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în județul lași continua însămînțarea porumbului, lată două ospecte surprinse pe ogoarele cooperativei 
agricole din comtina Bivolari (fotografia din stingă) și ale cooperativei agricole din Trifești (fotografia din 

dreapta) Foto : Ion Teodor

UN NOU ȘI PUTERNIC AVÎNT 
ÎNTRECERII PENTRU PROGRESUL

Județul Teleorman
a terminat

semănatul porumbului

ÎNSĂMINȚAREA PORUMBULUI

IN STADIUL FINAL

MULTILATERAL Al PATRIEI
într-o impresionantă unitate în 

jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din întreaga tară au 
sărbătorit ziua de 1 Mai prin rezul
tate deosebite în producție, cu ho- 
tărîrea fermă de a-și consacra toate 
forțele si energiile creatoare înfăp
tuirii neabătute a hotăririlor Con
gresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, realizării 
exemplare a planului și a angaja
mentelor asumate în întrecere in a- 
cest an hotăritor al cincinalului.

Bilanț rodnic și însufle- 
titOr. *** acest an, oamenii mun
cii au raportat succese remarcabile 
în Întrecerea care se desfășoară sub 
semnul înaltelor exigențe stabilite 
de Conferința Națională a partidului, 
obținind importante depășiri Ia prin
cipalii indicatori ai planului pe pa
tru luni. Astfel, pină în prezent, 
siderurgiștii țării au obținut peste 
prevederi 35 000 tone de oțel și 12 000 
tone de laminate; la rindul lor. con
structorii de mașini au depășit planul 
la o serie de produse de mare im
portanță pentru economie, cum sint : 
aparataj electric, mijloace de auto
matizare, rulmenți, locomotive die- 
sel-hidraulice, iar chimiștii — la 
fibre poliesterice și poliamidice, di
ferite produse petrochimice. Succese 
de prestigiu au Înregistrat, de aseme
nea, lucrătorii din industria materia
lelor de construcții, industria prelu
crării lemnului, industria ușoară, a 
bunurilor de consum pentru popu
lație. Oamenii muncii dintr-un mare 
număr de județe și din Capitala pa
triei au raportat îndeplinirea înain
te de termen a planului producției 
industriale pe primele patru luni ale 
anului.

Potrivit sarcinilor majore ce le 
revin, constructorii au intensificat 
substanțial ritmul de lucru, îndeosebi 
în lunile martie și aprilie, cind planul 
a fost realizat și depășit pe majori
tatea șantierelor, un important număr 
de obiective fiind date in funcțiune, 
în acest context, se cuvin relevate 
și eforturile deosebite pe care le-au 
depus și’ le depun lucrătorii ogoare
lor, care, in condițiile specifice ale 
acestei primăveri, acționează cu toată 
energia, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, pentru în
cheierea grabnică a insămințărilor. a 
tuturor lucrărilor agricole din a- 
ceastă etapă.

Sint realizări de prestigiu care ne 
bucură ; sint rezultate care confirmă, 
încă o dată, realismul sarcinilor de 
plan, al prevederilor Programului 
suplimentar adoptat de Conferința 
Națională ; ele constituie o vie ilus
trare a înaltei conștiințe a clasei 
muncitoare, a patriotismului fierbin-

te și atașamentului profund al ce
lor ce muncesc — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — față 
de politica partidului și statului nos
tru, hotăriți să înfăptuiască în cele 
mai bune condiții sarcinile subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidului, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c.

Acum, odată cu sărbătorirea zilei 
de 1 Mai, se încheie o importantă 
etapă de întrecere și cu siguranță 
că succesele obținute vor fi întregite 
cu noi și remarcabile realizări în 
toate domeniile de activitate. Esențial 
este ca, in continuare, organizațiile 
de partid să asigure mobilizarea tu
turor forțelor colectivelor de oameni 
ai muncii pentru valorificarea resur
selor interne de creștere a produc
ției și eficienței economice, pentru 
intensificarea și mai puternică a în
trecerii în fiecare unitate productivă.

Prioritate indicatorilor ca*  
litativi. Desigur, obiectivele în
trecerii socialiste sînt numeroase, 
în funcție de specificul activității 
din fiecare unitate. Tocmai de 
aceea este necesar ca organiza
țiile de partid, sindicatele să aibă 
permanent în vedere orientarea în
trecerii spre obiectivele și sarcinile 
esențiale, cu rol-cheie pentru activi
tatea economică. Și fără îndoială că 
în fiecare unitate un astfel de obiec
tiv îl constituie realizarea și depă
șirea planului la indicatorii calitativi 
ai producției. Este vorba, deopotrivă, 
de reducerea costurilor de fabrica
ție și, Îndeosebi, a cheltuielilor ma
teriale, de înnoirea și modernizarea 
produselor, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, crește
rea productivității muncii. în acest 
sens, in fiecare unitate, o aten
ție deosebită se impune a fi acor
dată măsurilor concrete, directe 
pentru aplicarea hotăririlor stabilise 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie cu privire la perfecționarea 
mecanismului economico-financiar. 
Chiar. dacă intre obiectivele întrece
rii pe acest an nu figurează angaja
mente exprese luate în privința in
dicatorului producția netă, oamenii 
muncii trebuie să înțeleagă clar că 
numai realizind și depășind prevede
rile indicatorilor calitativi ai activi
tății productive vor putea fi obținute, 
începind cu semestrul viitor, rezulta
tele scontate in îndeplinirea planu
lui producției nete — indicator de 
bază al activității economice, barome
trul cel mai sensibil al eficientei ac
tivității productive din fiecare uni
tate. Creșțerea continuă a producției 
nete trebuie să devină un obiectiv 
major al întrecerii în fiecare între
prindere. ce se circumscrie interesu
lui general, major, pe care îl avem

cu toții, de a asigura sporirea mai 
rapidă a venitului național, crearea 
de resurse sporite pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului. Nu în
cape îndoială că, în fiecare unitate, 
unde, în acest an, prevederile planu
lui la un indicator sau altul privind 
creșterea eficienței economice nu au 
fost realizate, organizațiile de partid 
vor acționa printr-un efort conver
gent susținut pentru mobilizarea fie
cărui om al muncii, a întregului co
lectiv pentru descoperirea și valori
ficarea de noi resurse de sporire a 
producției nete — în funcție de ni
velul căruia, începînd cu semestrul 
viitor, va fi calculat și eliberat fon
dul de retribuire.

