reduse

Discutăm, mai jntîi. cu unul din 
economiștii cu mare experiență din 
uzină, tovarășul Emilian Istrătescu, 
contabilul șef al Centralei indus
triale de utilaj tehnologic si ma
terial rulant, grefată pe întreprin
derea .,23 August".

— Lucrez de 25 de ani în uzină, 
în domeniul problemelor econo
mice și financiare. Ani în șir 
simțeam, ca economist, dificul
tățile prin care trecea uneori 
uzina la sfirșit de lună, trimes
tru sau an. Și aceasta pentru 
că ceea ce interesa în primul rînd 
conducerea întreprinderii era pro
ducția globală. Acest indicator era 
alfa și omega muncii noastre, de
oarece in funcție de realizările la 
producția globală se acorda fondul 
de retribuire, se calcula produc
tivitatea muncii. întrucît consumul 
de materiale constituia un factor 
hotărîtor al realizării planului 
producției globale, uneori produc

ția neterminată era supradimen
sionată. Se scăpa insă din vedere 
esențialul: producția fizică și e- 
ficienta cu care era realizată a- 
ceastă producție. Dar. odată ce am 
trecut la producția netă ca indi
cator de bază pentru calcularea 
si acordarea retribuției, o asemenea 
concepție, izvorîtă ' dint.r-o practică 
anacronică, a fost înlăturată.

Așadar, se alerga, aproape ex
clusiv, după valori globale dar, 
paradoxal, economia națională nu 
beneficia la timp de toate produ
sele planificatei introducerea noului 
indicator s-a dovedit a fi o măsură 
cu adevărat revoluționară.

— De patru ani. indicatorul pro
ducție netă — ne spune tovarășul 
Constantin Lelea, secretar adjunct 
al comitetului de. partid al. uzinei 
— ne dă măsura foarte exactă, 
realistă, a muncii noastre. Nu ne 
închipuiam la inceput că acest in
dicator este atit de „receptiv" la

tot ce se intîmplă în activitatea e- 
conomică. in sfera eficientei. El 
înregistrează prompt și corect dacă 
muncim bine; și tot la fel de 
prompt și corect el indică dacă 
munca noastră, a colectivului 'este 
sau nu mereu mai eficientă. Aș 
■numi producția netă drept un in
dicator al corectitudinii. El te în
vață si te obligă să fii corect în 
măsurarea muncii. Utilizînd acest 
indicator, principiul „după muncă 
și răsplată" poate fi aplicat corect 
și cu exactitate. Țifiînd seama de 
faptul ca producția netă repre
zintă valoarea nou creată de fie
care întreprindere — singura sursă 
de creare a venitului național — 
este firesc, este normal ca numai 
îndeplinind integral prevederile 
planului la acest indicator să 
încasezi retribuția cuvenită. De 
patru ani. în colectivul nostru așa 
se procedează, in. spiritul acestei 
echități.

Evoluția producției nete in patru ani de experimentare

Oricît de spectaculoase ar fi a- 
ceste rezultate, nu se poate spune că 
ele s-au obținut ușor. An de an, 
colectivul întreprinderii s-a con
fruntat cu probleme complexe, 
care au solicitat soluții operative. 
Mai mult decit atit. au existat si
tuații — în unele luni din primul 
an — cind nu a fost realizat pla
nul la producția netă. Organizația 
de partid a inițiat atunci o serie 
de acțiuni menite să explice ca
uzele nerealizării planului și, mai 
ales, să mobilizeze colectivul pen
tru ieșirea grabnică din impas. Iar 
dacă in ultimii trei ani planul 
producției nete a fost îndeplinit 
sistematic, lună de lună, aceasta 
înseamnă că harnicul colectiv de 
la uzina „23 August" a înțeles 
clar adevărul economic fundamen
tal că in producția netă se regă
sesc pe deplin efortul propriu, pri
ceperea gospodărească investite în 
activitatea productivă.

Care este elementul esențial că
ruia ii acordați prioritate absolută 
în strategia producției nete 7 — îl 
întrebăm pe tovarășul Paul Blaer, 
director tehnic al întreprinderii.

— Din capul locului precizez că, 
practic, realizarea producției nete 
începe odată cu elaborarea planu
lui. Nu aș vrea să se înțeleagă 
prin aceasta că fixăm un plan 
minimal, ci, dimpotrivă, urmărim 
o riguroasă fundamentare a pla
nului în toate secțiunile sale, pină 
la Cele mai mici detalii. Dacă în 
cei patru ani de experimentare 
producția netă a crescut de peste 
două ori, aceasta se datorește în 
bună măsură judicioasei funda
mentări a sarcinilor de plan Ia 
acest indicator. La prima vedere, 
se pare că determinarea produc
ției nete se face simplu, prin di
ferența dintre producția globală și 
cheltuielile materiale. In realitate, 
pentru fundamentarea acestui in
dicator deosebit de complex tre
buie pornit exact invers. Adică, 
de la_ stabilirea cu precizie mate
matică a fiecărui element compo
nent, atit din structura cheltuieli
lor materiale, cit și din structura 
producției nete. Iar condiția prin
cipală, esențială, pentru determina
rea acestor elemente este să cu
noaștem din timp ce utilaje și 
instalații vom fabrica și cit anume 
vom produce din fiecare sortiment. 
Sub acest aspect am întimpinat 
uneori dificultăți și. tocmai 
aceea, am făcut tot ce ne stă 
putință pentru a le înlătura.

— Cum ați acționat concret 
această situație ?

— Am pus un accent deosebit

de 
în
în

pe conlucrarea directă cu benefi
ciarii și proiectanții produselor 
noastre, cu toate unitățile colabo
ratoare. Iată, de pildă, cum a evo
luat situația asigurării documen
tației pentru utilajul chimic și 
metalurgic, care ne dădea mare 
bătaie de cap. Dacă cu șase luni 
înainte de începerea anului 1976 
aveam doar 30 la sută din docu
mentația necesară, acum, eu opt 
luni înainte de începerea anului 
1979, sîntem in posesia a 90 la 
sută din documentație. Este un 
progres evident, dar decalajul în
tre proiectare și execuție nu . ne 
satisface încă. Și aceasta pentru 
că descifrarea acestor documentații, 
stabilirea consumurilor de mate
riale, a manoperei — elemente 
absolut necesare pentru fundamen
tarea planului producției nete — 
nu se pot face în mod științific și 
eficient decît dacă se cunosc cu 
precizie structura întregii producții, 
la fiecare sortiment, capacitățile 
de producție de care dispunem.

Important este ca planul 
stabilit să fie defalcat pe 
ateliere, pînă la locul de 
astfel ca fiecare om să 
concret 
realizarea producției nete. Trebuie 
insă să recunoaștem că, uneori, la 
anumite sortimente, sarcinile do 
plan ’fizic nu sînt stabilite în ra
port cu capacitățile reale de pro
ducție. Și aceasta din cauză că, 
în determinarea posibilităților de 
producție, se iau citeodată in cal
cul și capacități noi care insă nu 
au condiții de a intra in funcțiune 
la termenele necesare. Or, analiza 
complexă, detaliată a tuturor con
dițiilor de realizare a sarcinilor 
constituie o cerință esențială a 
fundamentării planului de care 
atit întreprinderea, cit și forurile 
de resort trebuie să țină mai mult 
seama.

— Odată cu trecerea la experi
mentarea indicatorului producția 
netă — ne spune tovarășul Emi
lian Istrătescu — s-au introdus 
bugete de cheltuieli la nivelul fie
cărei secții. Reacție, aceste bugete 
cuprind plafoane de cheltuieli de 
regie, gospodărești în care trebuie 
să se incadreze, în fiecare lună, 
fiecare secție. Cheltuielile mate
riale sînt normate riguros pe fie
care piesă și fază de prelucrare. 
Acest buget constituie, deopotrivă, 
un mijloc de stimulare a spiritu
lui gospodăresc și de control ri
guros — pe secții, ateliere și pînă 
la locurile de muncă — al consu
murilor de materiale și manoperă, 
al tuturor cheltuielilor.

ției 
de complexitate al . 
movind susținut tehnologiile noi, 
moderne, este firesc să sporească 
volumul de muncă complexă in
corporat în fiecare produs și, pe 
această cale, să crească producția 
netă. Și încă o subliniere : potrivit 
hotăririi Comitetului Central al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c. pentru 
stimularea realizării unei producții 
fizice tot mai mari, cu o eficiență 
tot mai ridicată, pe lingă producția

netă se. utilizează un sistem de in
dicatori — productivitatea muncii, 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă, gradul de folosire a capa
cităților de producție, indicii ’ 
valorificare a materiilor prime 
materialelor, norme de consum 
stocuri, normative 
înnoirea producției, 
personal ș.a. — toți aceștia avind, 
alături de alte funcții, și rolul de 
pirghii economice principale pen
tru promovarea progresului tehnic.

*

de calitate 
normative

de 
Și 
și 
și 

de

Avantajele specializării și cooperării

pe deplin fructificate

odată 
secții, 

muncă, 
cunoască 

ce are de făcut pentru

CARE SÎNT PRINCIPALELE CONCLUZII CE POT FI DESPRINSE DIN ACEST GRAFIC :

Cum iși exercită progresul tehnic

rolul de principal accelerator

1) După o perioadă de clarificări și trecerea la apli
carea de măsuri, in primul an de experimentare, pro
ducția netă a cunoscut o evoluție continuu ascen
dentă. inregistriud o dinamică superioară producției 
globale.

2) Deși ca volum au sporit — intr-un ritm foarte 
lent — ca urmare a creșterii accentuate a producției 
industriale realizate, cheltuielile materiale (ca element 
important de calcul al producției nete) au scăzut 
continuu ca pondere in ansamblul valorii producției 
globale. Dacă in 1974 ponderea cheltuielilor ma
teriale in producția globală se ridica la 66 Ia sută 
— producția netă reprezentind doar 34 la sută — in 
1977 ponderea acestor cheltuieli a scăzut Ia 55 la sută, 
iar aceea a producției nete a crescut la 45 la sută. 
În timp ce inainte de introducerea producției nete.

an de an uzina nu se încadra în prevederile planului 
la cheltuielile materiale de producție. inceoind cu 
anul 1974 realizează însemnate economii față de plan 
la acest indicator.

3) Un adevărat record a înregistrat colectivul între
prinderii si în domeniul creșterii productivității mun
cii. Ritmul mediu anual de creștere a productivității 
muncii in ultimii patru ani a fost de peste 14 la sută, 
ritm fără precedent în activitatea colectivului : calcu
lată pe baza producției nete, asa cum prevede re
centa hotărîre a Comitetului Central al partidului, 
productivitatea muncii a, crescut intr-un ritm mediu 
anual dc peste 17 la sută.

4) Sintetizînd, putem spune că. in cei patru ani de 
experimentare, colectivul de la uzina „23 August" a 
dovedit, contrar tuturor supozițiilor și îndoielilor, că :

Introducerea și utilizarea producției nete ca indicator de bază al activi
tății întreprinderii asigură, deopotrivă, economisirea muncii vii — prin 
creșterea productivității muncii — și a muncii materializate — prin 
reducerea cheltuielilor materiale de producție

Există unele păreri, care de 
altfel au fost exprimate de sus
ținătorii lor și in presă, potrivit 
cărora indicatorul producție netă 
nu ar stimula întreprinderile in 
promovarea progresului tehnic. Ce 
argumente se aduc în sprijinul 
unor asemenea afirmații 7 Mai în- 
tii. se consideră că produsele noi 
necesită cheltuieli relativ mai 
mari în vederea conceperii, pro
iectării și asimilării in fabricație, 
din care cauză 
este mai redusă 
tie cu produsele 
zează de mai i __ __  _____ ,
este adus în discuție și argumentul 
că progresul tehnic reprezintă un 
factor de creștere a ponderii chel
tuielilor materiale și, prin urmare, 
Cheltuielile de muncă vie pe uni
tatea de produs se micșorează, a- 
fectînd eficiența producției. Unii 
și-au exprimat 
că, din dorința 
Cu orice preț o _____ ______
mai ridicată, întreprinderile se vor 
orienta spre produse care înglobea
ză mai multă manoperă și, in con
secință, pentru a mări ponderea 
manoperei pe unitatea de produs, 
vor renunța la tehnica și tehno
logiile avansate pentru a se întoar
ce la... procesele manufacturiere 
de producție !

Potrivit logicii formale, „argu
mentele" au pretenția de a fi con
vingătoare. Aici, in marea între
prindere bucureșteană, bine cunos
cută prin gradul său superior de 
dotare tehnică, prin performanțele 
și competitivitatea deosebită a pro
duselor pe care le realizează, pu
nem față in față asemenea „argu
mente" cu realitatea desprinsă din 
experimentarea, timp de patru ani, 
a indicatorului producție netă. în 
acest sens, inginera Lucia Costes- 
cu, secretar adjunct al comitetului 
de partid, ne-a precizat :

— Consider că asemenea păreri 
— care, trebuie să o spun de la 
bun început, nu au corespondent 
practic în activitatea noastră — iz
vorăsc din abordarea îngustă, frag
mentară a implicațiilor introducerii 
producției nete. Evident, producția 
netă este un indicator dc mare 
complexitate și, totodată, foarte 
sensibil la progresul tehnic, dar 
nicidecum în sens negativ. Astfel, 
stimulind reducerea cheltuielilor 
materiale și realizarea de produse 
cu un grad înalt de prelucrare, ce 
înglobează un .volum sporit de 
muncă complexă, indicatorul pro
ducție netă 
creșterea 
movarea 
adevărat, 
dus nou, 
rioare, cheltuielile sînt mai ridica
te, afectind insă numai o perioa
dă limitată — cîteva luni — va
loarea producției nete. După care* 
aceste' cheltuieli se recuperează ra
pid, dind un plus de beneficii, de 
producție netă, față de situația

rentabilitatea 
în compara- 

care se reali- 
mulți ani. Alteori,

chiar temerea 
de a realiza 
producție netă

stimulează', implicit, 
preocupărilor pentru pro- 
progresului tphnic. Este 
la asimilarea unui pro- 
a unei tehnologii supe-

cind s-ar fi realizat în continuare 
produsul vechi.

— Ne puteți exemplifica 7
— Bunăoară, în anul 1974 am 

introdus in producție răcitorul gră
tar de 3 000 tone/zi pentru industria 
cimentului. Cheltuielile generate 
de asimilarea acestui produs au 
fost cu 25 la sută mai ’mari decît 
prețui de vînzare al produsului. în 
anul imediat următor costul de fa
bricație s-a redus cu 1/3, devenind 
rentabil sub aspect financiar, pen
tru ca, in acest an, cheltuielile de 
producție să scadă la jumătate. 
Calculele arată, de asemenea, că 
prin asimilarea acestui utilaj — 
care înainte se aducea din import 
— în patru ani țara a realizat e- 
conomii de circa 50 milioane lei. 
Iată încă un exemplu : producția 
netă care revine pe o tonă dc me
tal prelucrată în întreprindere — 
indicator expresiv al gradului de 
valorificare a materiilor prime — 
a crescut, in intervalul amintit, de 
două ori. Este limpede deci că, prin 
influența pe care o exercită asupra 
reducerii consumurilor, progresul 
tehnic constituie un puternic fac
tor de creștere a producției nete.

Dintr-o suită de alți parametri 
ai progresului tehnic mai consem
năm :

• au fost proiectate 17 pro
duse noi. cu performanțe supe
rioare, din care unele (compre- 
soare cu 2, 3 și 4 cilindri, loco
motiva diesel hidraulică de 2 400 
C.P., compresorul fără 
ș.a.) s-au asimilat în 
cație .curentă ;
• 35 produse au fost, 

iectate și modernizate ;
• s-au introdus 28 tehnologii 

noi și au fost modernizate alte 
67 tehnologii ;
• practic, la sfîrșitul anului 

1977, comparativ cu începutul a- 
nului 1974, 64 la sută din 
Iul producției reprezentau 
dusele noi, iar 82 la sută 
celelalte produse au fost 
dernizate :

• ca urmare a realizării ___
produse de înaltă tehnicitate și 
competitivitate, în acest an se 
exportă de trei ori mai 
decit in 1974 ;
• Prin autoutilarc s-au

lizat 127 mașini și utilaje __
plexe, de înaltă productivitate.

Am prezentat asemenea realizări 
concludente cu convingerea că ele 
sînt îrr. măsură să spulbere orice 
speculații teoretice — unele de-a 
dreptul aberante 1 — care s-ar face 
în privința raportului dintre pro
gresul tehnic și creșterea produc-

Experimentarea timp

Unul dintre specialiștii întreprin
derii cu care am discutat ne-a rela
tat un fapt devenit Ia un moment 
dat o obișnuință în relațiile de coo
perare : subansamblul denumit „a- 
tac de osie" se fabrică intr-una din 
secțiile întreprinderii „23 August" 
și este livrat, în cadrul relațiilor de 
cooperare, ca producție finită în
treprinderii de construcții de ma
șini din Reșița. Acolo se montează 
în boghiurile de locomotivă șl sa 
expediază din nou la întreprinderea 
„23 August", valoarea acestor sub
ansamble fiind inclusă în prețul 
boghiurilor. La întreprinderea bucu
reșteană, boghiurile respective sînt 
montate la locomotivele Diesel hi
draulice și, odată finalizată -fabri
cația locomotivei, valoarea „atacu
rilor de osii" mai era raportată, 
încă o dată, ca producție industri
ală. Practic, deci, valoarea acestor 
subansamble era înregistrată de 
trei ori ca producție globală : de 
două ori la întreprinderea bucu
reșteană și o dată la cea reșițeană. 
Prin asemenea multiple înregistrară 
producția globală se umfla artifi
cial, fără un corespondent fizic 
real, creind o imagine deformată 
asupra eforturilor depuse de cele 
două colective pențru realizarea lo
comotivelor. Acum, în condițiile 
utilizării producției nete, asemenea 
„sporuri globale" nu mai interesea
ză pe nimeni, ambele colective în- 
scriindu-și în realizări numai mun
ca vie, efectiv 
creată, adică

Există însă 
trivit cărora 
frina procesul obiectiv de adincire 
a specializării și extindere a co
operării in producție. Și anume, 
prin faptul că piesele și subansam- 
blele asigurate de alte întreprinderi 
se înregistrează la beneficiar drept 
cheltuieli materiale, acestea neavind 
practic nici o posibilitate de a ac
ționa asupra diminuării acestor 
cheltuieli. Totodată, se acredi
tează ideea că întreprinderile nu 
ar fi interesate „să cedeze" altor 
unități fabricația anumitor subanr 
samble, pe care ar putea să le exe
cute ele însele, înglobind, deci, în 
acestea, muncă vie care se regă
sește în producția netă.

Firește, sînt puncte de vedere 
bazate doar pe presupuneri fără 
legătură cu realitatea. Practic, 
se dovedește că, in esență, prin in
troducerea producției nete' sc res- 
trîng pînă Ia lichidare cooperările 
neeconomicoase. cele făcute de dra
gul umflării realizărilor globale. în 
schimb, se extind continuu rela
țiile de cooperare pentru realizarea 
unor piese și subansamble in con
diții de eficiență mai înaltă decît 
s-ar realiza in unitățile beneficiare. 
Să dăm, așadar, din nou cuvîntul 
faptelor. Astfel, la uzina „23 Au
gust" volumul cooperărilor nu nu
mai că nu a scăzut, ci, dimpotrivă.

depusă, valoarea nou 
producția netă.
anumite opinii po- 

producția netă ar

înel a crescut continuu. Dacă 
1974. se desfășurau relații de co
operare cu 92 de întreprinderi, in 
acest an cooperările s-au extins cu 
125 de întreprinderi. In aceeași pe
rioadă, valoarea cooperărilor a spo
rit ou 38 la sută.

— Sintem deplin interesați în 
extinderea relațiilor de cooperare, 
întrucît astfel ne putem elibera 
unele capacități de producție pe 
care putem realiza alte produse, cu 
o eficiență economică superioară — 
ne spune tovarășul Dimitrie An- 
euța, director comercial al centralei 
industriale. Pentru ca indicatorul 
„producție netă" să nu acționeze în 
sens contrar unei asemenea cerințe 
obiective, considerăm necesar să se 
adopte de către forurile de resort 
citeva măsuri. Bunăoară, ar fi ne
cesară reconsiderarea programelor 
de cooperare în vederea eliminării 
acelor relații de cooperare făcute 
numai de dragul realizării mai les
nicioase a producției globale. De 
asemenea, s-a observat că „fixita
tea" prețului unor subansamble din 
cooperare asigură avantaje sub as
pectul eficienței economice numai 
pentru producător, 
este conceput astăzi 
prețuri, beneficiarul 
bligat ca, ani la rînd, 
subansamblul la același preț, cu 
mult peste valoarea lui reală, 
asigurînd beneficii suplimentare 
producătorului. Pe de altă parte, 
beneficiarul, la produsele la care 
volumul cooperărilor este mare, 
nu poate acționa eficient pen
tru reducerea costului de fa
bricație. Una din soluții ar fi 
ca prețul cooperărilor să fie perio
dic, de pildă anual, revizuit si așe
zat cit mai aproape de realitate, 
respectiv produsele din cooperare 
să asigure furnizorului o rentabili
tate medie normală. Consider însă 
că determinarea producției nete pe 
fiecare sortiment și fundamentarea 
pe această bază a planului ar eli
mina acest neajuns și, ceea ce este 
mai important, s-ar asigura o core
lație directă cu producția fizică, un 
stimulent pentru realizarea integra
lă a acesteia.

Din discuțiile cu interlocutorii 
noștri s-a mai desprins un aspect 
important : dacă există o anumită 
reținere în perfectarea unor relații 
de colaborare și cooperare, aceasta 
se explică și prin faptul că, pină 
acum, contractele de cooperare s-au 
încheiat anual. Astfel, partenerii 
nu au certitudinea că vor colabora 
o perioadă mai îndelungată de timp 
și, de aceea, unii ezită să adopte 
o serie de măsuri, cu efecte de per
spectivă, cum sînt asigurarea de 
utilaje și S.D.V.-uri specializate, 
organizarea superioară a fabricației, 
introducerea unor tehnologii mo
derne ș.a. Un asemenea neajuns 
poate fi evitat dacă sc perfectează 
contracte de lungă durată, așa cum 
prevede hotărîrea C.C. al P.C.R.

Așa cum 
sistemul de 
se vede o- 
să cumpere

Ce știe și ce trebuie să știe omul

de la mașină despre producția netă

în încheierea anchetei „Scînteii" 
discutăm, în secțiile de producție 
ale întreprinderii, cu cîțiva munci
tori. Iată-1 la strung, in secția de 
aparataj, pe muncitorul Moise Tra
ian :

— Cit costă un kg din materia 
primă pe care o prelucrați 7

— 60 de lei.
— Și cit se regăsește în piesa pre

lucrată 7
— Circa 2/3. Destul de puțin ! 

Dar acest reper — este vorba de 
corpul robinetului de la instalația 
de frînă — se află in atenția teh
nologilor. în curind se va trece la 
realizarea, Iui prin matrițare, așa 
cum s-a procedat și cu alte piese 
in ultimul timp, îndeosebi de cind 
lucrăm „pe netă".

în secția de utilaj complex, in
terlocutorul nostru este maistrul 
Constantin Udroîu :

— Ce înseamnă, pentru colectivul 
secției, producția de utilaj com
plex 7

— înseamnă muncă de valoare 
mai ridicată, mai eficientă și, bine
înțeles, mai multă producție netă, 
în secția noastră se remarcă o di
ferență sensibilă între complexita
tea utilajelor pe care le fabricăm 
azi și cele pe care le-am fabricat 
în urmă cu cîțiva ani, inainte de 
trecerea la experimentarea produc
ției nete. Practic, noi transformăm 
metalul brut în utilaj complex. 
Sîntem mindri că aici, în secția 
noastră, s-au realizat o bună parte 
din utilajele destinate instalației de 
turnare continuă a oțelului pe care 
puține firme din lume se încumetă 
să o producă și care a fost mon
tată la Combinatul siderurgic de la 
Galați.

Am redat doar două din nume
roasele discuții pe care le-am avut

, de patru ani a indicatorului producției nete a dat rezultate 
deosebit de fructuoase aici, Ia întreprinderea „23 August”. Este o experiență pozi
tivă, desigur perfectibilă, care probează, prin forța faptelor, temeinicia și caracterul 
profund științific al întregului ansamblu de măsuri privind perfecționarea conducerii 
și planificării activității întreprinderilor, stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie, măsuri care vor marca creșterea mai accelerată a eficienței economice, pro
gresul și mai susținut al forțelor de producție.

ungere 
fabri-

repro-

tota- 
pro- 
din 

mo
unor

mult

rca- 
com-

cu oamenii aflați In miezul fier
binte al producției. Este de-a drep
tul impresionant să-l auzi vorbind 
pe muncitorul de la strung despre 
producția netă, să vezi cum știe 
să-și gospodărească locui de muncă, 
mașina la care lucrează, ca adevă
rat proprietar. Această conștienti
zare, această implicare a’ fiecărui 
om în buna gospodărire a întreprin
derii, în îndeplinirea, în ultimă in
stanță, a planului producției nete, 
este poate una dintre cele mai va
loroase realizări obținute în peri
oada experimentării.

— Comitetul de partid a între
prins și întreprinde in continuare 
o largă acțiune de explicare, pină 
in cele mai mici amănunte, a sen
sului și semnificației producției 
nete — ne spune tovară
șul Anton Dragomirescu. mem
bru al biroului comitetului 
partid al întreprinderii. în 
privește anii de experimentare, 
spune că practic toți membrii 
lectivului nostru au învățat că 
mai realizind producția netă pla
nificată 
dul de 
cum, in 
P.C.R.. a 
recenta 
varășul 
plenara 

t menilor
deosebit pe cunoașterea în amănun
țime a tuturor măsurilor ela
borate de conducerea partidului, 
urmărind mobilizarea tot mai pu
ternică a colectivului la sporirea 
producției nete și, prin aceasta, la 
creșterea beneficiilor, a economii
lor, în vederea constituirii unui 
fond cit mai substanțial de partici
pare la beneficii a oamenilor 
muncii.

de
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pot 
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putem dispune de fon- 
retribuire planificat. A- 
lumina hotăririi C.C. al 

indicațiilor cuprinse 
cuvîntare rostită de

Nicolae Ceausescu 
Consiliului Național al Oa- 
Muncii, punem un accent

in 
to
la
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Creutori și interpreți—români, 
maghiari, germuni-participanți activi 

la sporirea tezaurului comun 
al valorilor cultural-artistice

însemnări despre colocviul teatral de la Sf. Gheorghe

Teatrul maghiar de stct din Sf. 
Gheorghe — sediul colocviului

în ultimele zile. Sfintu Gheorghe 
a devenit un mare oraș teatral : 
organizarea Colocviului teatrelor 
în limbile naționalităților conlocui
toare — manifestare ce va avea loc 
cu regularitate an de an — arată, 
într-o manieră strălucită, arrwloarea 
creației teatrale, contribuția ne care 
poi toti. oameni de teatru, drama
turgi. actori, critici, fiecare oe mă
sura talentului de care disounem. 
ne-o aducem la înflorirea artei in 
patria noastră, la educarea în spi
ritul valorilor umanismului socialist, 
a tuturor spectatorilor, a oamenilor 
muncii. Publicul din Sfintu Gheor
ghe. cei citeva sute de invitați au 
putut urmări in cele 9 zile 16 piese 
de teatru cu o tematică foarte va
riată — desigur o selecție repre
zentativă din numărul mai mare de 
opere contemporane ale dramatur
giei române, maghiare, germane din 
tara noastră. Analiza detaliată a 
lor este datoria criticii de speciali
tate care, nu ne îndoim. îsi va 
spune pe larg opinia. De altfel, 
multe dintre aceste lucrări sînt bine 
cunoscute (aș vrea să menționez 
că piesa ..în vîrtej" de Veress Da
niel, dramaturg din județul Covas- 
na. a fost scrisă special pentru a- 
ceastă manifestare), s-au bucurat 
de atenția și analiza criticilor, a 
revistelor noastre de cultură, recep
tive la creația artistică a tuturor 
scriitorilor români, maghiari, ger
mani. evrei sau de alte naționali
tăți. participant! activi la educarea 
oamenilor, la sporirea tezaurului 
de valori al culturii noastre socia
liste.

Ca gazde, am dori să accentuăm 
în aceste rinduri citeva semnifica
ții ale unei asemenea manifestări. 

Scene din spectacolele prezentate in cadrul colocviului teatral de la Sfintu Gheorghe de Teatrul de stat 
din Oradea — secția maghiară (în stingă) și secția maghiară a Teatrului de stat din Tg. Mureș

Opinii consemnate de Ț0M6RI Geza, corespondentul „Scînteii"

„Avem condiții optime 
pentru afirmarea artei naționale"

în peisajul artei noastre teatrale, specificul teatrelor in limbile 
naționalităților conlocuitoare adaugă accente coloristice poate mai 
aparte, întregind varietatea conceptelor artistice, care în fond au 
același nobil scop : de a veni în întîmpinarea năzuințelor profund 
umane Spre frumusețe și adevăr. într-un mod deosebit de pregnant, 
acest lucru s-a relevat și in aceste zile de primăvară in pitorescul oraș 
Sfintu Gheorghe, unde s-au întilnit regizori, actori, critici și scriitori 
pentru a schimba opinii, a-și vedea reciproc citeva din realizările lor , 
inspirate de realitățile României, de timpul nostru socialist. Thalia 
s-ar fi bucurat dacă s-ar fi furișat in sa]a Teatrului maghiar de stat din 
Sfintu Gheorghe sau în sala casei de cultură a orașului, ambele pline 
la fiecare spectacol, și ar fi simțit respirația publicului, dornic să dea și 
el. deși neoficial, verdicte. Căci, intr-adevăr, avem condiții optime 
pentru afirmarea artei naționale.

Franz STORCH
scriitor, vicepreședinte al Uniunii scriitorilor din România

Educarea publicului 
în spiritul idealurilor umaniste, 

revoluționare ale societății noastre
Unul din meritele esențiale ale Colocviului teatral de la Sfîntu 

Gheorghe mi se pare a fi întărirea convingerii că teatrul naționalități
lor conlocuitoare constituie o parte integrantă a teatrului contemporan 
al României socialiste, adueîndu-și contribuția specifică la educarea 
publicului larg in spiritul idealurilor umanist-revoluționare ale socie
tății noastre. Posibilitatea confruntării unui mare număr de spectacole, 
precuțn și a unor opinii, idei, experiențe artistice între creatori de foar
te diferite personalități și profiluri, români, maghiari, germani, evrei, 
și-a dovedit incă o dată valabilitatea, deschizind perspective certe pen
tru ridicarea artei teatrale pe o nouă treaptă de calitate, pentru mai 
adinca implicare a teatrului în viața socială a țării noastre.

Faptul că la spectacolele prezentate, la lucrările colocviului nostru 
publicul a participat cu un interes și un entuziasm deosebit, traduse în 
săli arhipline, in aplauze îndelungate, in atmosfera de intensă comuni
care intre scenă și sală este o mărturie grăitoare nu numai a dragostei 
de teatru a oamenilor muncii din orașul Sfintu Gheorghe și județul 
Covasna, ci mai ales a rolului cu adevărat important, activ pe care 
teatrul l-a cucerit in viața spirituală a României socialiste. De aici și 
răspunderile sale crescute.

Margareta BĂRBUȚĂ
critic teatral, secretar al Centrului național I.T.I.

Expresie a responsabilității 
față de dezvoltarea 

mișcării noastre teatrale
Sintem convinși de semnificația deosebită a întîlnirii dintre oamenii 

de teatru, regizori, scriitori, secretari literari, critici la acest coloc
viu, organizat în cadrul Festivalului național „Cintarea României", 
sintem martorii unei prestigioase manifestări artistice a naționalități
lor conlocuitoare, a valorificării largi a bunurilor spirituale, a con
fruntării sănătoase, democratice a acestora. Schimbul de păreri din 
timpul dezbaterilor, opinia sinceră a specialiștilor s-au dovedit a fi 
expresii ale responsabilității colective privind destinele creației artis
tice. Analizînd rezultatele, dar totodată și cauzele unor nereușite, avem 
posibilitatea de a lua in evidență stadiile importante aid creării tra
diției, precum și căutările de noi drumuri.

METZ Katalin
critic de teatru din Tîrgu Mureș

Rezultatele artistice sînt emanația 
unei reale efervescențe creatoare

E bine să ne amintim, cu această ocazie, măcar în treacăt, de 
condițiile în care au activat teatrele noastre înainte de instaurarea 
regimului nostru. Toți cei care sintem aici și eu, ca unul dintre cei 
mai virstnici prezenți aici, știm bine cum funcționau trupele care 
jucau în diferite limbi, in limitele graniței patriei. noastre.