Producția fizica realiza
ta integral, la fiecare sor
timent. Se §tic că an£aiameriteîe 
asumate de către fiecare colectiv cu 
privire la depășirea planului produc
ției fizice au fost luate în calcul pe 
ansamblul economiei, realizarea lor 
nefiind nicidecum facultativă, ci obli
gatorie. Așa cum relevam la început, 
în acest an s-au obținut numeroase 
rezultate importante, prevederile pla
nului fizic fiind depășite la o serie 
de produse de mare însemnătate 
pentru economia națională. Totuși, 
continuă să existe un număr mare 
de produse la care nu numai că nu 
se realizează angajamentele asumate, 
dar nici măcar prevederile planului 
nu sint îndeplinite. Nu ne propunem 
acum o analiză a cauzelor, care, in 
Ceie mai multe situații, țin de slaba 
organizare a producției și de neajun
surile existente în domeniul aprovi
zionării și cooperării interuzinaîe. Fi
rește, nimeni nu poate concepe o în
trecere cu... restanțe. Angajamentele 
asumate in întrecere pentru depășirea 
planului la producția fizică au fost 
bine fundamentate și însușite de adu
nările general^ ale oamenilor muncii 
și. tocmai de aceea, consiliile oame
nilor muncii trebuie să asigure toate 
condițiile tehnice și organizatorice 
pentru ca aceste angajamente să 
poată fi onorate. Sistematic, organi-

Mecanizatorii, lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat 
si cooperatorii din județul Te
leorman au raportat încheierea 
însâmintării porumbului.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, de Co
mitetul județean Teleorman al 
P.C.R. se spune : Asigurăm con
ducerea superioară de partid și 
de Stat, pe dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din. agricultura județu
lui Teleorman nu vor precupeți 
nici un efort centru a asigura 
în continuare executarea corectă 
si la timp a lucrărilor agricole, 
pentru îndeplinirea si depășirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate, conștient! 
că -în felul acesta contribuie la 
înfăptuirea neabătută a progra
mului de edificare a socialismu
lui si comunismului în scumpa 
noastră patrie. Republica Socia
listă România.

• Lucrările trebuie grabnic terminate pînă la ultimul hectar • In 
în grădiniactualitate plantarea legumelor

Frumusețea
gîndurilor împlinite
Conferința pe tară a 

femeilor care a avut, 
loc in zilele de 21—22 
aprilie a adunat în 
marea sală a Radiodi
fuziunii peste o mie 
de femei, delegate si 
invitate din toate ra
murile de activitate. 
Se aflau acolo mun
citoare. țărănoi coope
ratoare, profesoare, 
medici, oameni de 
Știință si artă, activis
te pe tărim social. 
Toate cele care s-au 
urcat la. tribună ca să 
rostească gindul si vo
ința milioanelor de fe
mei, ale căror purtă
toare de cuvint erau, 
au exprimat cu aceeași 
limpezime dorința fe
meii de azi de a 
corespunde marilor 
sarcini care ii sint în
credințate, de a le 
duce mai departe spre 
desăvirsire, pentru 
progresul si străluci
rea patriei. Nici o șo
văire. nici o slăbiciu
ne in glasul lor. O ho- 
tărire. o sinceritate 
care dovedeau că sînt 
ani de cind femeia s-a 
angrenat in activitatea 
creatoare a intreaului 
popor, că e conștientă 
de rolul ei de con
structor al socialismu
lui, că demnitatea de 
om întreg si responsa
bil care i-a fost 
răzită de partid i-a 
venit firească, o 
bracă întreagă si 
dacă isi cere

O știm prea bine și 
ceea ce știm s-a văzut 
clar si la conferință. Șl 
ele sint însuflețite de 
aceeași dorință de a fi 
utile patriei, de a cres
te pentru ea copii să
nătoși la minte si la 
trup, viitori cetățeni 
plini de simțul răs
punderii, și ele 1st a- 
duc aportul in mișca
rea de femei, si ele 
vor ca viața lor să fie 
pusă in slujba colec- 

ativului, nu numai 
propriei lor familii.

Locul de cinste al

Lucia DEMETRIUS

hA- 
de- 
im- 

că 
sieși 

ceva e a munci si mai 
bine, a fi necontenit 
in pas cu progresul 
general al 'țării, 
ritoare a lui in 
easi măsură cu 
bații.

Chiar femeile 
te de o profesiune, 
cele care poartă grija 
căminului lor. a copii
lor lor, nu mai sint 
azi cele de odinioară.

fău- 
ace- 
băr-

lipsi-

ferneii in societatea 
noastră l-a subliniat, 
cit se poate de limpe
de, și sărbătoarea de 
la 1 Mai. In rindurile 
fruntașilor, oameni cu 
care ne mindrim, s-au 
aflat multe, foarte 
multe femei : în co
lective industriale, in 
cooperative 
pretutindeni 
muncește.

Ziua de 1 
internațională a 
ce muncesc, s-a 
vedit de aceea a 
o zi a femeii, 
existat, să nu 
timpuri cind 
zi era sărbătorită 
muncitorime cu 
mejdie. sub amenința
rea. autorităților bur
gheze care o puteau 
înăbuși, care puteau 
chiar să-i aresteze si 
să-i terorizeze pe ma- 
nifestanți. Au existat 
timpuri in care foarte 
puține femei luau par
te la sărbătorirea 
și foarte multe, 
frica in suflet, iși aș
teptau bărbații să se 
întoarcă nevătămați 
acasă.

agricole, 
unde se

Mai, Ziua 
celor 

do- 
fi și 

Au 
uităm, 

această 
de 

pri-

ei 
cu

Astăzi. tn patria 
noastră, Ziua Interna
țională a celor ce 
muncesc s-a 
a fi prin 
directă a 
progresul 
mare, o strălucită săr
bătoare a întregului 
popor, o sărbătoare a 
milioanelor de femei 
care muncesc în fe
lurite sectoare st pe 
care munca le um
ple de mândria crea
torului. Ele înțeleg si 
simt asa cum înțeleg 
Si simt si bărbații că 
a munci nu e numai 
trudă si sudoare asa 
cum poate este încă si 
azi in țări cu regimuri 
sociale Si politice deo
sebite de cel în care 
muncim si trăim, noi, 
că munca justifică in- 
săsi existenta omului, 
face din făptura în
zestrată din naștere 
cu putere si aspirații o 
ființă nouă, care rea
lizează aceste aspira
ții, care îmbunătățeș
te, îmbogățește si în
frumusețează viața. 
Propria lui viată si pe 
aceea a celor ce 
tează umăr la 
cu el.

Frumusețea, 
lui, a muncii, 
riei împlinite 
nează azi deopotrivă 
viața femeii și a băr
batului, viața tuturor 
celor care l$i pun 
brațul si mintea in 
slujba patriei. a pro
gresului ei, a tuturor 
celor care încheind 
seara o zi de muncă 
visează la un mâine si 
mai rodnic, a tuturor 
celor care la vremea 
cinei, după o zi plină, 
iși tin copiii pe ge
nunchi și mingiindu-le 
creștetul întrevăd pen
tru ei un viitor de 
pace, tihnă si mari 
împliniri.

celor
dovedit 

contribuția 
femeii la 
social o

înain- 
umir

gîndu- 
a dato- 

lumi-

Datorită faptului că si în zilele 
de 1 și 2 mai s-a muncit intens in 
multe unități agricole, suprafețele 
semănate cu porumb au crescut 
simțitor. Pină ieri, potrivit datelor 
centralizate la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, au 
fost însămânțate 2 406 000 hectare 
cu porumb, ceea ce reprezintă 93 
la sută din suprafețele prevăzute a 
se cultiva in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. în 20 de județe 
s-a încheiat semănatul porumbului; 
prin efectuarea de lucrări de bună 
calitate s-au asigurat condiții favo
rabile pentru obținerea de recolte 
mari la hectar.