. E bine să ne amintim de încercările disperate ale diriguitorilor de 
atunci de a folosi, în scopurile lor politice, și aceste înjghebări șu
brede ca mijloc de învrăjbire a cetățenilor de diferite naționalități. în 
pofida acestor străduințe ale politicienilor de atunci, marea masă a 
oamenilor n-a uitat nici o clipă lupta comună dusă de secole pentru 
condiția umană, demnă a tuturor cetățenilor acestei țări și pentru 
independența sa.

Astăzi, teatrele noastre dispun de colective destoinice, de scene 
permanente, au certitudinea viitorului, iar rezultatele noastre artistice 
sînt emanația unei efervescențe creatoare, bazată pe o filozofie este
tică marxistă, care ne este comună tuturor.

Franz AUERBACH
directorul Teatrului evreiesc de stat din București

„Există azi o viguroasă înflorire 
a teatrului în limbile naționalităților 

conlocuitoare"
Prima trecere în revistă — de acest gen — a mișcării teatrale a 

naționalităților conlocuitoare a fost un minunat prilej de analiză a 
sarcinilor ce ne stau în față. Pe lingă trecerea în revistă a rezultate
lor obținute au fost arătate sincer și lipsurile a căror Înlăturare are 
o importanță deosebită în dezvoltarea unei colaborări rodnice atit de 
necesară dintre scriitori, regizori, artiști și teatru. Sînt convins că 
mișcarea teatrală de limbă maghiară din țară a primit și cu această 
ocazie un sprijin real. Vizionarea spectacolelor de către un numeros 
public, discuțiile purtate cu ocazia colocviului vor ajuta cu siguranță 
la găsirea celor mai adecvate căi ale dezvoltării în continuare a dra
maturgiei. Năzuim cu toții spre noi împliniri, deoarece și cu acest pri
lej s-a confirmat că în țara noastră există, azi, o viguroasă înflorire a 
teatrului in limbiie naționalităților conlocuitoare. Teatrul în limbile na
ționalităților conlocuitoare este parte integrantă a artei socialiste 
românești, artă care mobilizează toate forțele artistice pentru idealuri 
și teluri comune, care se adresează și educă un public tot mai compe
tent, din ce în ce mai exigent. Există condiții de a răspunde bine sau 
foarte bine acestor exigențe. Depinde de noi dezvoltarea, in continuare, 
a mișcării teatrale.

TOMPA Miklos
rectorul Institutului de artă teatrală „Szentgyorgyi Istvăn" 

din Tîrgu Mureș

Actul de cultură unește și 
împletește crezuri comune

Colocviul teatral de la Sfintu Gheorghe este un pas important în 
procesul desăvîrșirii ambianței de cultură prin intermediul oamenilor 
de cultură, prin înțelesul deplin al rostului, al sensului actului de 
cultură in context national. Inițierea acestui prim festival iși dove
dește cu prisosință importanța majoră ținînd cont de sensul deplin al 
recomandărilor și semnificațiilor ce le cuprinde teatrul ca organism 
viu în existența unei culturi. în existența unei națiuni. Actul de cul
tură unește, împletește crezuri comune, înțelesuri comune. Acest 
festival vine să încunune un crez comun, adevăr comun ; fie că este 
rostit într-o limbă sau alta, dovedește că unicul limbaj este cel al 
adevărului artistic, și adevărul artistic este unic.

Constantin CODRESCU
actor, profesor la Institutul de artă teatrală „Szentgyorgyi Istvăn" 

din Tîrgu Mureș

de rang si impor
tantă republicană, 
o trecere in re
vistă a creațiilor 
apartinînd naționalităților conlocui
toare. care este, după știința noas
tră. prima de acest fel în toată lu
mea. Desigur, nu nc-am propus să 
facem o simplă enumerare, fie ea si 
sărbătorească, a valorilor, ci. ținînd 
cont tocmai de efervescenta, de 
bogăția acestor valori create, să în
treprindem o analiză temeinică, 
realistă a dramaturgiei, a vieții 
noastre teatrale, a drumului parcurs, 
a rezultatelor obținute, a ceea ce

JURIUL COLOCVIULUI TEATRAL 78 A ACORDAT 
URMĂTOARELE DISTINCȚII :

MARELE PREMIU PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL : 
„Floriile unui geambaș" de Șutii Antlrăs — Teatrul maghiar de 
stat din Cluj-Napoca.

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE : HARAG GYOR
GY. pentru regia spectacolului „Floriile unui geambaș".

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNA SCENOGRAFIE : VIRGIL 
MILOIA, scenograful spectacolului „Matca" de Marin Sorescu, 
Teatrul de stat din Oradea, secția maghiară.

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNA INTERPRETARE A 
UNUI ROL MASCULIN : HEJ.IA SANDOR pentru roiul Kolhaas 
din „Floriile unui geambaș" și ex-aequo SZELYES IMRE pentru 
roiul pastorului Boncius din spectacolul „Testament" de Tomory 
Peter, Teatrul rriaghiar de stat din Timișoara.

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNA INTERPRETARE A 
UNUI ROL FEMININ : BANYAI IREN pentru personajul Irina 
din spectacolul ..Matca" de Marin Sorescu.

PREMIUL T*ENTRU CEL MAI BUN ROL EPISODIC : GYAR- 
MATI ISTVAN pentru rolul Forintos din spectacolul „Fidelitate" 
de Szabo Lajos — Teatrul de stat din Tg. Mureș, secția maghiară 
și ex-aequo OLIMPIA DIDILESCU pentru rolul doamnei Vintilă 
din spectacolul „Atenție la cotitură" de Mehes Gyorgy — Tea
trul de stat din Arad.

JURIUL A MAI ACORDAT URMĂTOARELE MENȚIUNI:
ZSOLDOS ARPAD pentru interpretarea rolului Kemeny Zsig- 

mond in spectacolul „în vîrtej" de Veress Daniel — Teatrul 
maghiar de stat din Sf. Gheorghe.

ADELE RADIN pentru roiul Suzi din spectacolul „Meșterul 
Iakob și copiii săi" de Hans Kehrer — Teatrul german de stat 
din Timișoara.

ADINA CEZAR și SERGIU ANGIÎEL pentru coregrafia spec
tacolului „Șomaj fără rasă" după Alexandru Sahia — Teatrul 
evreiesc de stat din București.

avem de făcut pentru conlucrarea 
mai bună a colectivelor artistice. 
De asemenea, colocviul nostru pri
lejuiește exprimarea opiniilor asu
pra eficientei activității criticii ar
tistice. puncte de vedere cu privire 
la îmbunătățirea continuă a rela
ției dintre teatru si spectator — cu

SYLVESTER Lajos
directorul Teatrului maghiar de stat din Sfintu Gheorghe

alte cuvinte cerințe care se pun în. 
fata întregii arte si culturi din 

.-Romania socialistă, sarcini izvorite 
din necesitatea de a asigura dez
voltarea impetuoasă a artei noastre. 
Timp de 9 zile, la Sfintu Gheorghe 
cuvîntul pe scenă a fost rostit in 
limba română, maghiară, germană, 
idiș. Nu este nesemnificativ să ac
centuăm in acest context si faptul 
că. de exemplu, secția germană a 
Teatrului din Sibiu, pe scena Tea

trului maghiar din Sfintu Gheorghe. 
în fata unui public în majoritate cu 
limba maternă maghiară, a prezen
tat o piesă de un dramaturg român; 
că Teatrul de stat din Arad a pre
zentat in limba română piesa de 
teatru a autorului maghiar din țara 
noastră Mehes Gyorgy ? Și exem

plele ar putea 
continua : am ur
mărit pe scenă
aspecte din viața

oamenilor acestor pămînturi. viată 
care, indiferent de limba in care 
este transpusă, alcătuind un cor 
multicolor, este a noastră, a tuturor 
fiilor României socialiste, o tară a 
muncii, a dreptății si a echității, 
patrie a unor oameni liberi, stăpini 
pe destinele lor. hotăriti să-si de
dice întreaga energie ridicării ei 
ne noi culmi de civilizație si pro
gres. Acesta este după mine sen
sul major al spectacolelor, al discu
țiilor din cadrul colocviului în care 
au fost analizate piesele prezentate. 
Trebuie menționat că a fost editat 
un caiet-program al colocviului, iar 
pe parcurs trei ediții speciale au 
informat publicul larg, prin articole 
scrise in limbile română, maghia
ră si germană, despre desfășurarea 
acestui eveniment.

Orașul Sfintu Gheorghe s-a bucu
rat deci în aceste zile de prezenta 
unui număr mare de specialiști, oa
meni de teatru, regizori, critici, ac
tori. redactori si publiciști, repre
zentanți ai unor edituri, ai ra
dioului și televiziunii, reuniți in 
cadrul colocviului, stabilind nume
roase punți de legătură intre artiști, 
creatori si public. Trebuie să spun 
că spectatorii, publicul, din mai 
multe județe, precum si oaspeți de 
peste hotare au trecut, in timpul 
colocviului, un examen cu nota 
maximă, urmărind cu însuflețire și 
competentă manifestările, spectaco
lele. participînd cu entuziasm la 
această veritabilă sărbătoare a tea
trului. al cărui limbaj — cum este 
limbajul artei. în general — este 
menit să apropie oamenii, să-i facă 
să se cunoască si înțeleagă mai 
bine, să acționeze in spiritul colabo
rării si al prieteniei.

Influenta pozitivă a colocviului 
asupra dezvoltării mișcării teatrale 
este neîndoielnică si unele aspecte 
ale acestei influente se pot. consem
na încă de pe acum : s-au făcut 
propuneri valoroase. printre care 
aceea ca în viitor să fie prezentate 
mai multe premiere absolute, iar 
cele mai bune 4—5 piese să fie edi
tate intr-un volum în limba în care 
s-a jucat pe scenă. Și. de aseme
nea. a reieșit că există posibilități 
de intensificare a preocupărilor cri
ticii fată de dinamica noastră viată 
teatrală. După părerea noastră, acest 
colocviu este o manifestare impor-
tantă a vieții cultural-artistice a 
tării, el reprezintă o expresie eloc
ventă a frăției și unității noastre, a 
tuturor celor care muncim și creăm 
împreună in România socialistă, un 
frumos exemplu al conlucrării 
strinse a creatorilor, a colectivelor 
artistice în limba naționalităților 
conlocuitoare. Prin urmare, coloc
viul de la Sfintu Gheorghe. orga
nizat in cadrul generos al Festiva
lului national „Cintarea României" 
— festivalul initiat de secretarul 
general al partidului nostru in 
scopul intensificării creației si edu
cației tuturor oamenilor muncii, al 
participării plenare a întregului po
por la făurirea culturii socialiste 
românești — va deveni o mani
festare tradițională a vieții noastre 
culturale atit. de bogate și larg Cu
prinzătoare, va contribui neîndoiel
nic la ridicarea emulației creatoare 
pe noi trepte, la cote superioare, 
valorificind talentul tuturor fiilor 
patriei.

Lecție de istorie la Muzeul militar central din Capitală

STUDIUL ISTORIEI 
înaltă școală de educație patriotică

• Peste 2 000 de elevi participant! la faza județeană ; 363 la faza republicană
• 70 de premii și mențiuni • Școlile cu cele mai bune rezultate : „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba lulia și liceele pedagogice din Timișoara, Abrud, 
Slobozia • O utilă verificare a eficienței formative a istoriei • Concluzii va
loroase despre preocupările pentru modernizarea predării acestei discipline

Recent s-a încheiat la Alba lulia Olimpiada națională de istorie 
a elevilor (ediția a Il-a). organizată sub egida Ministerului Educației 
și învățămintului, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist 
și Societății de științe istorice. Din cei 363 de participanți — elevi din 
clasele a IX-a, a XH-a și a XIII-a (licee pedagogice) — calificați in 
urma rezultatelor obținute la faza județeană a olimpiadei — la care 
au participat peste 2 009 de elevi (dublu față de ediția din anul trecut) 

— au fost premiați 70, pentru lucrări avind ca teme „Rolul maselor 
populare in marile momente istorice din perioada 1848—1878 (clasa a 
IX-a), „Lupta pentru unitate și independență a poporului român de 
la epopeea lui Mihai Viteazul și pină la marea unire de la 1918“ (clasa 
a XH-a) și „Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare 
a luptei maselor populare împotriva fascismului și războiului" (clasa 
a XIII-a licee pedagogice).

Conpursul propriu-zis a fost încadrat intr-o suită de manifestări 
politice și cultural-artistice, menite să slujească cunoașterii unor locuri 
istorice — atit de numeroase și bogate in semnificații in județul Alba — 
realităților de astăzi ale județului (evocări istorice in localitățile Cim- 
peni. Avram Iancu, Sălciua, Mirăslău, Blaj, montaje muzical-literare, 
spectacole folclorice, vizionări de filme, sesiunea de comunicări a ele
vilor de la liceul „Horia. Cloșca și Crișan" din Albă etc).

în chip firesc, o acțiune de această amploare constituie și un util, 
prilej de a verifica eficiența formativă a istoriei, de a desprinde con
cluzii in vederea perfecționării predării acestei discipline in licee, a 
valorificării depline a bogatelor ei resurse educative. în această, 
perspectivă, am adresat tovarășului prof. dr. Stefan STEFĂNESCU, 
președintele Comisiei centrale de organizare a olimpiadei, rugămintea 
de a prezenta citeva dintre concluziile ce s-au detașat din analiza lu
crărilor participanților la olimpiadă.

— între constatările ce au fost 
puse în relief — ne spune interlo
cutorul nostru — aș enumera mai 
întii faptul că istoria se bucură de 
un larg interes în rindul elevilor 
noștri, că faptele eroice ale trecutu
lui național exercită o puternică a- 
tracție asupra tinerei generații. Aș 
sublinia apoi faptul că măsurile 
aprobate de conducerea partidului in 
legătură cu noua structură și eșalo
nare a predării istoriei in invăță- 
mintul de toate gradele au dat bune 
rezultate, istoria contribuind activ 
nu numai la sporirea bagajului de 
cunoștințe ale elevilor, dar și la dez
voltarea unor puternice sentimente 
de dragoste față de patrie și partid.

îndreptățesc o atare afirmație tex
tele imensei majorități a lucrărilor 
din cadrul concursului, in care ii 
simțim pe elevi mindri pentru isto
ria eroică a poporului nostru, înțe- 
legînd in profunzime permanențele 
trecutului național, ceea ce a dat 
înaintașilor forța să reziste oricăror 
vicisitudini «- atașamentul față de 
pămintul străbun, setea nestinsă de 
dreptate și libertate. Ilustrativ este 
în acest sens și faptul că mulți elevi 
au, încheiat lucrările cu un adevărat 
angajament — acela ca tinăra gene
rație ce învață și muncește astăzi în 
condițiile socialismului să nu precu
pețească nici un efort pentru a ri
dica patria pe noi culmi de frumu
sețe și măreție.

îndrituiesc apoi aceeași constatare 
filele foarte multor lucrări, străbă
tute de un puternic fior patriotic, 
slovele vibrante, pline de patos prin 
care ei au redat lupta și jertfa stră
moșilor, portretele istorice de mare 
frumusețe conturate unor personali
tăți, precum și poporului român în
suși — „eroul eroilor", „marele 
erou", ca să folosesc chiar expresii 
ale unor elevi. Este demn de remar
cat că, apleeîndu-se cu dragoste a- 
supra trecutului românesc, numeroși 
elevi au subliniat și prezentat ele
mentele care au apropiat de-a lun
gul secolelor poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, principa
lele momente ale luptei lor comune 
pentru dreptate socială, pentru apă
rarea pămîntului natal.

Lucrările elaborate in cadrul olim
piadei ne permit să apreciem că nu-

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Tel'ecinemateca
11.50 Corespondenții județeni transmit... 
12.05 Telex
15,00 Campionatul mondial de hochei 

— grupa A. Suedia — S.U.A. (re
zumat Înregistrat la Praga)

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală • Economie politică 

(consultații — licfiu). Creșterea 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor — 
preocupare centrală a P.C.R.

16.30 Curs de limbă franceză
17.00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film serial pentru copii : „Cuore*4. 

Episodul 40
19.30 Telejurnal
19.50 întrecerea socialistă în întîmpi

narea zilei de 1 Mai. „Rîul de sub 
munte". Reportaj de Horia Vasi- 
loni

20,10 Film artistic : ,,Miraj". Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 
americane

21.50 Revista literar-artistică TV
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Țara vinurilor. Reportaj filmat la 

cea de-a patra ediție a ..Zilelor 
viei și vinului" — Vaslui 1978

17.25 Noi, tinerii din România. Cîntă 
corul „Preludiu" al ansamblului 
C.C. al U.T.C.

17.45 File de istorie : Mihai Viteazul în 
conștiința europeană

18,05 Efigii lirice. Versuri în lectura au
torilor

18.20 Ora veselă
19.15 Trei ipostaze ale visului împlinit
19,30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20.15 Capodopere și mari interpreți
20,55 Scriitorul și epoca’ sa : Tașcu 

Gheorghiu
21.25 Blocnotes — informații utilitare
21.50 Telerama-sport

A
meroase cadre didactice sînt preo
cupate să integreze organic in lecții 
documentele de partid, aprecierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. O do
vedesc nu numai referirile sistema
tice Ia Programul partidului, la cu- 
vintările secretarului general, cit 
mai ales faptul că majoritatea lu
crărilor au tratat problemele în spi
ritul acestor documente, al adevăru
rilor științifice pe care le-au pus in 
lumină, atit in ceea ce privește ca
racteristicile generale ale istoriei 
poporului român, cit și unele eveni
mente ale trecutului național. Spre 
a da doar citeva exemple, aș aminti 
că numeroase lucrări au pornit de 
la adevărul, atit de limpede subli
niat în documentele dc partid, că is
toria poporului român este istoria 
unor îndelungate și eroice lupte 
pentru dreptate socială, pentru uni
tate și independență națională ; și-a 
găsit, de asemenea, o reliefare preg
nantă ideea că Partidul Comunist 
Român este continuatorul celor mai 
înaintate tradiții ale poporului nos- 
tru, "ridicînd pe o treaptă superioa
ră lupta pentru echitate și justiție 
socială, pentru cimentarea unității 
națiunii și consolidarea independen
ței și suveranității naționale.

Se cere deopotrivă subliniat că 
mai toate lucrările elevilor au tra
tat subiectele în lumina celor mai 
noi ciștiguri ale cercetării de spe
cialitate, ceea ce înseamnă că profe
sorii noștri de istorie depun stator

Concluziile pe care lc-a prilejuit olimpiada (desigur mai numeroase decit 
cele cuprinse m aceste rinduri), ca și cele ce se vor desprinde dintr-o an
cheta sociologică ai cărei subiecți au fost chiar elevii participanți la această 
manifestare se cer sintetizate și aduse cu operativitate la cunoștința ca
drelor didactice de către Ministerul Educației și învățămintului si Societatea 
de științe istorice. în scopul unei continue perfecționări a predării istoriei, 
al creșterii contribuției acestei discipline la cultivarea patriotismului socialist.

Silviu ACHIM

• BACĂU. La Bacău a fost 
organizat Salonul cărții, aflat la 
cea de-a 7-a ediție. Pe afișul 
Teatrului dramatic Bacovia a 
fost înscrisă o nouă premieră : 
„Duelul" de M. Baidjiev, in re
gia artistică a lui Mircea Crețu. 
(Gh. Baltă) • BRAȘOV. Timp 
de trei zile, la Brașov s-a des
fășurat, în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României", 
tradiționalul festival-concurs 
„Primul ghiocel". La ediția din 
acest an au participat circa 70 
de interpreți — soliști și forma
ții de muzică populară, muzică 
folk și muzică ușoară — din 
9 județe. (Nicolae Mocanu).
• PRAHOVA. De curînd, Co
mitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Prahova, 
împreună cu biblioteca județea
nă „Nicolae Iorga" Ploiești, a 
editat documentarul. în două 
volume. „Istoria Prahovei în 
date" de Ion St. Paicu și Paul 
D. Popescu. (C. Căpraru).
• ARAD. în numeroase locali
tăți din județ continuă acțiunile 
politice și cultural-educative 
grupate sub genericul „Aradul — 
trecut, prezent și viitor" sau 
„Aradul — prezență permanen
tă în istoria poporului român", 
dedicate sărbătoririi, în acest an, 
a 950 de ani de atestare docu
mentară a municipiului Arad și 
a 2 000 de ani de la întemeierea 
cetății dacice Ziridava. Aseme
nea manifestări au avut loc la 
Lipova, Ineu, Arad, Hășmaș, 
Vinga. (Constantin Simion). 
® IAȘI. La Universitatea „Al I. 
Cuza" din Iași a avut loc un 
simpozion științific consacrat 
aniversării a 130 de ani de la 
revoluția burghezo-democratică 
din țările române. La Institutul 
de medicină și farmacie din 
Iași s-a ținut recent cea de-a 
24-a sesiune a cercurilor ști

nice eforturi spre a se ține la cu
rent cu ele și a le aduce în lecții.

Constatări imbucurătoare lasă să 
se întrevadă olimpiada.jși in privința 
perfecționării metodologiei de pre
dare a istoriei in liceu. Referirile 
frecvente la documente de epocă, la 
alte izvoare istorice (ziare, memo
rii. fotografii), armonioasa integrare 
a acestora in lucrări și comentarea 
lor cu pricepere atestă că lot mai 
multe cadre didactice folosesc siste
matic materiale ilustrative, că nu
meroase lecții se desfășoară în mu
zee ori in fața unor monumente, 
ceea ce le amplifică valoarea infor
mativă și educativă. Iar dacă la edi
ția din acest an au obținut rezultate 
foarte bune liceele „Horia, Cloșca 
și Crișan" din Alba lulia, liceele pe
dagogice din Timișoara. Abrud, Slo
bozia etc., aceasta ni se pare a fi 
in directă legătură cu faptul că aici 
predarea istoriei se face cu ajuto
rul unui variat și sugestiv material 
didactic.

Manifestarea de față a arătat, deo
potrivă, și persistența unor neajun
suri care limitează ecoul studiului 
acestei discipline in conștiințe. Ast
fel. unii elevi, referindu-se la lupta 
poporului român pentru unitate și 
independență națională, n-au subli
niat tocmai . continuitatea neîntre
ruptă. permanența acestor năzuințe, 
tratînd izolat doar momentele sale 
de vîrf. La tema privitoare la rolul 
maselor în perioada 1848—1878 nu
meroși elevi au prezentat in detaliu, 
cu o mare bogăție de amănunte, des
fășurarea revoluției pașoptiste, a e- 
venimentelor din anii 1859 și 1877— 
1878 ; sufocată insă de multitudinea 
datelor, ideea contribuției hotăritoa- 
re a maselor în desfășurarea acestor 
evenimente s-a pierdut. Reiese, cre
dem, din aceasta că sint incă insufi
ciente preocupările profesorilor de 
istorie de a-i deprinde pe elevi să 
sintetizeze o serie de caracteristici 
și constante ale istoriei noastre na
ționale, să pună în relief procesele 
sale fundamentale. Cu alte cuvinte, se 
cere cadrelor didactice să depună un 
efort susținut spre a dezvolta pe lin
gă priceperea de a analiza și inter
preta faptele istorice, și capacitatea 
de sinteză, de generalizare a elevi
lor.

Lucrările elaborate Ia olimpiadă a- 
rată că elevii trăiesc intens istoria, 
că inimile lor vibrează la unison cu 
cele ale eroicilor înaintași, că ei au 
capacitatea de a se înflăcăra în fața 
lecțiilor trecutului. De aici rezultă 
cerința ca fiecare cadru didactic să 
adauge spiritului riguros științific 
mai multă căldură și vibrație in pre
dare.

ințifice studențești, fiind pre
zentate circa 200 de comu
nicări. (Manole Corcaci). • MU
REȘ. Sub auspiciile Centru
lui de cercetări medicale din 
Țg. Mureș al Academiei de ști
ințe medicale. Institutului de 
medicină și farmacie și Direc
ției sanitare județene s-a desfă- 

.șurat recent o sesiune științifi
că care a abordat probleme pri
vind patologia materno-infanti- 
lă, igiena mediului ambiant, bo
lile cardiovasculare, patologia 
internă și chirurgicală, neurolo
gie și psihiatrie, morfologie și 
genetică, medicină experimenta
lă, farmacie și farmacologie, me
dicamente noi (Gh. Giurgiu). • 
HUNEDOARA. Clubul construc
torilor de pe șantierul amenajării 
hidroenergetice Riu Mare — Re
tezat a găzduit noua ediție a 
serilor culturale ale ziarului 
local „Drumul socialismului", 
realizată de colaboratorii ziaru
lui și formațiile artistice ale Ca
sei de cultură din Orăștie. Pro
gramul serii culturale a cuprins, 
printre altele, vizionarea filmu
lui documentar „Țara Hațegului... 
văzută de Jules Verne". (S. Io- 
nescu). • ARGEȘ. între 24 aprilie 
— 2 mai a.c„ la Cimpulung se 
desfășoară tradiționala manifes
tare „Arminden muscelean". a- 
flată la a Vl-a ediție. Programul 
cuprinde ample acțiuni politice, 
științifice și cultural-artistice. 
(Gh. Cirstea). • BUCUREȘTI. 
Din expozițiile bucureștene de 
artă plastică, deschise in aceas
tă săptămină, semnalăm două ; 
expoziția de pictură a lui Tudor 
Nicolae, organizată sub auspicii
le „cenaclului tineretului" al 
Uniunii artiștilor plastici (la 
sala „Cenaclu" — Hanul cu tei) 
și expoziția de pictură a Matil- 
dei Ulmu (Ia sala de expoziții de 
la Teatrul Național). (FI. Dinu).
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Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Republicii India, Ashok 
Kumar Ray, a transmis președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, și po
porului român un salut prietenesc și 
cele mai bune urări din partea pre
ședintelui Republicii India, Neelam 
Sanjiva Reddy.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de către ambasadorul indian 
sint exprimate stima și considerația 
pe care poporul indian le nutrește 
fală de președintele României, față 
de România Si poporul român. „Ur
mărim cu satisfacție si admirație — 
sc arată în cuvintare — progresele 
poporului român, sub îndrumarea Si 
conducerea dinamică a Excelentei 
Voastre. Contribuția dumneavoastră 
la edificarea si consolidarea progre
sului multilateral al României, la 
realizarea' păcii in lume va rămîne,' 
fără îndoială, o mărturie grăitoare".

în continuare.'în cuvîntare sînt e- 
vocate bunele relații româiîo-indiene. 
cooperarea dintre cele două state pe 
planul vieții internaționale. „între 
România si India — se spune în cu
vîntare — există legături trainice, 
bazate pe eforturile lor pentru înde
plinirea integrală a scopurilor co
mune ale umanității : o lume fără 
teamă, o lume fără războaie si con
flicte. o lume în care ființa umană

să-și dezvolte pe deplin personalita
tea, o lume a dreptății și egalității 
intre popoare. Poporul indian crede in 
mod sincer că dorințele și 
majore ale omenirii sînt, 
deni. aceleași, independent 
logie și sistemul social".

în încheierea cuvîntării 
primate speranța și încrederea 
in această luptă popoarele român și 
indian vor găsi numeroase mijloace 
de a colabora, ceea ce va face ca 
prietenia româno-indiană să se în
tărească și să se consolideze necon
tenit.

Primind scrisorile de 
președintele 
România, 
Ceaușescu, a 
tul transmis 
său, președintelui 
un salut cordial 
urări de progres 
indian prieten. ,

în cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român se spune : „Con
statăm cu deosebită satisfacție că 
bunele relații de prietenie și cola
borare care s-au statornicit între 
țările și popoarele noastre cunosc 
un curs ascendent — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific. cultural, 
cit și in alte domenii. Sint convins 
că și in viitor, prin eforturi comune, 
popoarele noastre vor găsi' căi și 
mijloace de a întări continuu conlu
crarea dintre ele, măi ales dacă

scopurile 
pretutin- 
de ideo-

sint ex- 
că

acreditare, 
Socialiste

Nicolae
Republicii
tovarășul

mulțumit pentru salu- 
și a adresat, la rindul 

Republicii India 
și cele mai bune 
și pace poporului

avem in vedere că atit România, cit 
și India sint țări în curs de dezvol
tară și promovează o politică exter
nă care are la bază principiile ega
lității in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul in treburile interne și 
avantajul reciproc, ale renunțării 
la forță și la amenințarea cu forța".

în continuare, în cuvîntare este 
subliniat interesul cu care sint ur
mărite în România preocupările și 
eforturile poporului indian pentru 
asigurarea prosperității și progresu
lui țării sale, succesele pe care In
dia lc obține pe calea dezvoltării 
social-economice independente.

în încheiere, șeful statului român 
a urat ambasadorului Indiei succes 
in misiunea încredințată și l-a asi
gurat de întregul sprijin al 
liului de Stat, al guvernului 
și al său personal.

După solemnitatea primirii
rilor de acreditare, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-a întreți
nut intr-o atmosferă cordială cu 
ambasadorul Indiei, Ashok Kumar 
Ray.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu 
ceanu, secretar prezidențial 
Consiliului de Stat.

Au fost de față membri ai 
sadei Republicii India la București.

Consi- 
român

scriso-

Curti- 
și al

amba-

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Populare 

Mongole la București. Tagaanlamyn 
Dughersuren. a oferit joi o recep
ție cu prilejul vizitei in tara noastră 
a delegației Marelui' Hural Popular 
al R.P. Mongole, condusă de Ban- 
zragciin Lamjav. membru al Prezi
diului Marelui Hural Popular. sef d<- 
secție la C.C. al. Partidului 
Revoluționar Mongol.

Au participat tovarășii 
Giosan. membru supleant al 
tutui Politic Executiv al 
P.C.R.. președintele Marii 
Naționale. Virgil Tc^odorescu. 
președinte al M.A.N.. Constantin Stă- 
tescu. ministrul justiției. Dumitru 
Turcus. adjunct de șef de secție ia 
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. loan Cețerchi. președintele 
Consiliului Legislativ, președinți de 
comisii permanente, deputat!.

★
Joi după-amiază. tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe, 
a primit Pe Asenl Elly. noul amba
sador al Republicii Uganda. în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Olandei. în Capi
tală a avut loc, joi după-amiază. o 
manifestare culturală organizată de 

relațiile 
Ziarista 

_ - ________ impresii 
de călătorie în această tară. în con
tinuare au fost vizionate filme.

★
Joi a început la Medgidia, sub e- 

gida Academiei de științe sociale si 
politice si a Consiliului popular ju
dețean Constanta, simpozionul „Cer
cetări arheologice recente in zona 
Complexului hidroenergetic si de 
navigație Dunărea — Marea Neagră".

Institutul român pentru 
culturale cu străinătatea. 
Crina Sîrbu a prezentat

Popular
Nicolae 

Comite- 
C.C. al 
Adunări 

vice-

Primire la Consiliul de Stat Primire la C C. al P. C. R.

......... ... MHIW I

RAPORTUL TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
la Conferința Națională a P. C. Bulgar

Joi la amiază, tovarășul Ștefan 
Voitec. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, a 
primit delegația Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, condusă de 
tovarășul Banzragciin Lamjav, mem
bru al Prezidiului Marelui Hural 
Popular, șef de secție la C.C. al 
partidului Popular Revoluționar 
Mongol, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, face o vizită în tara 
noastră.

în numele conducerii de partid și 
de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al parti
dului. tovarășul Ștefan Voitec a 
transmis un salut membrilor dele
gației și și-a exprimat convingefea 
că această vizită va aduce < 
contribuție la dezvoltarea 
raporturi româno-mongole.

Mulțumind, conducătorul 
ției a rugat să se transmită 
șuiul Nicolae Ceaușescu un călduros 
mesaj de saiut din partea tovarășului 
Jumjaaghiin Tcdenbal. prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular. îm
preună cu expresia sentimentelor de 
înaltă stimă și considerație. Totodată.

o nouă 
bunelor
delega- 
tovară-

pentru ospitalitatea cu 
a fost primită pretu-

el a mulțumit 
care delegația 
tindeni in tara noastră și a dat o 
inaltâ apreciere realizărilor poporului 
român, angajat in infăptuirea hotă- 
rîrilor celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R.
. în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a fost evidențiat cursul 
ascendent al relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare, subli- 
nlindu-se contribuția deosebită pe 
care parlamentarii o pot aduce la 
întărirea și dezvoltarea continuă a 
acestor raporturi. în interesul po
poarelor român și mongol, al cauzei 
păcii Și socialismului.

La intrevedere au participat to
varășii Nicolae Giosan. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale. Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Dumitru Coliu, președintele Comisiei 
pentru consiliile populare si adminis
trația de stat a M.A.N.

A luat parte Tagaanlamyn Dugller- 
suren, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București.

Delegația Ministerului Instrucțiunii 
și Educației din "
Polonă, condusă 
Kuberski, care, 
terului Educației 
a făcut o vizită 
fost primită, joi, 
Cazacu. membru 
litic Executiv.
P.C.R., 
nului.

La intîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a fost apreciată dezvoltarea con-

Republica’ Populară 
de 
la 
și 
in 
de 
al 

secretar al C.C.
viceprim-ministru al guver-

ministrul Jerzy 
invitația Minis- 

învățămîntulul 
țara noastră, a 
tovarășul Virgil 
Comitetului Vo

al

tinuă a raporturilor româno-polo- 
neze în spiritul înțelegerilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ed
ward Gierek și a avut loc un fruc
tuos schimb de păreri pe probleme 
privind dezvoltarea și perfecționarea 
invățămîntului in cele două țăriinvățămîntului 
prietene.

A participat 
dea, ministrul 
mintului.

tovarășa Suzana Gâ- 
educației șl învăță-

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

poloneză a părăsit Capitala.

româno-polone de colaborare economică

Convorbiri româno-austriece
Tovarășul Cornel Burtică, 

prim-ministru al
Vice- 

mi- 
nistrul comerțului exterior si coope- 

internationale. a 
după-amiază. delegația 
Vdest-Aipine A.G.. din

guvernului.
de

rării economice 
primit, joi 
concernului ... .. .___ _______
Austria, condusă de Heribert F. Ap- 
falter. președintele Consiliului de 
conducere și director general al con
cernului.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind extinderea 
colaborării dintre România si Aus
tria în metalurgie si construcții de

mașini, precum și in alte domenii 
interes reciproc.

A luat parte Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

A fost prezent Franz Wunderbal- 
dlnger, ambasadorul Austriei la 
București.

★
în aceeași zi. delegația concernului 

austriac a avut convorbiri la Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și la Ministerul Turismului

(Agerpres)

Joi s-au încheiat lucrările celei 
. de-a XII-a sesiuni a Comisiei gu
vernamentale româno-polone de co
laborare economică.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Jănos Fazekas. vice
prim-ministru al guvernului, iar de
legația polonă — de tovarășul Josef 
Kepa, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Comisia a examinat noi propuneri 
pentru adincirea in continuare a co
laborării și cooperării bilaterale, in 
principal în domeniile mașinilor-u- 
nelte, industriilor de autovehicule, 
mașinilor și utilajelor de construcții, 
instalațiilor chimice, utilajelor mi
niere și petroliere ș.a. De asemenea, 
s-a convenit să fie intensificate tra
tativele 
a unor 
râa, pe 
tați de

pentru proiectarea în comun 
instalații chimice, dezvolta- 
calea colaborării, de capaci- 
producție în domeniul chi-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

miei de mic tonaj, lărgirea în con
tinuare a specializării reciproce in 
producția de pesticide, coloranți, se
mifabricate organice etc.

S-a apreciat că dinamica schimbu
rilor de mărfuri româno-polone este 
o confirmare a dezvoltării active a 
colaborării economice, livrările re
ciproce de mărfuri crescind în anii 
1976—1977 în ritm susținut. Protoco- ’ 
Iul comercial pe 1978 prevede, de 
asemenea, o creștere însemnată a 
schimburilor față de realizările anu
lui precedent.

Un loc important în cadrul lucră
rilor l-au ocupat problemele privind 
colaborarea economică de lungă 
durată.

Rezultatele sesiunii au fost con
semnate într-un protocol semnat de 
președinții celor două părți în co
misie.

La semnare au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, membrii celor 
două delegații. A fost de față Wla* 
dyslaw Wojtasik. ambasadorul R. P. 
Polone la București.

★
în cursul după-amiezii. delegația a 

părăsit Capitala.

»
SOFIA 27 (Agerpres). — în rapor

tul prezentat la Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Bulgar, 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C.B.. a relevat că trăsătura ca
racteristică a dezvoltării interne a 
Bulgariei în perioada de dună cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.B. o 
constituie lupta partidului si a oame
nilor muncii pentru utilizarea mai 
completă a posibilităților orînduirii 
socialiste si folosirea superiorității ei 
in vederea realizării de noi succese 
in edificarea societății socialiste dez
voltate în Bulgaria. Făcînd bilanțul 
activității, din ultimii doi ani. vorbi
torul a subliniat că s-a lărgit consi
derabil baza tehnicd-materială a so
cialismului. este aplicată cu succes 
linia spre satisfacerea mai completă 
a nevoilor materiale si spirituale ale 
poporului, au fost, obținute noi rea
lizări în domeniile științei, artei și 
culturii. în creșterea conștiinței so
cialiste si a dinamismului oamenilor 
muncii. în perfecționarea continuă a 
modului de viată socialist.

Industria se afirmă tot mai mult 
ca ramură principală a economiei, 
eă realizînd în anul ce a trecut 57 
la sută din. venitul național fată de 
53,5 la sută la sfirșitul celui de-al 
șaselea cincinal. în 1977. pentru mo
dernizarea. reconstrucția si extinde
rea capacităților de producție s-au 
utilizat 68 la sută din investițiile ca
pitale. a sporit valoarea schimburilor 
de mărfuri cu Străinătatea.

Raportorul a arătat că. pe această 
bază. Veniturile reale ale populației 
continuă să crească, iar fondurile 
sociale de consum au depășit în 1977 
cu 408 milioane leva fondurile aloca
te în acest scop in 1975.

în condițiile actuale ale intensifi
cării dezvoltării economice, ale lup
tei pentru o înaltă calitate și efi
cientă — a subliniat vorbitorul — 
activității multilaterale de organizare 
a muncii îi revine o însemnătate 
excepțională. Perfecționarea organi
zării muncii devine o sarcină poli
tică primordială, iar problema-cheie 
a acestei lupte o constituie creșterea 
fermă a nivelului de conștiinciozi
tate si disciplină. „întărirea discipli
nei socialiste în toate formele ei — 
în muncă, in tehnologie. în activita
tea de producție, de planificare, con
tractuală. financiară si altele — este 
dictată de relațiile intensive si per
manent tot mai complexe ale eco
nomiei naționale, precum si de rit
mul de producție impus de tehnica 
modernă si de tehnologiile noi. mai

insistat, totodată, 
îmbunătățirii utili- 
de producție exis-

perfecționate". De asemenea, perfec
ționarea organizării socialiste a mun
cii poate avea un efect pozitiv nu
mai dacă vor fi perfecționate si con
ducerea planificată a economiei, 
coordonarea la toate nivelurile a 
echilibrului dintre necesități si re
surse. ca si funcțiile si structura or
ganizațiilor economice si organisme
lor conducerii.

Todor Jivkov a 
asupra necesității 
zării capacităților
tente, a introducerii unui regim de 
muncă in mai multe schimburi, pre
cum si asupra rolului esențial ce tre
buie acordat economisirii materiilor 
prime, altor materiale, energiei si 
combustibilului, forței de muncă.

Subliniind necesitatea perfecționă
rii conducerii si în domeniul activi
tății economice externe, raportorul a 
arătat 'că aceasta trebuie să contri
buie într-o măsură maximă la îm
bunătățirea structurii importului si 
exportului. Ia creșterea capacității 
de concurentă a mărfurilor bulgare 
pe piața internațională, la închiderea 
tuturor canalelor mari si mici pe 
care ar putea să se Irosească mijloa
cele valutare.

Trecînd în revistă rezultatele ne
mijlocite ale activității desfășurate 
după Congresul al Xl-lea al P.C.B.. 
Todor Jivkov a opinat că. pe baza 
acestora, salariul minim în Bulgaria 
ar putea fi majorat de la 80 la 90 
leva încă in actualul cincinal, exis- 
t.înd condiții pentru a se asigura 
pînă în 1980 o creștere suplimentară 
a productivității muncii sociale cu 
aproximativ 3—4 la sută pe an. ,.A- 
devărul incontestabil — a subliniat 
Todor Jivkov — este că se poate 
consuma numai ceea ce se produce. 
Aceasta înseamnă că salariul va 
creste numai în funcție de nivelul 
creșterii productivității muncii in di
ferite întreprinderi si organizații 
economice".

Raportul se ocupă în continuare de 
munca politică desfășurată după 
Congresul al Xl-lea al P.C.B.. rele- 
vind că conducerea de către partid, 
ca și activitatea tuturor organizații
lor obștești s-au îmbunătățit. Este 
subliniată, totodată, necesitatea de a 
spori rolul organizațiilor de bază ca 
stat major politic nemijlocit si con
ducător direct al colectivelor de 
muncă, de a se întări exemplul per
sonal al comuniștilor, de a se ac
ționa cu consecventă în direcția for
mării omului nou. a educației sale 
ideologice. „Organizarea socialistă a

muncii — a spus in context rapor
torul — constituie factorul hotăritor 
al educării în muncă, politice si ideo
logice. a oamenilor muncii".

Abordînd probleme de politică ex
ternă. Todor Jivkov a precizat că 
Bulgaria va promova și în viitor o 
politică de consolidare a coexistentei 
pașnice, de destindere in domeniile 
politic si militar, pentru transfor
marea acestora intr-un proces irever
sibil. Sintetizind orientările politicii 
externe bulgare după cel de-al XI- 
lea Congres al partidului, vorbitorul 
a constatat că s-au întărit si mai 
mult relațiile Bulgariei cu țările so
cialiste din Tratatul de la Varșovia 
și C.A.E.R. P.C.B. — a adăugat el — 
depune eforturi neobosite pentru dez
voltarea și întărirea colaborării mul- . 
tilaterale și egale in drepturi și cu 
acele state socialiste care nu sint 
membre ale Tratatului de la Varșo
via și C.A.E.R. De asemenea. Bul
garia își dezvoltă cu succes legătu
rile cu țările lumii a treia si acțio
nează pentru ridicarea la un nivel 
mai înalt a colaborării sale cu sta
tele capitaliste dezvoltate in dome
niile economic, tchnico-știintific și 
cultural.

P.C. Bulgar acordă o atenție deo
sebită situației din Balcani, a decla
rat Todor Jivkov, evidențiind in a- 
cest sens însemnătatea deosebită pe 
care o acordă Bulgaria dezvoltării 
multilaterale a relațiilor cu statele 
socialiste vecine — România si Iu
goslavia. „Colaborarea multilaterală 
cu România se extinde și se adîn- 
cește cu succes", a subliniat el.

Abordînd situația din Orientul 
lociu, Todor Jivkov a apreciat 
reglementare justă și globală a 
flictului necesită retragerea 
lor israeliene din teritoriile 
ocupate in 1967. realizarea drepturi
lor legitime ale poporului arab pa
lestinian, inclusiv a dreptului său 
privind crearea unui stat propriu, 
garantarea dreptului la existentă in
dependentă a tuturor statelor 
zonă.

Todor Jivkov a subliniat, de 
menea, că procesul destinderii i 
tice în lume trebuie eompletat 
destinderea în domeniul militar 
cu luarea unor măsuri urgente 
limitare a cursei înarmărilor și de 
dezarmare. El și-a exprimat speran
ța că viitoarea sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării se va,desfășura in
tr-o atmosferă de lucru.'

Mij
ea o 
con- 

trupe- 
arabe

din

ase- 
poli- 

•cu 
• si 
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(Agerpres)

leri în campionatul 
masculin de handbal

FOTBAL

Ieri. în cadrul etapei a IV-a a 
campionatului masculin al diviziei A 
la handbal, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Dinamo Bra
șov — C.S.M. Borzești 17—19 (11—11) ; 
Universitatea Cluj-Napoca — Steaua 
10—14 (7—10) ; Politehnica Timișoa
ra — Gloria Arad 17—13 (10—7) ;
Știința Bacău — Dinamo București 
16—24 (5—13) ; Relonul Săvinești — 
H.C. Minaur Baia Mare 18-19 (10—9).

DUMINICĂ, LA AUTOMOBILISM

„Memorialul 
Jean Calcianu"

Duminică, de la ora 9, va avea loc 
tradiționalul concurs automobilistic 
de viteză pe circuit „Memorialul Jean 
Calcianu". Traseul măsoară 3 000 m 
(in zona Tei-Toboc. pe șoseaua Pe- 
tricani — str. prof. D. Pompei — str. 
ing. Gh. Constantinescu — str. Fa
brica de glucoză). urrnînd a fi par
curs de 8 ori de avansați si de 5 ori 
de începători. Organizatorii — co
misia de specialitate a filialei A.C.R. 
București și asociația Sportivă „Uni
rea Tricolor" — ne-au comunicat că 
se contează pe participarea marii 
majorități a automobiliștilor noștri 
fruntași.

Steaua continuă să conducă în clasament
Ieri, în etapa a XXVII-a a divi

ziei A, Ia București, Steaua, liderul 
clasamentului, a învins cu 4—2 (1—2) 
pe Politehnica Iași prin punctele 
marcate de Răducanu (2), Ion Ion și 
Iordănescu. Pentru studenți au în
scris Costea și Simlonaș. La Timi
șoara. Politehnica a invins 'pe A.S.A. 
cu 2—0 (1—0). prin punctele înscrise 
de Nucă și Lața. trecind astfel pe 
locul al doilea in clasament. Cele
lalte rezultate ale etapei : F. C. Cor- 
vihul — Sportul studențesc 1—0 (1—0). 
A marcat Economu : F.C.M. Reșița — 
F. C. Argeș 1—2 (0—0). Au inscris 
Radu II (2) șt Gabel : Jiul — U.T.A. 
3—0 (2—0). Cele trei goluri au fost 
realizate de Bucurescu, Stoica și 
Petre Grigore ; F. C. Constanța — 
F. C. Olimpia 2—0 (0—0). Antonescu 
și Peniu au fost autorii golurilor ; 
F. C. Petrolul — Dinamo 3—2 (1—2). 
Gazdele au înscris prin G. Dumitrescu 
(2), Simaciu, iar oaspeții prin Dudu 
Georgescu și Dinu ; F. C. Bihor — 
C. S. Tîrgoviște 1—0 (0-0). Unicul, 
gol a fost marcat de Kun II : Uni
versitatea Craiova — S, C. Bacău 
2—0 (0—0). Bălăci și Crișan ău fost 
autorii celor două puncte.

lalte meciuri : Sportul studențesc — 
F. C. Olimpia. F. C. Argeș — S. C. 
Bacău, A.S.A. — Jiul, F. C. Corvi- 
nul — Univ. Craiova, C. S. Tîrgo
viște — F. C. Petrolul. Politehnica 
Iași — F.C.M. Reșița, U.T.A. — F. C. 
Constanța. Dinamo — F. C. Bihor.

CLASAMENTUL
Steaua 27 13 6 8 61-38 32
Politehnica Tim. 27 13 5 9 35-28 31
F.C. Argeș 27 13 5 9 41-40 31
Sportul stud. 27 14 2 11 36-33 30
A.S.A. 27 12 4 11 44-30 28
Jiul 27 13 2 12 47-38 28
U.T.A. 27 11 6 10 42-40 28
Univ. Craiova 27 11 5 11 29-26 27
F.C. Constanta 27 12 3 12 35-38 27
F.C. Olimpia 27 12 3 12 34-38 27
C.S. Tirgoviste 27 11 5 11 23-28 27
S.C. Bacău 27 10 7 10 37-46 27
Dinamo 27 11 4 12 39-36 26
F.C. Bihor 27 12 2 13 30-41 26
F.C. Petrolul 27 10 5 12 36-37 25
F.C. Corvinul 27 8 9 10 27-36 25
Politehnica Iași 27 8 6 13 32-34 22
F.C.M. Reșița 27 8 3 16 27-44 19

în etapa viitoare, care va avea loc 
la .7 mai. se, va juca la Timișoara 
derbiul Politehnica — Steaua. Cele- ÎN CÎTEVA RÎNDURI

LA 3 $1 7 MAI

0 selecționată de rugbi a Angliei va susține
meciuri la București și Constanța

Franței in campionatul eu- 
....__  Lotul echipei secunde a
României, a cărei conducere tehnică 
este asigurată de antrenorii V. Iri- 
mescu, Al. Paloșanu și Al. Pop, 
este alcătuit din 26 de jucători : de 
la Farul doniță, Grigore, Mușat, 
Borșaru. Urdea, Constantin, Ion Va- 
sile, Holban, Dinu), Grivița roșie 
(Pasache, Vlad, Bonea, Podărescu, 
Marin, Voicu). Dinamo (Borș, Za- 
fiescu. Marghescu), Politehnica Iași 
(Bucan. Pujină, Benedek)), Știința 
Petroșani (Ion Aurel. Tudose T.), 
Rapid (Stănescu), C.S.M. Sibiu (Un- 
gureanu) și Universitatea Timișoara 
(Peter). 26 de jucători numără, de 
asemenea, lotul selecționatei Bucu- 
reștiuiui ; între aceștia : 
Munteanu, Murariu, , 
Durbac (Steaua). Stroe, Fălcușanu 
Ghiță \ ~.......... .
Roman, Aldea (Dinamo), 
Bariton (Sportul studențesc). Antre
nori : P. Cosmănescu, T. Radulescu, 
I. Tuțuianu.