Ploile din ultimele zile au îm
piedicat desfășurarea normală a 
lucrărilor în anumite zone ale tării. 
Ca urmare. în unele ’ județe mai 
sint de însămintat suprafețe mari 
cu porumb. Astfel, cooperativele 
agricole din județul Vaslui mai au 
de însămințat 22 000 hectare cu 
porumb, cele din județele Bo
toșani — 16 700 hectare. Iași — 
13.600 hectare. Sălaj — 14 300 hec
tare. Suceava — 10 000 hectare. în- 
trucit perioada optimă pentru se
mănatul porumbului este pe sfirși-

te. este necesar ca în județele res
pective. printr-o temeinică organi
zare a muncii, prin acțiuni de în
trajutorare între unitățile înveci
nate, lucrările să se încheie in 
timpul cel mai scurt.

în această perioadă se însămin- 
țează culturi mai pretențioase la 
căldură, cum sint fasolea, soia, iar 
mai tirziu — orezul. Pină ieri, po
trivit datelor centralizate la minis
terul de resort. fasolea pentru 
boabe în ogor propriu a fost însă- 
mințată pe 54 la sută din supra
fața prevăzută a se cultiva în în
treprinderile agricole de stat si co
operativele agricole. Se desprinde 
deci necesitatea ca. printr-o bună 
folosire a mijloacelor mecanizate, 
această lucrare să se încheie 
mai scurt timp posibil.

Acum, cind se apropie de 
însămînțările de primăvară, 
ducerile unităților agricole si 
Iiile populare comunale au datoria 
să verifice cu responsabilitate in 
ce măsură s-a îndeplinit planul la 
fiecare cultură, urmărind ca fieca
re metru pătrat de pămint să fie 
cultivat. A cultiva fiecare porțiune 
de teren, a îndeplini planul de in-

sămînțări la toate culturile consti
tuie prima condiție de care depinde 
obținerea producțiilor prevăzute in 
planul pe acest an.

în aceste zile continuă plantarea 
legumelor in cîmp, lucrare care se 
execută eșalonat, potrivit graficelor 
întocmite de organele de speciali
tate. Pină acum legumele au fost 
plantate pe 75 la sută din suprafe
țele prevăzute. Această lucrare tre
buie insă grăbită, astfel incit să se 
asigure obținerea unor recolte cit 
mai mari de legume. Vintul pu
ternic din zilele de 2 și 3 mai a 
descoperit unele solarii, iar in 
cimp a dezrădăcinat și rupt răsa
duri. în asemenea situații, este ne
cesar să fie refăcute solariile, iar 
golurile din grădini să fie comple
tate cu răsaduri din rezervele care 
există in unitățile respective sau în 
cele învecinate.

Timpul este înaintat si de «ceea 
trebuie să se acționeze energic 
pentru ca in toate unitățile agricole 
să se încheie neintîrziat insăminta- 
rea porumbului și a celorlalte cul
turi de primăvară, să se treacă la 
efectuarea lucrărilor de intreținere.

(Continuare în pag. a V-a)

sfîrșit 
con- 

consi-

in cel
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Cartierul Grigorescu din Cluj-Nopoca

INCEPIND DE AZI. BUCUREȘTfUL GĂZDUIEȘTE

**

Ori de cite ori mă în
torc pe locurile in care 
m-am născut, simt nevoia 
să săvirșesc călătoria cea 
dătătoare de energie și 
încredere a strămoșilor și 
moșilor mei, în această 
Transilvanie fabuloasă 
care am fost, sintem 
vom fi întotdeauna 
măsura celor dinții 
deopotrivă cu cei de 
cum : un popor harnic, 
modest, iubitor de pace, 
cu sentimente de frăție și 
omenie, greu găsibile la 
alții, și care. în ciuda u- 
nor imperii mai mari sau 
mai mici, fără a tulbura 
specificul, limba fi pur
tarea altora, ne-am păs
trat caracterul și sufletul 
nealterate, și atît da u- 
șor de identificat, de la 
zidurile cele vechi ale ce
tăților de acum 2 050 de 
ani la versul dinții al u- 
nui poet ce devine el în
suși în această Cintare a 
României — semn al 
muncii și împlinirii noas
tre libere.

Spun că refac un drum, 
o călătorie imaginară care 
pornește din Cimpia Bi
horului, din partea de 
vest, unde Oradea e mai 
frumoasă ca niciodată ; și 
ca intr-un basm greu de 
crezut, am petrecut aco
lo. cu un timp in urmă, 
eiteva zile la un Festival 
al teatrului scurt, și am 
ascultat acel text fără 
seamăn în emoția pe care 
mi-a dat-o, acel occisioal 
lui Grigore Vodă, ce s-a 
păstrat in Oradea mea 
mai bine de 200 de ani

in 
și 

pe
Și 
a-

și. cum era și firesc, s-a 
rostit pe scena aceluiași 
loc, acolo, întiia oară. A 
nins în noaptea aceea 
cum n-am mai văzut ză
padă să fie pe malul Cri- 
șului. Albul și) puritatea 
asemănătoare cu alumina 
erau ca două simboluri 
care despărțeau sute de

pe cai. și imaginea aceea 
era fără-de-seamăn și 
parcă ploua in fața ochi
lor mei cu o vrerile de 
demult.

poți să vorbești as- 
despre un oraș 
cind ești la Oradea, 
de odinioară a zar-

Nu
tăzi
vechi
Piața 
zavagiilor a devenit un

Itinerar transilvan

frăției de veacuri
de Romulus GUGA

vechea cetate 
în care stră- 
impotriviseră 

Si căutătorilor

ani de la 
a Bilnariei, 
moșii se 
trecătorilor . 
de locuri călduțe, pină ia 
marele combinat de azi. 
în care deopotrivă români, 
maghiari Și de alte națio
nalități sint ei inșiși în- 
tr-o țară a lor, acum și 
mai departe. Si gindul mă 
poartă la Muzeul Țării 
Crișurilor. unde am stat 
mai multe ceasuri lingă 
monedele cele vechi, pe 
care strămoșii mei. des
călecătorii, erau incălecați

platou mare, care se nu
mește astăzi parc, și va 
constitui fără îndoială 
leagănul unei alte gene
rații. și locul va fi re
vendicat de un alt călător, 
ca loc al său de suflet, 
precum eu acum, în mu
zeul. aș zice unic, în fe
lul său, al excepționalu
lui liceu „Emanoil Goj- 
du“ ; lăcaș al unor dascăli 
fără seamăn, cărora și 
astăzi trebuie să li te în
clini, și să spui versuri 
din Octavian Goga, din 
Gheorghe Șincai, elegia-

cui. și din citi alții care 
au simțit și au suferit ro
mânește, ridicind cărămi
dă cu cărămidă conștiin
ța unei națiuni, să se 
rostească fără dubii in 
istorie. Există în acel 
muzeu cărți, afișe, foto
grafii ale unor oameni cu 
figuri tinere, de 
unor copilandri, 
îți este mirarea, 
le. cind vei afla 
dinșii oameni de seamă 
astăzi. Matematicieni, fi
zicieni, electroniști, filo
zofi și scriitori, toți înăl- 
țațj de această școală e- 
xemplară, poate una 
cele mai de seamă 
partea de vest a tării, 
stat eiteva ceasuri 
dascălii noștri, am 
publicația de înaltă respi
rație patriotică care este 
..Țara visurilor noastre", 
veche și nobilă tribună, al 
cărei neobosit îndrumător, 
profesorul Țirulescu, m-a 
mingîiat și pe mine pe 
frunte și, dacă îmi amin
tesc bine, m-a tras și de 
o ureche, cind nu eram 
decit de o șchioapă, și mă 
descurcam greu la ora de 
istorie. îi mulțumesc a- 
cum, căci istoria este la 
noi. la români, nu numai 
o pasiune, ci un sens, al 
muncii noastre cu noi, cu 
timpul nostru, și datori 
sintem ca in spiritul ei să 
așezăm temelia generației 
care ne va urma.

fapt ale 
Si mare 
cititoru- 
că sint

din 
din 
Am 

cu 
citit

(Continuare 
in pa«. a V-a)
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DOUĂ MANIFESTĂRI ECONOMICE DE PRESTIGIU

• Tîrgul internațional de
primăvară TIBCO 78

• Salonul internațional
al chimiei
Capitala țării noastre va găzdui timp de 9 zile, între 4 și 12 mai, 

în cadrul complexului expozițional de la Piața Scinteii, a cincea edi
ție a Tirgului. internațional de primăvară — TIBCO ’78 și a doua 
ediție a Salonului internațional al chimiei. Despre semnificația acestor 
două prestigioase manifestări ne-a vorbit tovarășul Remus BRAD, 
director al întreprinderii de tîrguri și expoziții din București :

— înscrise pe agen
da manifestărilor eco- 
nomico-comerciale eu 
frecvență anuală, Tîr
gul internațional de 
primăvară și Salonul 
internațional al chimi
ei vin să confirme, o 
dată in plus, posibili
tățile concrete deose
bite și dorința fermă 
a României socialiste 
de a lărgi și diversifi
ca continuu participa
rea sa la diviziunea 
internațională a mun
cii, de a 
cooperarea 
lalte tari în dome
niile industrial, tehnic 
și științific. Prin des
fășurarea acestor ma
nifestări expoziționa- 
le. Capitala devine din 
nou un loc de întiliy- 
re pentru reprezen
tanții tehnicii mondi
ale, pentru specialiștii 
și comercianții intere
sați in schimburi de 
mărfuri reciproc avan
tajoase, ca o expresie 
a dezvoltării continue 
a cooperării și colabo
rării economice inter
naționale.

— Fiecare din aces
te manifestări iți are 
profilul său distinct,..

— în cadrul TIBCO 
'78 vor fi expuse ma
șini, utilaje și instala
ții pentru toate sec
toarele industriei u- 
șoare, mobilier, utila
je și accesorii pentru 
hoteluri, restaurante, 
unități sanitare și de 
invățămînt, utilaje 
pentru industria poli
grafică, aparataje și 
instrumente pentru

medicina umană și ve
terinară. De aseme
nea. nu vor lipsi, na
tural, o gamă largă 
de bunuri de consum 
industriale și agroali- 
mentare. Cit privește 
Salonul internațional 
al chimiei exponatele 
prezentate in cadrul 
acestuia sint mașini.

intensifica 
cu cele-

utilaje. echipamente 
și instalații complexe 
pentru industria chi
mică, a maselor plas
tice și a cauciucului, 
aparataie de măsură, 
reglare și control des
tinate cercetării știin
țifice. materii prime 
și. produse chimice și 
petrochimice, farma
ceutice și cosmetice, 
articole tehnice și me
najere din cauciuc, 
mase plastice, amba
laje.

— Ce elemente in
formative de ultimă 
oră pot furniza orga
nizatorii in legătură 
cu participarea inter-

nă si internațională la 
TIBCO ’78 si la Salon?

— Interesul față de 
cele două manifestări 
economice internațio
nale este sintetic ex
primat atît de numă
rul țărilor participan
te, an de an mai nu
meroase. cit si de 
creșterea suprafețelor 
de expunere. Astfel, 
dacă la prima ediție a 
TIBCO au fost pre
zente firme din 18 
țări, care au expus pe 
o suprafață însumind 
18 500 mp. la TIBCO 
’78 și al doilea Salon 
internațional al chimi
ei participă 28 de țări, 
dintre care 17 eu pa
vilioane naționale, iar 
suprafața expozitiona- 
lă va fi de 30 000 mp. 
Alături de România, 
care, in mod firesc, 
ca țară-gazdă este și 
principalul expozant, 
participă cu pavilioa
ne naționale Austria, 
Brazilia. Cehoslovacia, 
Republica Populară 
Congo, Cuba. Dane
marca. R.D. Germană, 
R.F. Germania. Grecia, 
Irak, Iugoslavia, Ku
weit, Libia. Mongolia, 
Turcia. Ungaria, 
unea Sovietică, 
sint reprezentate 
ganizația pentru 
berarea Palestinei, 
precum și un mare 
număr de firme indi-

Uni- 
Mai 
Or- 
Eli-

Convorbire realizata de 
Dan CONSTANTIN
(Continuare 
în pag. a m-a)
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■FAPTUL! 
DIVERS

' Monumente '
I din... I
| polistiren |

Propagandistul nu face propagandă
doar in timpul orelor de curs.
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Pe șantierul Combinatului de 
îngrășăminte chimice din Bacău 
lucrează și maistrul constructor 
N. Lupșa. Dragostea sa de mese
rie se prelungește și in timpul 
liber; adesea miezul nopții i! 
găsește lucrind la reproducerea 
unui monument istoric sau edi
ficiu cultural. In locul cărămizi
lor și al altor materiale de con
strucții, meșterul băcăuan folo
sește fire de polistiren. Ultimul 
monument construit de el — de
sigur in miniatură — reprezintă 
ctitoria din Iași a domnitorului 
Vasile Lupu — „Trei Ierarhi" — 
la care a lucrat timp de trei 
ani de zile ! Realizată din îmbi
narea a circa 300 000 firișoare 
de polistiren, lucrarea reprezin
tă o veritabilă operă de artă. 
Sau, cum spunea cineva, „o artă 
monumentală în miniatură și un 
monument al iscusinței si răb
dării".