în primele zile ale lunii
1 un important eveniment in 

românesc : vizita selecționatei B 
Angliei pentru un turneu de 
jocuri (la București și 
Este de fapt' 
cind intre 
mânesc i 
nivel 
Cele două partide 
justificat interes *- 
miercuri 3 mai. la București, pe sta
dionul „23 August'1,, de la ora 19, 
echipa engleză lntilnește o selecțio
nată a Bucureștlului (in program 
cu meciul de fotbal România—Bul
garia, din cadrul campionatului bal
canic). iar duminică, 7 mai, la Con
stanța, de la ora 11, România B — 
Anglia B.

Loturile rugbiștilor, noștri au fost 
definitivate ; ele cuprind — conform 
protocolului încheiat intre cele două 
foruri de specialitate — jucători ce 
n-au făcut parte din prima repre
zentativă a țării ce a întîlnit selec-

viitoare, 
rugbi ul 

a 
două 

Constanța), 
pentru prima dată 

rugbiul englez și cel po
are loc o confruntare la 

de reprezentative secunde. 
—• așteptate cu 
se dispută astfel :

J

ționata 
ropean.

: Cioarec, 
Alexandru,

(Grivița roșie), Paraschlv, 
Căinaru,

Campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa A) a continuat joi la 
Praga cu desfășurarea meciului din
tre echipele Finlandei și Canadei. 
Hocheiștii finlandezi au obținut o 
surprinzătoare Victorie cu scorul de 
6—4 (1—4, 3—0, 2—0). Selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 
8—0 (2—0, 2—0. 4—0) formația R.D. 
Germane. Aseară. U.R.S.S.—R. F. 
Germania 7—4 (4—2, 0—0, 3—2).

• Pe stadionul „Los Carmenes" din 
orașul Granada a avut loc meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele 
Spaniei și Mexicului, două dintre 
participantele lă turneul final al 
campionatului mondial din Argenti
na. Victoria a revenit fotbaliștilor 
spanioli cu scorul de 2—0 (2—0).

• Turneul international de judo 
pentru juniori al R.D. Germane a 
luat sfirșit în orașul Frankfurt pe 
Oder. La categoria 53 kg (ușoară), 
victoria a revenit sportivului român 
Benone Olar. La turneu au parti
cipat sportivi din 9 tari.'

• în orașul Nitra s-au încheiat 
reuniunile „Marelui premiu al Slova
ciei" la box. Un frumos succes au 
repurtat pugilistii români Sultan Ha- 
ralamb (ușoară) șl Gică Axente 
(grea), care s-au clasat pe primul loc 
Ia categoriile respective.

Spectacol al ansamblului 
artistic pakistanez

După ce au dat spectacole la Pi
tești și Tîrgoviște. membrii Ansam
blului național de cîntece si dansuri 
din Pakistan, care întreprinde un 
turneu in tara noastră în cadrul pro
gramului de schimburi culturale, au 
fost joi oaspeții oamenilor 
de pe platforma industrială 
gust".

Ambasadorul Republicii 
Pakistan la București, S. A.
oferit, joi. o recepție cu prilejul tur
neului ce-1 face în țara noastră An
samblul național pakistanez de cin- 
tece și dansuri. Au participat Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai altor instituții cen
trale, oameni de cultură șl artă.

Distincții internaționale 
pentru tineri plasticieni 

români

muncii
..23 Au-

Islamice 
Moid, a

Pe adresa Ministerului Educației 
învățămintului au fost trimise, 
cent, premiile conferite unor elevi 
din țara noastră de juriul Concursul 
lui internațional de artă plastică din 
India, organizat pentru micii mînui- 
tori ai penelului din întreaga lume. 
Cu „Medalia de argint" au fost dis
tinși elevii Alena Pletea, din Urzi- 
ceni, și Mihai Tociu, din București. 
Alte premii au fost atribuite elevilor 
Elena Bătrînu, din municipiul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", șl Ale
xandru Ciolan, din București. De 
asemenea, 39 de elevi de la școli ge
nerale și licee din județele Arad, 
Brașov, Ilfov, precum și din munici
piul „Gheorghe Gheorghiu-Dej" au 
primit diplome de participare.

Și re-

Marea răspundere 
a clasei muncitoare 
(Urmare din pag. I)

LISTA OFICIALĂ
a ibretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile
C.E.C. din municipiul București ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „DACIA

1 300" la tragerea la sorți pentru trimestrul I 1978

Nr.
Numărul

Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărullibretului de libretului de libretului de libretului decrt. economii crt. economii crt. economii crt. economii

1 764-206-959 55 760-1-87169 109 760-310-61 163 760-202-383742 731-103-50770 56 760-1-102655 110 760-201-17976 164 760-207-17714
3 734-103-86249 57 760-208-14924 111 1 760-202-27520 165 765-1-12950
4 738-103-25809 58 760-209-23163 112 760-206-17411 166 765-208-11
5 759-1-218390 59 760-201-10861 113 760-207-25958 167 731-103-24325
6 760-207-23807 60 760-202-21240 114 765-1-24504 168 731-103-51670
7 763-139-28203 61 760-202-40223 115 759-207-28183 169 731-111-6116
8 759-1-106819 62 760-207-21832 116 731-103-29628 170 761-205-24419
9 764-203-18631 63 765-1-19138 117 731-103-53490 171 761-205-50264

10 763-139-11887 64 762-210-37269 118 731-111-12286 172 761-208-34276
11 760-201-19280 65 731-103-41354 119 761-205-29578 173 761-208-61420
12 760-201-5302 66 731-106-884 120 761-205-52125 174 762-207-8648
13 764-1-21675 67 731-111-22883 121 761-208-39870 175 762-207-34998
14 731-103-35322 68 761-205-40569 122 761-208-63227 176 766-1-40268
15 731-103-55693 69 761-205-57077 123 762-207-15080 177 766-201-12309
16 731-111-17867 70 761-208-51542 124 762-207-36488 178 762-1-41336
17 761-205-34902 71 761-201-3460 125 766-1-43519 179 762-201-5775
18 761-205-54352 72 762-207-26518 126 733-107-302 180 762-201-38191
19 761-208-45602 73 766-1-21627 127 762-1-45030 181 762-202-17021
20 761-208-65357 74 766-1-50279 128 762-201-15183 182 762-210-30056
21 762-207-21078 75 762-1-17451 129 762-201-39913 183 734-103-31431
22 766-1-1249 76 762-1-52823 130 762-202-18571 184 734-103-66520
23 766-1-46931 77 762-201-28659 131 762-210-32277 185 734-103-84016
24 733-110-4677 78 762-202-8463 132 734-103-37481 186 763-1-29117
25 762-1-48899 79 762-210-17158 133 734-103-69395 187 763-139-13304
26 762-201-22417 80 762-210-37781 134 734-103-85564 188 763-139-31569
27 762-202-2469 81 734-103-52014 135 763-1-31398 189 763-202-9541
28 762-210-7018 82 734-103-76686 136 763-139-16669 190 764-1-37772
29 762-210-34080 83 763-1-14431 137 763-139-32977 191 764-203-16746
30 734-103-44150 84 763-1-37083 138 764-1-11847 192 764-208-14957
31 734-103-72822 85 763-139-24517 139 764-1-39771 193 764-209-2790
32 734-103-87387 86 763-201-12467 140 764-203-18698 194 759-1-30137
33 763-1-34068 87 764-1-26310 141 764-208-18554 195 759-1-107764
34 763-139-20386 88 764-1-44776 142 764-209-5064 196 759-1-151582
35 763-201-7156 89 764-206-11165 143 759-1-45263 197 759-1-183353
36 764-1-19443 90 764-208-26185 144 759-1-114259 198 759-1-209894
37 764-1-42207 91 738-102-686 145 759-1-156140 199 759-1-230457
38 764-206-2165 92 759-1-77770 146 759-1-186983 200 759-1-247887
39 764-208-22281 93 759-1-132515 147 759-1-212609 201 759-1-262592
40 764-209-7307 94' 759-1-168710 148 759-1-232746 202 759-1-275262
41 759-1-60625 95 759-1-197334 149 759*1-249745 203 764-202-5265
42 759-1-123279 96 759-1-220791 150 759-1-264182 204 738-103-32005
43 759-1-161611 97 759-1-239596 151 759-1-276698 205 ' 759-207-18852

1 44 759-1-191859 98 759-1-255535 152 764-202-9395 206 759-207-37358
45 759-1-216263 99 759-1-269082 153 738-103-35149 207 760-1-53559
46 759-1-235670 100 759-1-280927 154 759-207-22064 208 760-1-81430
47 759-1-252231 101 738-103-9511 155 759-207-38893 209 760-1-98752
48 759-1-266363 102 738-103-43071 156 760-1-58239 210 760-208-7895
49
50

759-1-278545
764-202-13079

103
104

759- 207-30058
760- 1-26920

157
158

760-1-83944
760-1-100470

211
212 "
213

760-209-18752
737-113-13494
760-202-847551 738-103-39016 105 760-1-69445 159 760-208-11586 214 760-202-36700

52 759-207-25779 106 760-1-91023 160 760-209-20779 215 760-207-14091
53 759-207-40708 107 760-1-105321 161 760-29-2861 216 765-1-3951
54 760-1 63169 108 760-209-3083 162 760-202-15255 217 765-1-32287

Titularilor libretelor de economii gere la sorti separată, care a avut ieșite cistigătoare la această tra-
CU dobîndă si cistiguri în autotu- loc ieri, 27 aprilie a.c.. în Capitală, gere la sorti se va Dublica in zia-
risme emise de unitățile C.E.C. din 915 autoturisme ..Dacia 1300“. Lista rele ..Scînteia“ si ..România liberă"
tară li s-au acordat, brintr-o tra- oficială a libretelor de economii din 29 aprilie a.c.

- fapt esența-esențelor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești !

Cu exigență și înalt spirit de răs
pundere, participanții la dezbaterile 
plenarei au analizat, în lumina indi
cațiilor cuprinse in recentele cuvin- 
tări ale secretarului general al 'parti
dului, modul în care se înfăptuiesc 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate în acest an. Criticîndu-se 
unele neajunsuri care mai există în 
diferite sectoare de activitate, s-a 
subliniat că trebuie să se acționeze 
cu toată energia pentru Înlăturarea 
lor imediată, accentul principal fiind 
pus pe îndeplinirea exemplară a in
dicatorilor de ordin calitativ, de efi
cientă.

Plenara a dezbătut și adoptat în 
unanimitate proiectul de Lege cu 
privire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat, precum 
și măsurile privind îmbunătățirea or
ganizării consiliilor de conducere ale 
ministerelor, ce asigură participa
rea sporită a oamenilor muncii care 
lucrează nemijlocit în producție la 
activitatea de conducere colectivă a 
întreprinderilor, centralelor și minis
terelor, lărgirea competențelor orga
nelor de conducere colectivă, ridi
carea pe o treaptă superioară a de
mocrației muncitorești. într-un cu- 
vînt, măsurile preconizate în acest 
sens au ca numitor comun, ca fir 
conducător întărirea rolului conducă
tor al clasei muncitoare in întreaga 

, viață economică și socială — cerință 
legică a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara noas
tră.

Totodată, plenara a dezbătut și a- 
probat in unanimitate proiectul de 
îmbunătățire a Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii. Noile 
măsuri și prevederi din lege așază 
pe o bază mai bună sistemul nostru 
de retribuire, care ține seama de 
dezvoltarea economiei naționale și a- 
sigură creșterea retribuției reale a 
oamenilor muncii, stimulează activi
tatea și preocuparea pentru ridica
rea nivelului profesional al celor ce 
muncesc, pentru ca fiecare la locul 
său de muncă să-și indeplinească 
mai bine sarcinile ce-i revin, să con
tribuie tot mai eficient la creșterea 
avuției naționale.

Aplicarea orientărilor și ideilor de 
excepțională însemnătate teoretică și 
practică, cuprinse in cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu. a ho- 
tăririlor adoptate de plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
va duce la perfecționarea întregii 
activități economice, la creșterea ro
lului și răspunderii consiliilor oa
menilor muncii, adunărilor generale, 
ale colectivelor tuturor întreprinde
rilor in mai buna conducere și gos
podărire a unităților economice, in 
infăptuirea in cele mai bune condi
ții a planului pe acest an.

r a
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 aprilie și 1 mai. In (ară : Vreme in 
general instabilă, mal ales in nordul 
țârii. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă însoțite de descărcări elec
trice în Banat. Crișana, Transilvania. 
Maramureș șl nordul Moldovei și izola
te in celelalte regiuni. Vint slab plnă 
Ia moderat predominlnd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 4 și 12 grade, izolat mai 
coborite in estul Transilvaniei, iar ma
ximele între 14 și 22 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme ușor 
instabilă, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza. Vtnt 
slab pînă la moderat. Temperatura ușor 
variabilă.
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Vizita în Turcia a primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu
ANKARA 27 (Agerpres). — Tn ca

drul vizitei oficiale pe care o între
prinde in Turcia, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu. 
a continuat, joi. la Ankara, convorbi
rile oficiale cu primul ministru al 
Republicii Turcia. Biilent Efevit, a- 
supra problemelor economice bila
terale și a unor aspecte ale situației 
internaționale actuale.

în aceeași zi au avut Ioc tratative 
pe grupe de lucru intre membrii 
delegației care il însoțesc pe primul 
ministru al guvernului român și re
prezentanți ai autorităților turce.

Tovarășul Manea Mănescu s-a in-

rabat ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbiri româno-marocane

RABAT 27 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei pe care o întreprinde în 
Maroc, tovarășul Mihai Dalea. mem
bra supleant al Comitetului Politic 
Executiv, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste. s-a întilnit cu tovarășul Aii 
Vata, secretar general al Partidului 
Progresului și Socialismului, care a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, cele 
mai calde salutări si urări de sănă
tate ' și noi realizări in activitatea sa 
neobosită pe plan intern și interna
țional.

în cursul convorbirii s-a făcut un 
schimb de păreri in probleme ale si
tuației internaționale de interes co
mun și s-a procedat la o informare 
reciprocă privind situația internă din 
cele două țări.

De asemenea. Mihai Dalea s-a în- 
tîlnit cu Abderrahim Bouabid. prim- 
secretar al Uniunii Socialiste a For
țelor Populare. si cu alti membri ai 
Biroului Politic al U.S.F.P.

Au fost discutate posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a relațiilor 
in scopul adincirii legăturilor de 
prietenie dintre poporul român si 
poporul marocan.

întrevedere Ia nivel înalt 
iugoslavo-iordaniană

BELGRAD 27 (Agerpres). — Pre- 
ședintele R. S. F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito. si regele Hussein al Ior
daniei au avut joi, Ia Brioni, runda 
finală a convorbirilor prilejuite de vi
zita suveranului hasemit in Iugoslavia.

Părțile au apreciat evoluția favora
bilă a relațiilor bilaterale. S-a acor
dat o atenție deosebită situației. din 
Orientul Mijlociu și au fost exami
nate aspecte ale procesului de des
tindere in lume, precum și ale vii
toarelor activități ale țărilor neali
niate.

Lovitura de stat 
în Afganistan

KABUL 27 (Agerpres). — Postul de 
radio Kabul — citat de agențiile 
Reuter și France Presse — anunță 
că. in Afganistan, a avut loc. joi. c 
lovitură de stat. După lupte grele, 
guvernul președintelui Mohammad 
Daoud Khan a fost înlăturat. A fost 
constituit un consiliu militar revolu
ționar condus de generalul locotenent 
Dagarwal Abdul Kadir.

într-un mesaj adresat compatrio- 
tilor săi. generalul locotenent Abdul 
Kadir a afirmat că „vor fi luate 
măsuri împotriva tuturor celor ce vor 
incălca ordinele consiliului revolu
ționar". ..Pentru prima dată in isto
ria Afganistanului — a spus genera
lul Abdul Kadir — ultimele vestigii 
ale dinastiei Nadir Khan. crudă și 
opresivă, au fost suprimate".