Altă „muscă 
pe parbriz"

Am mai scris in ziarul nostru 
despre unii care-și cumpără 
autoturisme „Dacia-1 300" în rate 
și „uită" apoi să-și achite dato
riile. Printre aceștia — după 
cum ne informează conducerea 
Întreprinderii de difuzare a ma
terialelor sportive (I.D.M.S.) 
București — se numără Emilian 
Aftenie. La data încheierii con
tractului era inginer-șef la În
treprinderea de construcții me
talice Caransebeș. Neplătindu-și 
cu regularitate ratele, ajunsese 
la mijlocul lunii aprilie la o res
tanță de 24 054 lei si la dobînzi 
penalizatoare de peste 6 000 lei. 
Gelu Manica din Țăndărei — 
Ialomița și-a schimbat de mai 
multe ori locul de muncă, nu
mai să nu plătească ratele la 
mașină. Astfel, din vara lui 1975 
și pină acum a lucrat, rînd pe 
rînd. la : Urziceni. Constanța, 
Brăila. Țăndărei, Botoșani. Cer
navoda. din nou Urziceni. apoi 
București. Un itinerar la fel de 
bogat a fost străbătut și de soții 
Aurel și Stefania Siteavu din 
Ulmeni-Teleorman, tot pentru a 
se sustrage de la plata sumelor, 
avînd o restanță de peste 10 000 
lei.

Lista celor cu musca pe... par
briz ar putea continua. Ne oprim 
aici. Deocamdată.

Cartea 
prin... bilețel

Un cititor din Galați ne roagă 
să-l ajutăm in procurarea unei 
cărți. Dar nu prin serviciul 
„Cartea prin poștă". Este o ches
tiune mai simplă. Aparent sim
plă. Pentru că iată ce ne istori
sește cititorul nostru. De mai 
multă vreme a văzut in vitrina 
unui chioșc de cărți, amplasat in 
cartierul Țiglina I. pe strada 
BtrOllei, lingă blocul turn, o car
te de care are foarte mare ne
voie. Numai că nu și-o poate 
procura, deoarece chioșcul cu 
pricina nu are program de func
ționare, iar citeva încercări de 
a-l găsi deschis au eșuat. Fapt 
pentru care cititorul a stat în 
cumpănă : să lase un bilețel vin- 
zătoarei, pentru a-i fixa o oră de 
intilnire pentru procurarea cărții 
dorite, sau să ni-l trimită nouă. 
A optat pentru varianta din 
urmă. Să vedem pentru ce op
tează vinzătoarea.
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Șantierul naval Giurgiu, secția con
strucții.
se.se pe 
gandist 
mentale 
convorbire animată cu cîțiva cursanți. 
Ziua consacrată lunar învățămîntului 
de partid a trecut. Cealaltă este abia 
după două săptămîni. Despre ce se 
discută ? Oamenii au venit să-i ceară 
lămuriri suplimentare privind noile 
măsuri de perfecționare a conducerii 
și planificării economiei naționale. 
Aici, ca si în alte Întreprinderi din 
oraș, s-a încetățenit practica unui 
contact permanent, a unui dialog 
continuu între propagandiști și 
cursanți ; discuțiile continuă si după 
orele de curs, ceea ce are efecte po
zitive nemijlocite asupra capacității 
de mobilizare a propagandei.

— Noi ne-am deprins, ne spune 
muncitorul Florian Bișa, ca de cîte ori 
au loc evenimente importante în țară 
sau peste hotare. îndată ce apare un 
document de partid, să discutăm cu 
propagandistul asupra conținutului 
acestuia. Lucrăm în aceeași secție, 
așa că mergem la el și cîhd ne vine în 
gind o măsură care ar putea contri
bui la mai buna organizare a mun
cii. Așa a fost, de pildă, după ce s-a 
publicat hotărîrea partidului privind 
introducerea producției nete și pro
ducției fizice ca indicatori de bază ai 
activității economice. De altfel, sîn.t 
unii care i-au cerut lămuriri despre 
eurocomunism. alții despre evoluția 
situației în Orientul Apropiat.

Intr-adevăr. propagandistul a reu
șit. printr-o strînsă îmbinare a expli
cării tezelor teoretice expuse în ca
drul cursului cu concluziile practice 
ce se desprind atît pe planul econo
miei naționale, cît si pe planul șan
tierului. al secției, să anime dezba
terile, să capteze interesul cursanti
lor. Ei au fost stimulați să caute, în 
intervalul dintre cursuri, răspunsuri 
la întrebarea : ce ar trebui făcut pen
tru ca problematica abordată Ia te
mele privind perfecționarea con
ducerii vieții economico-sociale sau 
reducerea consumurilor specifice 
să-și găsească modalități de solu
ționare in cadrul întreprinderii ? 
Fără a aștepta indicații speciale sau 
ziua rezervată cursului, propagandis
tul a stat dc vorbă cu grupe de 
cursanți. ajutîndu-i să aprofundeze 
probleme de însemnătate majoră, cum 
sint recentele măsuri privind perfec
tionarea sistemului financiar si de 
planificare, participarea personalii'ui 
muncitor la beneficiile întreprinderi
lor. La rîndul lor. cursantii nu au aș
teptat nici ei ziua destinată învăță- 
mintului de partid spre a face pro
puneri concrete (in special in legă
tură cu diferite modalități de econo
misire a metalului).

Cît mai multi comuniști bine pre
gătiți pe plan politic-ideologic și pro
fesional, care să acționeze ca propa
gandiști nu numai spre a îndeplini o 
sarcină de partid, dar si spre a-și 
manifesta aptitudinile. înclinația. în 
fapt a răspunde unei vocații — a- 
ceasta este, fără îndoială, cheia efi
cientei învățămîntului de partid. Iar 
asemenea oameni se formează necon
tenit în practica vie...

Secretara comitetului de partid de 
la întreprinderea pentru producerea

După lăsarea lucrului. îl gă- 
ing. Cornel Miron, propa- 

la cursul „Probleme funda- 
ale politicii partidului". într-o

si industrializarea legumelor st fruc
telor, Zamfira Petrescu, este benefi
ciara unei experiențe de propagan
distă insumînd peste 15 ani. Iar 
aceasta se vădește in orientarea im
primată cursului de socialism științi
fic pe care ii conduce. Să ne referim 
Ia un exemplu: dezbaterea, in pe
rioada premergătoare adunării gene
rale a oamenilor muncii, a temei 
referitoare la adincirea democrației 
noastre socialiste a determinat-o să 
axeze discuțiile spre sarcinile ce re
vin comuniștilor privind pregătirea 
lor prealabilă, astfel incit să poată 
aduce o contribuție efectivă la buna

participarea efectivă la munca de 
propagandă a tuturor activiștilor, în- 
cepînd cu primul secretar al comite
tului municipal de partid.

Este evidentă în toate acestea o 
viziune superioară asupra rolului și 
eficientei propagandei care, așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceausescu, departe de a se limita la 
popularizarea si explicarea politicii 
partidului, are drept obiectiv pri
mordial mobilizarea maselor la reali
zarea ei.

în această viziune, propagandistul 
nu isi poate reduce rolul la simpla 
expunere scolastică a unor teze ge-

Numai activitatea permanentă în rîndul 
colectivului de oameni ai muncii asigură 

eficiența învățămîntului politico-ideologic

desfășurare a acestor forumuri e- 
sentiale ale democrației muncitorești. 
Rezultatele nu s-au lăsat așteptate: 
adunarea s-a desfășurat intr-un 
spirit viu. de lucru, exigent: un șir 
de propuneri sint în curs 
zare. Combativitate, spirit 
în toate domeniile — iată 
principală pe care 
tivăm în rîndurile 
spune propagandista, 
ceasta e esențialul.

Drept confirmare, cursantul Anghel 
Petre ne spunea că. în intervalul 
dintre cursuri, propagandista discută 
cu oamenii despre asemenea aspecte 
noi, cum sînt cele privind efectele pe 
care. în condițiile accentului pri
mordial pus pe producția fizică. îl au 
asupra întregului colectiv chiar ca
zuri izolate de indisciplină in muncă. 
Pasiunea si energia ei sint „molipsi
toare"; treptat, cursantii cei mai bine 
pregătiți incep să acționeze, „pe 
cont propriu", ca „propagandiști în 
devenire". în munca politică de la 
om la om.

Roadele unei legături permanente 
cu cursantii se vădesc si in activita
tea propagandistului Petrică Gheor
ghe. muncitor la „I.T. Dunăreană". 
După explicarea ideilor de bază ex
puse la tema privind reducerea 
cheltuielilor materiale, a consumului 
de energie și combustibili, dezbateri
le au dus la conturarea unor acțiuni 
de reală eficientă economică. în pe
rioada dintre cursuri, propagandistul 
se intilneste frecvent cu grupe de 
cursanți. alcătuite pe formații de lucru 
.sau schimburi, discutind cu ei despre 
modul cum sint aplicate concluziile 
desprinse cu prilejul dezbaterii di
feritelor teme în cadrul cursului 
respectiv.

Neîndoielnic, la rezultatele pozitive 
obținute in perfecționarea pregătirii 
propagandiștilor au contribuit efectiv 
Comitetul municipal de partid Giur
giu. cabinetul municipal de pregătire 
politico-ideologică. al cărui director. 
Gh. Stoica, ne-a relatat despre ac
centul pus în ultimul timp pe dez
voltarea pregătirii metodologice a pro
pagandiștilor si pe educarea lor ca 
adevărați militanți politici: despre 
organizarea unor schimburi de expe
riență intre propagandiști: despre

de reali- 
militant 

trăsătura 
s-o cul-vrem 

cursantilor, ne 
Intr-adevăr, a-

nerale. mulțumindu-se cu faptul că 
ele au fost înțelese, cl trebuie, tot
odată (sau mai 'bine spus, în primul 
rînd), să lămurească convingător 
căile de înfăptuire a sarcinilor tra
sate de partid, să ajute nemijlocit, 
zi de zi. ca ideile dezbătute în învă- 
tămintul de partid să prindă viață 
prin aportul efectiv al cursantilor. 
De aici, NECESITATEA UNUI CON
TACT PERMANENT. A UNEI CON
LUCRĂRI STRlNSE INTRE PRO
PAGANDIST ȘI CURSANȚI IN 
AFARA ORELOR DE CURS, astfel 
incit acesta să fie în măsură a-i 
ajuta prompt la soluționarea proble
melor cu care sint confruntați, la a- 
doptarea unei atitudini înaintate în 
mițncă. în familie. în societate, a 
unei poziții combative fată de orice 
manifestări ale mentalităților șau

deprinderilor înapoiate. Pentru de
terminarea unei asemenea îmbunătă
țiri calitative a învățământului de 
partid se impun eforturi statornice, 
singure în măsură a înlătura remi
niscențele unor practici rutiniere, 
ineficiente.

— Desigur, sîntem încă departe de 
a putea afirma că majoritatea pro
pagandiștilor din județul nostru și-au 
ridicat nivelul activității la o ase
menea „ștachetă", 
tindem, ce-i drept 
severenta necesară 
varăsul Dumitru 
Cabinetului județean Ilfov de pregă
tire politico-ideologică. Mai sint la 
Giurgiu destui propagandiști cu te
meinică pregătire politico-ideologică 
și profesională, ca tovarășii Gheorghe 
Florescu (Fabrica de mobilă), loan 
Eanicek (Fabrica de zahăr), Felicia 
Niculescu („Dunăreană"), Mitică Cos
eai (Complexul . C.F.R.). Stan Lazăr 
(cooperativa „Sirguința"). care soco
tesc că. odată cu încheierea dezba
terilor în cadrul cursului, cu anun
țarea temei următoare si a biblio
grafiei respective, și-ar fi încheiat 
misiunea. Trebuie să-i facem să înțe
leagă că principala lor indatorire este 
să Se intereseze permanent cum sînt 
traduse in viată tezele principiale 
dezbătute în învătămintuî de partid, 
care sint concluziile practice des
prinse de cursanți, să-i sprijine e- 
fectiv în această direcție.

Intr-adevăr, o asemenea mentali
tate anacronică, „funcționărească" (in 
sensul negativ al cuvintului). repre
zintă o expresie a formalismului, 
care trebuie pretutindeni înlăturată, 
asigurîndu-se astfel creșterea forței 
de inriurire a propagandei.

I în rapidul
I 26 I
IS-a intîmplat în trenul rapid 

26, care circula spre Alba Iulia. 
Călătorii isi vedeau liniștiți de 

! taifasul lor. Numai unul dintre
ei, pe nume Aurel Stoica, din 
Alba Iulia, umbla dintr-un com- 

Ipartiment in altul. Umbla și în
treba : „Care mai doriți, care 
niai poftiți cărți dc joc nou- 
nouțe 7 Ocazie rară. Chilipir. 

IGrăbește-te, neamule, că mă 
dau jos la prima"... Intr-adevăr, 
cărțile pe care le oferea spre 

Ivinzare (zeci și zeci de perechi) 
erau noi. De unde le avea, asta 
urmează să se afle. Deocamdată, 

I reținut de organele de miliție
pentru practicarea unui comerț 
neautorizat, vinzătorul ambulant 
și-a jucat... ultima carte.