La sfirșitul săptăminii trecute, la 
Geneva s-a incheiat. așa cum s-a re
latat. cea de-a 35-a sesiune anuală a 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E./O.N.U.), la care au 
luat parte reprezentanți din cele 34 
de state membre (țările Europei, 
precum și Statele Unite și Canada). 
Semnificația deosebită a sesiunii 
decurge din faptul că. la numai două 
luni după desfășurarea cu rezultate 
nesatisfăcătoare a reuniunii de la 
Belgrad, dialogul internațional a fost 
reluat intre țări care in cvasiunani
mitatea lor sint semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki și că. în an
samblu. s-a manifestat voința lor de 
a se acționa in direcția amplificării 
si diversificării colaborării econo
mice. domeniu esențial al destin
derii și securității in Europa și in 
lume. Apare astfel și mai pregnant 
caracterul constructiv al poziției 
României, care a subliniat tot timpul 
necesitatea ca la Belgrad să se adop
te măsuri efective in vederea extin
derii cooperării economice, ea și in 
alte domenii, potrivit documentelor 
semnate la Helsinki.

La Geneva, timp de aproape două 
săptămini. participantii s-au străduit 
să identifice noi măsuri eficiente si 
soluții unanim acceptabile in vederea 
impulsionării procesului de transpu
nere in viată a prevederilor Actului 
final. Astfel, programul de lucru 
pentru perioada următoare, defi
nitivat si aprobat in cadrul lu
crărilor. un șir de decizii adop
tate sint menite să orienteze ac
tivitățile viitoare ale comisiei in do
menii prioritare, de larg interes co
mun. cum ar fi : stiinta si tehnica, 
industriile mecanice și electrice, ma
teriile prime, agricultura și altele. De 
asemenea, comisia a elaborat progra
mul privind organizarea unor con
grese sau a unor conferințe europe
ne consacrate cooperării in domeniile 
protejării mediului înconjurător, 
transporturilor și energiei. Transpu
nerea in viată a acestor măsuri este, 
fără îndoială, de natură să ducă la 
intensificarea si diversificarea con
lucrării economice pe multiple pla
nuri dintre statele continentului, ca 
si a colaborării statelor europene cu 
țări din alte regiuni ale globului, in 
interesul fiecăreia, al cauzei progre
sului general, destinderii si păcii.

La aceste rezultate nu s-a ajuns 
ușor : trebuie spus că pe parcursul 
lucrărilor sesiunii participantii s-au 
confruntat nu o dată cu practici- de 
același gen ca acelea care au influ
ențat negativ reuniunea de la Bel
grad. Așa se si explică, intre altele, 

tilnit, de asemenea, cu Mehmet 
Unaldi, vicepreședinte al Senatului, 
președintele grupului de prietenie 
Turcia-România din cadrul Marii A- 
dunări Naționale a Turciei, cu care 
a avut un schimb de păreri asupra 
contribuției parlamentelor din cele 
două țări la dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și cooperare româno- 
turce.

în cadrul dialogului de lucru în
ceput la Ankara, primul ministru al 
guvernului român l-a primit, pe di
rectorul general al Societății turce 
pentru problemele -petrolului. Ismail 
Ertan. Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme concrete? ale coope

• întrevedere Hafez AI-Assad—Yasser Arafat • Convorbirile 
dintre miniștrii de externe ai S.U.A. și Israelului

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez AI-Assad. a avut miercuri 
seara o întrevedere cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.EJP.), și cu alți repre
zentanți palestinieni. Au fost exa
minate probleme privind situația din 
Liban și din Orientul Mijlociu.

WASHINGTON. — Referindu-se la 
convorbirile pe care le-a avut 
miercuri, la Departamentul de Stat, 
cu ministrul de externe al Israelu
lui. Moshe Dayan, secretarul de stat 
al S.U A., Cyrus Vance, a declarat 
presei că acestea s-au axat pe exa
minarea modalităților de relansare 
a negocierilor djn Orientul Mijlociu 
vizind reglementarea pașnică a si
tuației din zonă.

După cum s-a anunțat, convorbi
rile lui Moshe Dayan la Washington 
reprezintă, intre altele, un preludiu 
al vizitei în capitala americană a 
premierului Menahem Begin, care va

Parlamentul libanez a adoptat :

0 platformă politică de reconciliere națională
BEIRUT 27 (Agerpres). — Parla

mentul libanez a adoptat, joi, o 
platformă politică de reconciliere na
țională. care cere retragerea imediată 
a Israelului din sudul Libanului și 
formarea unei noi armațe libaneze. 
Se interzice menținerea si activita
tea. pe intreg teritoriul țării, a ori
căror formațiuni militare sau parami

Anuarul statistic al S.I.P.R.I. relevă:

Cursa înarmărilor — un obstacol major 
în calea dezvoltării economice

Cheltuielile militare 
Globale au atins, in pre
zent, nivelul astronomic 
de 400 miliarde dolari 
— informează anuarul 
statistic al Institutului 
internațional de la Stoc
kholm pentru cercetări 
în problemele păcii 
(S.I.P.R.I.), dat publici
tății in Vederea sesiunii 
speciale a Adunării Ge
nerale consacrate dez
armării.

Dacă actuala rată a- 
nuală de creștere a 
cheltuielilor militare se 
va menține, avertizează 
anuarul, este de aștep
tat ca, in anul 2000, su
mele „aruncate'1, pe plan 
mondial, in acest abis 
fără sfirșit — cum este 
denumită, adesea, cursa 
înarmărilor — vor a- 

junge la aproximativ 
1 000 miliarde dolari.

Pentru a sugera cit. 
de grea este povara pe 
care cursa înarmărilor 
o aruncă asupra unei 
lumi in care probleme
le subdezvoltării conti
nuă să rămină nesoluți
onate, anuarul S.I.P.R.I. 
ara-tă că suma de 400 
miliarde dolari este de 
aproximativ 20 de ori 
mai mare decit fondu
rile acordate, cu titlu 
de asistență, țărilor in 
curs de dezvoltare de 
către statele industriali
zate.

In acest context, efor
turile depuse pentru o- 
prirea cursei înarmări
lor. care nu numai că 
afectează pacea și secu
ritatea întregii lumi,

de ce sesiunea actuală a trebuit să-și 
prelungească lucrările peste terme
nul programat. în pofida acestor 
piedici, s-au obținut rezultatele men
ționate. ceea ce demonstrează, o dată 
mai mult, că este posibil să se reali
zeze acordul, dacă se manifestă “in 
acest sens voință politică.

în concordantă cu întreaga politică 
externă a tării noastre, cu hotărirea 
ei fermă de a face totul pentru ca 

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII ANUALE A COMISIEI
ECONOMICE A O. N. U. PENTRlf EUROPA

Rezultate notabile, 
de natură să impulsioneze 

cooperarea economică 
Aport substanțial al României 

în spiritul documentelor de la Helsinki

procesul de făurire1 a securității și 
cooperării ne continent să nu stope
ze. ci să continue cu succes, delegația 
română a acționat încă de la începu
tul dezbaterilor pentru adaptarea ac
tivităților comisiei la imperativul de
mocratizării vieții internaționale, mi- 
litînd pentru ca elaborarea rezolu
țiilor si programelor comisiei și a- 
doptarea deciziilor să aibă loc cu par
ticiparea directă, in toate fazele dez
baterilor. a tuturor țărilor membre, 
să se manifeste receptivitate fată de 
interesele si punctele lor de vedere, 
în cursul dezbaterilor s-a subliniat 
că experiența pozitivă și normele de
mocratice statuate si verificate ca 
eficiente la Conferința general-euro- 
peană pot servi ca exemplu pentru 
modul de desfășurare a lucrărilor 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Europa.

în cadrul lucrărilor. România a 
adus, prin inițiativele si propunerile 

rării dintre această societate și Între
prinderile romanești de specialitate 
in domeniul extracției și prelucrării 
petrolului. O atenție deosebită a fost 
acordată analizei stadiului lucrărilor 
la rafinăria de petrol din Anatolia 
Centrală, important obiectiv al con
lucrării fructuoase româno-turce.

Tovarășul Manea Mănescu. primul 
ministru al guvernului român, pre
ședintele Consiliului Național al A- 
griculturii, a avut o întilnire cu Meh
met Altun, președintele Cooperative
lor agricole sătești — Koy-Koop — 
cu caro a abordat probleme ale coo
perării româno-turce in domeniul a- 
griculturii.

începe luni și va include discuții cu 
președintele Carter si cu alte oficia
lități americane în problemă regle
mentării prin negocieri a situației 
din Orientul Mijlociu.

Joi dimineața, miniștrii de externe 
ai S.U.A. șl Israelului au avut o 
nouă rundă de convorbiri.

TEL AVIV. — Mișcarea israeliană 
„Pacea acum" a organizat o nouă 
demonstrație în favoarea păcii în 
Orientul Mijlociu. Citeva mii de 
persoane s-au masat de-a lungul șo
selei Tel Aviv—Ierusalim, pe o por
țiune de 20 km, pe care a trecut 
primul ministru Menahem Begin. 
După cum releva agqnția Associated 
Press, in rindurile participanților a 
circulat o scrisoare de protest îm
potriva poziției rigide a guvernului 
israelian la negocierile de pace pri
vind Orientul Mijlociu, pe care au 
prezentat-o apoi Oficiului primului 
ministru. Potrivit organizatorilor de
monstrației, scrisoarea poartă sem
năturile a 60 000 de persoane.

litare. altele decit cele apartinînd 
statului libanez. în ceea ce privește 
Forța Arabă de Descurajare, acordul 
arată că. sarcina principală a acesteia 
este să pună in aplicare rezoluțiile 
reuniunilor arabe la nivel inalt de 
Ia Riad și Cairo din octombrie 1976 
și • să asiste autoritățile libaneze in 
menținerea ordinii și a securității.

dar deturnează imense 
fonduri materiale și u- 
mane de la scopul lor 
firesc — progresul, dez
voltarea și prosperitatea 
tuturor popoarelor — 
dobindesc o însemnăta
te deosebită. In limba
jul lor laconic, cifrele 
anuarului S.I.P.R.I. re
prezintă un veritabil 
semnal de alarmă, care 
amintesc — dacă mai 
era cumva necesar — că 
omenirea are nevoie nu 
de conflicte și arme, ci 
de utilizarea tuturor re
surselor sale in scopuri 
pașnice, pentru edifica
rea unei lumi mai bune 
și mai drepte, eliberată 
de spectrul războaielor, 
in conformitate cu as
pirațiile tuturor popoa
relor planetei noastre.

sale, o contribuție activă, constructi
vă. între deciziile adoptate, două au 
fost inițiate de tara noastră, propu
nerile respective fiind insusite apoi 
de un mare număr de alte țări, 
in calitate de coautoare. Primul do
cument se referă la pregătirea Con
ferinței Națiunilor Unite pentru ști
ință și tehnică, care va avea loc la 
Viena în 1979'și, în această perspec
tivă. organizarea la București, între

26 și 30 iunie 1978. a reuniunii euro
pene pe această temă.

în concepția tării noastre, reu
niunea de la București, care se 
va desfășura sub egida C.E.E./ 
O.N.U.. trebuie să fie nu o în
trunire de rutină a acestui organism, 
ci o etapă importantă a procesului de 
pregătire si de elaborare a recoman
dărilor specifice la nivel national, re
gional si international care se impun 
a fi incluse in programul de acțiune 
al Conferinței mondiale pentru știință 
si tehnologie. După părerea tării 
noastre, reliefată si cu această 
ocazie, .eficienta reuniunii ar spori 
considerabil dacă s-ar desfășura cu 
o participare la nivel ministerial sau 
la un nivel cit mai ridicat.

Cel de-al doilea document inițiat 
de România se referă la utilizarea 
solurilor si la activitatea de planifi
care în acest domeniu, evidențiind 
necesitatea adoptării de măsuri adec-

Președintele Mozambicului 
l-a primit pe șeful 

delegației economice române
MAPUTO 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic. Samora Moises Machel. l-a 
primit pe Ion Ceaușescu. adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, aflat la Maputo in frun
tea unei delegații economice.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, șefului . statului 
mozambican i-a fost transmis un me
saj de prietenie si solidaritate mili
tantă. împreună cu urări de sănătate 
și fericire, iar- poporului mozambi
can prieten noi succese în dezvolta
rea economică si socială.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Samora Moises Machel a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai cordiale urări de 
sănătate si viată lungă, sentimentele 
sale de prețuire și admirație, sincere 
urări de progres si prosperitate po
porului român.

în cursul intilnirii a fost exprimată 
dorința reciprocă de a da un nou 
impuls relațiilor bilaterale, de a trece 
la acțiuni concrete de cooperare eco
nomică în avantajul ambelor țări.

MOSCOVA

Salutul tineretului 
român adresat 

tineretului sovietic
MOSCOVA 27 — Trimisul special 

Agerpres transmite : în cadrul lucră
rilor celui de-al XVIII-lea Congres 
al U.T.C.L. din U.R.S.S. a luat cu- 
vintul Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. care a 
transmis participanților, în numele 
tuturor tinerilor din România socia
listă, un cald salut tovărășesc și urări 
de deplin succes forumului tineretu
lui sovietic.

Subliniind contribuția de mare în
semnătate a îijtilnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Leonid Brej- 
nev, secretar general ' al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., la adin- 
cirea și intensificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, vor
bitorul a exprimat hotărirea U.T.C., 
a tineretului român de a dezvolta și 
în viitor relațiile de cooperare fră
țească cu U.T.C.L., cu tineretul so
vietic.

■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ 
agențiile de presă transmit:

Președintele R.P.D. Ccree- 
jțg Kim Ir Sen, a primit, la 
Phenian, pe Theophile Obenga, mi
nistrul afacerilor externe, și al coope
rării al R. P. Congo, care se află in
tr-o vizită oficială în capitala R.P.D. 
Coreene. Cu acest prilej, a avut Ioc 
o convorbire, in cadrul căreia au fost 
evidențiate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări.

Reuniune a U.N.I.C.E.F.La 
Bruxelles s-a deschis reuniunea euro
peană a comitetelor naționale pentru 
U.N.I.C.E.F., la care participă și o 
delegație română condusă de Con
stantin Boștină, președinte al Consi
liului National al ''Organizației Pio
nierilor si al Comitetului national 

vate pentru gospodărirea, conservarea 
Si optimizarea folosirii solurilor in 
scopul asigurării in viitor a unor dis
ponibilități crescinde de soluri pentru 
integrarea lor in circuitul agricol.

Numele României s-a înscris, de a- 
semenea. in calitate de coautoare, pe 
aproape toate deciziile adoptate de 
sesiune, dintre care menționăm pe 
cele privind cooperarea economică in 
Mediterană. in lumina Actului final 
al Conferinței general-europene ; 
contribuția comisiei la pregătirea 
Conferinței mondiale asupra „Dece- j 
niului Națiunilor- Unite privind con
diția femeii" etc. în fine, trebuie sub
liniat că rezoluția cu privire la ac
tivitățile viitoare ale comisiei pre
cizează. țot la inițiativa României, 
că programul de lucru al C.E.E./ 
O.N.U. și organismelor sale subsidiare 
va tine seama de interesele ță
rilor in curs de dezvoltare din 
Europa — propunere care reflectă o 
preocupare statornică a tării noastre I 
de a se asigura condiții pentru lichida
rea mai rapidă a decalajelor care mai 
persistă, inclusiv pe acest continent.

Se poate, astfel, afirma că aportul 
României la bilanțul actualei se
siuni a fost, și de această dată, 
substanțial. Este, de altfel, și o- 
pinia unui mare număr de parti
cipant!. Secretarul executiv al Comi
siei economice a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Europa. Janez 
Stanovnik. in cadrul unei convorbiri 
pe care am avut-o după încheierea 
sesiunii. ne-a declarat : „Cred 
că aportul României la buna desfă
șurare a sesiunii a fost de o impor
tantă ce nu poate scăpa nimănui. 
Cele mai remarcabile sint con
tribuțiile românești in domeniul 
științei si tehnologiei, in dome
niul cooperării economice si alte do
menii importante. Din aceste motive 
vă mărturisesc că îmi este extrem 
de dificil, in calitate de secretar exe
cutiv. de a face o discriminare in 
sensul de a spune că România a 
muncit mai mult într-un sector decit 
în altul. Contribuția României în toa
te domeniile cooperării economice in 
Europa si. în speță, la toate activită
țile sesiunii Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa a fost pur si 
simplu exemplară".

Sint opinii care pun în lumină o 
dată mai mult înaltul prestigiu de 
care se bucură în Europa si în lumea 
întreagă politica externă a României 
socialiste, aflată consecvent in slujba 
destinderii si colaborării internațio
nale.

Viorel POPESCU 
Geneva.

LA SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII

GENERALE A O. N. U.

România susține ferm lupta 

de eliberare a poporului namibian
Intervenția reprezentantului țării noastre

NAȚIUNILE UNITE 27 [Agerpres). — La Națiunile Unite continuă 
dezbaterile din cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. privind Namibia, la care s-au înscris reprezentanți din 115 state 
membre ale organizației.