1 între nume 
' si renume

9

O căruță mergea dinspre Vatra 
Dornei spre Bistrița. Căruța era 

I plină cu borhot, din care urma 
să se facă rachiu. Deodată, pe 
raza comunei Tureac, căruța a 

Ifost lovită de autoturismul 
1—CJ—348, condus de proprieta
rul său Traian Radul Mihail 
Țifu. din Cluj-Napoca. Sosiți la 

Ifața locului, agenții de Circulație 
au început cercetările, spre a 
stabili cauzele tamponării. Ob- 

1 servind că omul de la volan 
miroase a băutură, acesta 
s-a burzuluit : „Nu-i adevărat ! 
Am luat mirosul, adică m-am 

I molipsit de la borhotul din că
ruță". Cum insă borhotul nu se 
făcuse încă Hăchiu ca acela pe 

Icare-l băuse T.R.M.Ț.. acesta a 
încasat sancțiunea de rigoare, 
transformindu-și astfel lungul 

Inume intr-un nu prea bun re
nume...

Rubrică realizată deI Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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„Scinteii" _ _ _ I

Locuri de popas în
Cooperația de 

struit, in ultimii 
unități turistice și de 
publică, amplasate în 
rești din țară. Totodată, s-au dat 
în folosință și citeva locuri de 
popas și recreare pentru cei ce 
doresc să-și petreacă timpul liber 
în mijlocul naturii, la mică distan
ță de Capitală. La Măgurele, in 
imediata vecinătate a modernelor 
edificii de învățămînt și cercetare 
științifică, cooperația de consum 
deține un mare complex comercial 
și hotelier. Acest hotel are 200 de 
locuri în camere confortabile. Pe 
joseaua națională București — Ale
xandria. la km 22.'în pădurea de pe 
malul Argeșului, se află un frumos 
han turistic construit în stil arhi-

consum a 
ani,

con-
numeroâse 
alimentație 

locuri pito-

împrejurimile Capitalei
tectonic românesc. Și la Săftica. pe 
șoseaua națională spre Ploiești, km 
22, turiștii au la dispoziție un han 
cu 24 locuri de cazare in camere și 

■ alte 28 in căsuțe. Pe aceeași rută, 
la km 35. in locul unde drumul se 
bifurcă spre Snagov, o braserie 
constituie un punct de atracție pen
tru turiști. Tot pe șoseaua națională 
București — Ploiești, la km 48, se 
află popasul turistic Românești, cu 
un restaurant ce are 500 locuri. Po
pasul dispune și de 54 locuri de ca
zare în căsuțe amplasate îrr pădure. 
La marginea localității Tărtășești și 
a pădurii Rîioasa (Vlăsia). pe : șo
seaua București — Pitești, km 22, 
se află popasul turistic Vlăsia.

In fotografie : popasul turistic 
Românești.

deși șpre aceasta 
poate nu cu per- 
— ne spune to- 
Savu. directorul

SUCEAVA Se dezvoltă comerțul la sate
Prin grija coopera

ției de consum 
județul Suceava, 
de an sînt dale în 
losință, în mediul 
ral. numeroase maga
zine și unități de ali
mentație publică. Am
plasate în construcții 
noi sau în localuri re
novate și modernizate, 
aceste unități contri
buie- la buna aprovi
zionare a locuitorilor 
din comunele și sate
le sucevene. în pre
zent, rețeaua comer
cială și de alimenta
ție publică din județul 
Suceava numără peste 
1 200 unități cu o su
prafață comercială u- 
tilă de circa 113 000

din 
an 

fo- 
ru-

Tudor OLARU

Egalitatea în drepturi,

mp. Bine aproviziona
te. unitățile comercia
le reprezentative din 
comunele Broșteni, 
Salcea, Arbore, Ili- 
șești. Frasin, Boroaia, 
Mălini etc. cunosc o 
mare afluență de cum
părători.

Anul trecut au fost 
construite 36 magazine 
noi. organizate pe 
principii moderne de 
comerț. Unul dintre a- 
cestea este, de exem
plu. complexul din lo
calitatea Ostra. Acesta 
cuprinde o unitate a- 
limentară cu autoser
vire. restaurant, cofe
tărie. librărie, raioane 
cu articole electroteh
nice. textile-încălță-

minte, confecții, țesă
turi. tricotaje, cosme
tice etc. Supermaga- 
zinele din localitățile 
Vama. Adîncata. Dăr» 
mănești și altele asi
gură o gamă largă de 
produse.

Concomitent, in cursul 
anului trecut s-au mo
dernizat 45 unități co
merciale și de alimen
tație publică, suprafa
ța de vinzare crescind 
astfel cu peste 11500 
mp. Ca urmare, volu
mul desfacerii a fost 
cu circa 130 milioane 
lei mai mare față de 
anul 1976.

în fotografie : com
plexul comercial din 
localitatea Solea, ju
dețul Suceava.

afirmarea personalității,
bunăstarea au un numitor comun

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Pe harta dezvoltării economico-so- 

ciale. județul Covasna se distinge 
prin ritmul său dinamic, prin anver
gura transformărilor înnoitoare pe
trecute in această parte a tării. în
deosebi în ultimul deceniu. Pentru 
început vom apela la citeva date care 
sintetizează efortul material făcut de 
statul nostru pentru ridicarea aces
tui județ, ca și a celorlalte râmase 
in urmă. în actualul cincinal, progra
mul de investiții pentru județul Co- 
vasna este de trei ori mai mare de
cît cel realizat in cincinalul ante
rior. cu 2,5 miliarde lei mai mare 
decit totalul fondurilor atribuite dez
voltării județului in 11 ani premer
gători actualului cincinal. Cea mai 
mare parte a acestor investiții este 
îndreptată spre construirea de noi si 
moderne unități industriale — 67 la 
sută din total, cunoscut fiind faptul 
că acolo unde pătrunde, industria 
atrage dună sine înflorirea localită
ților. ridicarea standardului de viată 
al populației. Aceste importante in
vestiții s-au materializat în triplarea 
numărului de întreprinderi indus
triale. de construcții si transporturi 
(de la 9 în 1968 la 24 în prezent) — 
si. ceea ce este foarte important de 
subliniat, s-au produs schimbări esen
țiale în 
apariția
mașini, a cărei pondere în momen
tul de fată trece de 22 la sută din 
volumul producției Industriale a ju
dețului. Tabloul cifric al dezvoltării 
județului Covasna n-ar fi complet 
dacă n-am adăugă că. în acest de
ceniu. s-au construit paste 11000 
de apartamente în orașe si centre 
muncitorești, numeroase scoli, spitale, 
așezăminte de cultură, magazine, 
cheltuielile social-culturale ale sta
tului pentru o familie ajungînd as
tăzi la 8 352 lei.