Luind cuvîntul în plenul Adunării 
Generale, șeful delegației tării noas
tre, ambasadorul Ion Datcu. a subli
niat că actuala sesiune este un răs
puns ferm al statelor membre ale 
O.N.U. față de manevrele actuale ale 
Africii de Sud tinzind să perpetueze 
rinduielile colonialiste si de ocupație 
din Namibia, prin instaurarea in 
acest teritoriu a unui regim aservit, 
de tip neocolonialist. Dezbaterile pre
zente. a subliniat el. au menirea să 
reafirme voința Națiunilor Unite de 
a acționa mai hotârît și solidar pen
tru a crea posibilitatea reală ca po
porul namibian să-și preia soarta in 
propriile mîini si să decidă, fără nici 
un amestec din afară, calea dezvol
tării sale economice si sociale.

Reprezentantul român a subliniat 
că există solide temeiuri politice si 
juridice pentru soluționarea proble
mei Namibiei, care confruntă deopo^ 
trivă poporul namibian. cit si Na
țiunile Unite. El s-a referit, printre 
altele. Ia hotărirea Națiunilor Unite 
de încetare a mandatului Africii de 
Sud asupra Namibiei și de trecere a 
teritoriului sub jurisdicția O.N.U.. 
pină la obținerea independentei, pre- 

I cum și la decizia Consiliului de 
Securitate prin care s-a statuat că 
prezenta în continuare a Africii, de 
Sud in Namibia este ilegală si con
stituie o încălcare brutală a dreptu
lui sacru al poporului namibian la 
autodeterminare și independentă.

Deși a fost adoptată o gamă largă 
de rezoluții care formează cadrul 
corespunzător politico-iuridic pentru 
solutionarea situației din Namibia, 
pină în prezent nu s-a reușit lichi
darea regimului ilegal de ocupație 
din Namibia.

Vorbitorul a relevat apoi eforturile 
pentru solutionarea politică a pro
blemei Namibiei, desfășurate atit în 
cadrul Națiunilor Unite, cit si in 
afara acestei ' organizații, reflectate 
în parte și în rezoluția 385 (1976) a 
Consiliului de Securitate, la care 
România a fost coautoare. Contrar 
acestor eforturi. Africa de Sud a 
escaladat măsurile de represiune îm
potriva luptei de eliberare nationa'ă 
din Namibia, condusă de S.W.A.P.O.. 
și-a consolidat din punct de vedere 
militar regimul de ocupație în acest 
teritoriu cu statut international, si-a 
sporit actele de violentă, de provo
cări si de agresiune împotriva po
porului namibian si a statelor afri
cane independente vecine. în acest 
fel. Africa de Sud a creat» o stare de 
încordare în zonă, punînd în pericol

român pentru U.N.I.C.E.F. Reuniu
nea a fost precedată de organizarea 
unor „Zile ale Comitetului național 
belgian pentru U.N.I.C.E.F.". consa
crate situației copiilor din țările in 
curs de dezvoltare din Asia, Africa 
si America Latină. Delegațiile comi
tetelor naționale au fost primite de 
către regina Fabiola.

Președintele P. C. din 
AUStrid Frar>z Muhri, a efectuat 
o vizită la Budapesta, unde a avut 
convorbiri cu Jânos Kâdăr. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. Au fost 
abordate probleme actuale ale rela
țiilor dintre cele două partide, ale 
situației internaționale și ale mișcă
rii comuniste internaționale.

La școala superioară de limbi 
străine din Madrid a fost or
ganizată „Ziua României", ma
nifestare culturală care a prile
juit prezentarea unor filme do
cumentare românești și a unei 
expoziții de fotografii privind 
aspecte din lupta poporului 
nostru pentru unitate și inde
pendență națională.

In orașul Peshavar (Pakistan) 
s-au deschis expozițiile de foto
grafii intitulate „România — 
aspecte" și „Centenarul inde
pendenței". In cuvîntul rostit 
la vernisaj, secretarul șef al 
guvernului provincial. Sjed Ijlal 
Haider Zaidi, după ce a elogiat 
rezultatele remarcabile înregis
trate de țara noastră pe multi
ple planuri, a relevat relațiile 
de rodnică prietenie si colabo
rare între România si Pakistan.

0 declarație a C.C. al P.C. 
din Bangladesh,dată publicită
ții de președintele partidului, Moni 
Singh, eliberat recent din închisoare, 
cere autorităților să anuleze ordinul 
prin care au fost interzise activitățile 
acestui partid. Aceasta va putea crea 
6 atmosferă democratică propice ti
nerii alegerilor prezidențiale progra
mate pentru luna iunie — se arată 
in declarație.' Se cere, de asemenea, 
eliberarea comuniștilor si a altor mi- . 
Iitanti progresiști • aflati în. detenție.

Specialiști ai 0.1. M. critică măsurile protecționiste 
aplicate de țările occidentale

GENEVA 27 (Agerpres) — Cauzele 
șomajului din țările industrializate 
occidentale trebuie căutate in facto
rii interni din fiecare dintre aceste 
state și nu în efectele importurilor 
din țările in curs de dezvoltare asu
pra unor ramuri economice din sta
tele capitaliste — este concluzia 
principală a unui studiu elaborat de 
experti ai Organizației Internatio
nale a Muncii (O.I.M.). în document 
se relevă că numeroase guverne oc
cidentale mențin deliberat șomajul 
la un nivel ridicat. în conjunctura 
de stagnare economică. în intenția 
de a evita o agravare a inflației. 
Autorii studiului — economiști si so
ciologi de prestigiu — consideră ca 
absolut nejustificate măsurile adop

/

pacea și securitatea pe continentul 
african și în lume.

România, a continuat vorbitorul, a 
salutat și consideră utilă continuarea 
eforturilor de căutare a unor soluții 
politice, prin tratative, in problema 
Namibiei. Dar. dacă acestea nu dau 
rezultate, este .clar că nu va urma 
decit calea armelor pentru eliberare, 
în această privință. România susține 
mișcările de eliberare națională din 
Africa australă in întărirea unității 
lor de luptă, în folosirea tuturor mij
loacelor, atit politice, diplomatice, cit 
si armate, pentru a obține o victorie 
finală.

Reglementarea politică a . proble
mei Namibiei, a continuat vorbitorul, 
impune ca Africa de Sud să se an
gajeze fără echivoc să respecte 
dreptul sacru al poporului namibian 
de a-și hotărî singur- soarta si de 
a-și alege nestingherit calea dezvoltă
rii sale economice si sociale. Pină 
atunci. O.N.U. nu-i rămine decit 
să-și intensifice acțiunile si măsurile 
politice împotriva regimului sud- 
african si să sprijine prin toate mij
loacele lupta legitimă de eliberare a 
poporului namibian.

Reprezentantul român a cerut să se 
acționeze cu toată fermitatea, inclusiv 
de către Consiliul de Securitate, pen
tru punerea in aplicare a rezoluțiilor 
privind Namibia și să se acorde 
S.W.A.P.O. — recunoscută ca repre
zentant autentic si legitim al poporu
lui namibian — maximum de sprijin 
politic, diplomatic si material, in
clusiv in ce privește cerințele sale 
de reglementare, sub egida O.N.U., a 
problemei Namibiei.

Vorbitorul a subliniat că, România 
condamnă în mod categoric refuzul 
Africii de Sud de a se conforma re
zoluțiilor O.N.U. privind Namibia, 
precum si încercările acesteia de a 
impune așa-zisa „soluție internă" în 
teritoriu. România, a arătat am
basadorul român, acordă S.W.A.P.O. 
și poporului namibian. in spiritul 
celor convenite intre președintele 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și președintele S.W.A.P.O.. 
Sam Nujoma. un sprijin multilateral 
— politic, diplomatic, moral si ma
terial — fiind, totodată, hotărită să 
promoveze relații de prietenie si co
laborare cu viitoarea Namibie inde
pendentă, în interesul popoarelor 
român și namibian. al cauzei gene
rale a luptei împotriva imperialis
mului. colonialismului și rasismului, 
pentru pace, independentă si progres 
social.

La Praga au soslt> ^oi> parti_ 
cipantii la primul zbor cosmic reali
zat in comun în cadrul programului ■ 
„Intercosmos" — pilotii cosmonauti ai 
U.R.S.S. și R.S.C. I. Romanenko, 
G. Greciko, A. Gubarev și V. Remek. 
La aeroport ei au fost intîmpinati de 
Gustav Husak si alti conducători de 
partid si‘de stat. Mii de locuitori ai 
orașului Praga au salutat cu căldură 
sosirea cosmonautilor.

Acord economic angole- 
ZO—SUedeZ. Ministrul de externe 
al Angolei, Paulo Jorge, care între
prinde o vizită oficială in Suedia, și 
vicepremierul țării-gazdă, Ola Ullsten, 
au semnat un acord privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale. Suedia va 
acorda Angolei asistență economică 
in valoare de 90 milioane coroane 
(19,5 milioane dolari), pe o perioadă 
de doi ani.

Eliberarea a 142 de de
ținuți politici s a anunt«t]a 
Salisbury. Dar, departe de a repre
zenta o schimbare a esenței poliție
nești a regimului dictatorial instituit 
de minoritatea rasistă — așa cum 
încearcă să se acrediteze in capitala 
rhodesiană — acest așa-zis act de 
clemență nu soluționează problema 
fundamentală a țării : asigurarea 
drepturilor politice pentru poporul 
Zimbabwe.

Un nou atentat terorist 
a fost comis joi dimineață la To
rino. acesta fiind al doilea in tifhp 
de 48 de ore, avind drept autori 
membri ai grupării autointitulate 
„Brigăzile roșii". Sergio Palieri, in 
virștă de 39 de ani, șef al unui sec
tor de producție la. compania „Fiat", 
a fost rănit cu mai multe focuri de 
armă de citeva persoane care au 
reușit apoi să fugă de la locul aten
tatului. Printr-un telefon dat la agen
ția italiană de presă A.N.S.A.. au
tori ai atentatului s-au declarat mem
bri ai „Brigăzilor roșii".

Accident. Cel pu»in 45 de 
muncitori si-au pierdut viata, potrivit 
primelor știri, intr-un accident de 
muncăJ survenit in timpul lucrărilor 
de construcție la turnul de răcire al 
unei uzine electrice din localitatea 
americană St. Marys.

tate de unele state industrializate 
occidentale împotriva importurilor de 
textile si alte produse provenind din 
țările în curs de dezvoltare, influen
ta acestor importuri asupra produc
ției din statele respective fiind mi
nimă.

Concluziile acestui studiu sint 
identice cu evaluările recente ale 
expertilor Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, potrivit căro
ra rata de creștere economică de 
2.5—3.5 la sută preconizată de majo
ritatea statelor occidentale pentru 
anul 1978 este cu totul insuficientă 
pentru a absorbi cele aproximativ 16 
miliqane de , șomeri din țările 
O.E.C.D.

DE PRETUTINDENI
• CONDUCTIBILI- 

TATE TERMICĂ SUPE
RIOARĂ și implicit o mai 
economicoasă utilizare a ener
giei sint principalele proprie
tăți ale unui material realizat 
de specialiștii de la fabrica din 
Raciborz (Polonia) pentru căp- 
tușirea furnalelor. Compus din 
grafit natural și caolin, noul 
produs asigură o conductibili- 
tate termică de două ori mai 
ridicată decit materialele obiș
nuite folosite în acest scop.

• RAVAGIILE „MOR- 
ȚII ALBE". într-o stație de 
metro din Stockholm a fost 
găsit cadavrul lui Gustav 
Svensson, un tînăr de 27 de 
ani, care acum un deceniu a 
apărut intr-un film documentar 
consacrat toxicomaniei. Pelicula 
dezvăluia amploarea narcoma- 
niei în Suedia, exemplificindu-o 
cu ajutorul a 40 de personaje 
reale, băieți și fete, pentru care 
drogul devenise o obișnuință. 
Astăzi, scriu ziarele suedeze, 
din cei 40 de „eroi" ai filmului 
respectiv, mai sint in viață 
doar 10 ; 30 au decedat fără să 
atingă virsta de 30 de ani, ca 
urmare a utilizării sistematice 
a heroinei și. hașișului. Statis
ticile întocmite în capitala 
Suediei relevă că în ultimii 
trei ani. numai la Stockholm, 
toxicomania a răpus 200 de 
persoane, majoritatea tineri.

• LACUL DE SUB
DEȘERT. In zona deșertică
din vestul Egiptului a fost des
coperit un uriaș lac cu apă 
caldă, ale cărui rezerve sint, 
practic, inepuizabile. Expediția 
care a făcut această descoperire 
a stabilit că rezervorul termal
din adîncuri se întinde de la 
Fayum, lingă Cairo, pină la 
depresiunea Katara, la sud de 
El-Alamein, avind o adincime 
de 600 pină la 1200 metri. 
Specialiștii presupun că lacul 
s-a format ca urmare a infil
trării, in decursul mileniilor, a 
apelor Nilului în sol.

• O CARTE DESPRE 
„PĂRINTELE" LUI MAI
GRET. Georges Simenon, con
siderat drept cel mai prolific 
romancier contemporan, și-a 
luat adio prin ultima sa carte 
„La umbra pomului nostru" de 
Ia activitatea de scriitor, pen
tru a se retrage în liniștea unei 
vieți tihnite de „pensionar al 
scrisului", după cum s-a auto
caracterizat. în schimb, fosta sa 
soție, Denyse Simenon, a luat 
pana în mină pentru a scrie o 
carte consacrată „mitului" creat 
in jurul părintelui faimosului 
comisar Maigret. Explicîndu-și 
hotărirea, autoarea mărturiseș
te : „Oamenilor le vine greu 
să creadă că geniile -traver
sează- cotidianul la fel ca mu
ritorii de rînd. De aceea, am 
încercat să redau personajului 
mitic — Simenon — căldura și 
dimensiunile umane".

• „BUNICUL CIN- 
TĂREȚ". Celebrul cintăreț 
Tino Rossi și-a sărbătorit de 
curînd 70 de ani de viață. De
parte de a-și lua adio de la 
lumea spectacolului, „bunicul 
cu voce de aur", cum a fost 
poreclit, a anunțat, cu acest 
prilej, o agendă de lucru dem
nă de vigoarea unei tinere ve
dete : patru recitaluri în El
veția, mai multe spectacole în 
Franța, realizarea unui nou 
disc și o contribuție substan
țială la „anul Schubert". „Ceea 
ce-mi dă energie este entuzias
mul publicului căre-mi rămîne 
fidel", a spus -el.

• RECOLTAREA ME
CANIZATĂ A FASOLEI. 
Recoltarea păstăilor de fasole, 
operație executată îndeobște 
manual, poate fi mecanizată, 
grație unei mașini concepute 
de specialiștii maghiari. Un 
dispozitiv „piaptănă" păstăile si
o parte din frunze, antrenii ;
du-le într-o instalație de selec* 
tare, unde păstăile incomplet , ■ 
formate, frunzele și celelalte 
impurități sint înlăturate cu 
ajutorul unor aspiratoare. Fa
solea verde curățată și selecta
tă este transferată printr-o 
bandă transportoare într-o re
morcă, grație acestui procedeu 
rapid asigurîndu-se prospeți
me maximă legumelor destina
te pieței sau fabricilor de con
serve.

• DISPARIȚIA LUI 
„MANNEKEN PIS". >-Man' 
neken Pis", celebra statue
tă din Bruxelles, devenită 
simbol al orașului și consi
derată de localnici „cel mai 
faimos și mai vechi cetă
țean" al acestuia, a dispărut in 
noaptea dc marți spre miercuri, i 
Statuia din apropiere de 
Grande Place nu este însă de
cit o copie a celei turna
te in bronz. în 1619, de 
sculptorul Duqucsnoy și care 
este păstrată intr-o sală spe
cial rezervată a muzeului mu
nicipal. Potrivit unei legende, 
statuia originală a fost ridicată
în cinstea unui băiețel din 
Bruxelles care, în secolul al 
XIII-!ea, în timp ce armate 
străine incercau să incendieze 
orașul, a dat dovadă de o de
osebită prezență de spirit și a 
împiedicat explozia unei bom
be incendiare, umezindu-i în
cărcătura explozivă cu... pro- 
priile-i resurse lichide. De altfel, 
intr-o asemenea poziție a fost 
imortalizat băiețelul prin sta
tueta „Manneken Pis" ; simpa
tia de care se bucură în rindul 
localnicilor a dus la sustragerea ■ 
în mai multe rinduri a copiei.
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