Ce a însemnat acest impetuos pro
ces de industrializare 
torii județului ? 
locuri de muncă 
modeme, dotate la 
actuale. Mii și mii 
muncă au fost create prin construirea 
în acești anit a nu mai puțin de 15 
întreprinderi.'S-a ivit astfel posibi
litatea ca nu numai bărbații să se 
îndrepte spre meserii noi. să-si asi
gure o calificare superioară în in
dustrie. ci si femeile. Ele repre
zintă circa 36 la sută din totalul per
sonalului muncitor din industrie, ceea 
ce vorbește de la 
temica integrare a 
cesul de producție 
pre dorința lor de 
batilor ne tărîmul 
mării profesionale.

Dar 
grăitoare ar fi. nu

dului si cuvintului omenesc. Iată de 
ce in cele ce urmează vom înfățișa 
opinii despre condiția femeii, fie că 
este româncă sau maghiară, in con
textul transformărilor înnoitoare din 
județul Covasna.

Multor tinere, a cere și a primi un 
loc de muncă, la doi pași de casa 
părintească, li se pare, astăzi, ceva 
firesc. Țesătoarea Maria Tcglaș, de 
la întreprinderea textilă „Oltul" din 
Sf. Gheorghe, care mai are doar 
citeva luni pină la pensie, iși amin
tește că a fost o vreme cind anga
jarea într-una din foarte putinele 
întreprinderi din județ constituia o 
problemă. Pentru ea munca a însem
nat nu numai o sursă de venituri, 
ci un loc demn în societate. Ani în 
șir a cunoscut satisfacția de a fi 
fruntașă in întrecerea socialistă. Si-a

naiul muncitor sînt femei. Este o 
plăcere să le vezi lucrind. să stai de 
vorbă cu ele. despre munca si viata 
lor. să le cunoști 
tru ele, colectivul 
seamnă o a doua 
comitetului de _____ ______
Francisc Bokor, afirmă că una din 
grijile principale ale comitetului a 
fost aceea ca familiile nou înte
meiate să aibă un cămin. Pină acum, 
la dispoziția lor s-au pus 500 de 
apartamente. Este o realitate faptul 
că pentru muncitoarele tinere din 
această întreprindere locuința nu 
mai constituie o problemă, un mo
tiv de griji. Marea lor ambiție si 
preocuparea de căpetenie este învă
țătura. Mathe Viorica lucrează în 
secția montaj. într-o echipă condusă 
tot de o femeie — Magda Bokor.

preocupările. Pen- 
intreprinderii in
famiile. Secretarul 
partid. tovarășul

însemnări despre condițiile de afirmare profesională 
și socială a femeilor din județul Covasna

structura industriei, prin 
ramurii constructoare de

. _ pentru locui- 
în primul rînd, 
în. întreprinderi 
nivelul tehnicii 
de noi locuri de

sine despre pu- 
femeilor în 
industrială.

a fi egalele 
muncii, al

pro- 
des- 
băr- 
afir-

cifrele, procentele, oricît de 
au căldura Kîn-

crescut singură băiatul — azi inginer 
la Sinaia — și e mîndră de el.

— Colectivul nostru a cucerit de 
patru ori drapelul de fruntaș pe ra
mură si de două ori a făst distins cu 
„Ordinul Muncii" clasa I. pentru re
zultatele bune în întrecerea socialistă. 
Țesăturile pe care le producem se 
exportă în multe țări ale lumii. Dar. 
ceea ce as dori să subliniez — ne 
spunea tehniciană Rozalia Tana, de 
la întreprinderea „Oltul" — este fap
tul că, odată cu transformările pe
trecute în întreprinderea noastră și 
in județ, ne-am schimbat mult și noi 
felul de a gîndi. de a trăi. Locuim 
acum în apartamente confortabile. 
Numai anul trecut 75 de familii au 
primit apartamente de 
dere. iar muncitoarele 
dispoziție un cămin cu 
Pentru mame avem o 
cămin si o cresă. în care au crescut 
numeroase 
care Szocs 
acum de 
postliceală___ ____  ____ „ ...
ce se tot aici, Bartok Eva, aflată 
specializare, fiica 
Ana.

Apariția. în județ, a industriei con
structoare de mașini a influențat op
țiunea profesională a multor tinere, 
unele dintre ele absolvente de liceu, 
îmbogățind. în același timp, evantaiul 
de meserii practicate de femei — 
300 la ora actuală, fată de numai 10 
cite se cunoșteau înainte do înfiin
țarea județului. La noua întreprin
dere de aparatai electric auto si mo
toare electrice. 47 la sută din perso-

la întreprin- 
tinere au la

142 locuri, 
grădiniță cu

generații de copii, intre 
Maria-Magdalena, trimisă 
Întreprindere la o scoală 

si ai cărei părinți mun- 
" ~ la 

maistre! Bartok

Munca ei constă în sudarea unor 
contacte de argint. Face operațiunea 
cu multă precizie. „Munca nu te obo
sește. dacă o faci cu pricepere, ne 
spune ea. Iți rămine putere si pentru 
a te instrui, chiar dacă ești gospo
dină si mamă, cum sînt si eu." 
Emilia Banciu si colega ei de cameră 
de la cămin. Doina Mogos. sînt în
scrise la liceul seral. De la Ana 
Munteanu. membră a comisiei de fe
mei. aflăm că 80 de tinere munci
toare sint înscrise la liceul seral. 16 
la școala tehnică serală postliceală 
de proiectare. 6 sînt studente la di
ferite facultăți. în întreprindere 
există un număr considerabil de abo
namente la teatru, unde se prezintă 
spectacole în limbile română si ma
ghiară. și ar fi interesant să se con
tabilizeze cărtile citite, căci lectura 
este una din pasiunile tinerelor bo
binatoare. strungărite. lăcătuși mon- 
tatori din această foarte tînără uni
tate constructoare de mașini.

Exemplelor de mai sus le-am pu
tea adăuga multe 
înalt de pregătire 
diferitele sectoare . . _______
muncesc 3 273 femei cu studii supe
rioare). experiența dobîndită au creat 
posibilitatea promovării unor femei 
în importante funcții de conducere. 
Cu una dintre ele, Eva Richter, di
rectoarea întreprinderii de amidon și 
glucoza din Tg. Secuiesc, deputată 
în Marea Adunare Națională, am 
stat de vorbă. Este preocupată de 
crearea unui nucleu de cercetare. 
Unii o întreabă de ce iși bate capul

altele. Gradul 
profesională (in 

de activitate

cu acest lucru, de vreme ce toți 
neficiarii din cele mai diverse 
muri industriale sint mulțumiți 
produsele întreprinderii.

— Muncim intr-o unitate ultramo
dernă, care stimulează gindirea teh
nică. E normal deci să facem un 
pas înainte, prin forțele noastre. 
Si-1 vom face. Cu atit mai mult, cu 
cit vrem să contribuim, 
acesta, la bunul renume al localității 
in care trăim si muncim, 
tate de deputată, am avut prilejul 
să fac comparații revelatoare pentru 
ceea ce a reprezentat, pentru orașul 
nostru, industria. Datele demografica 
din anul 1945 arată că populația ora
șului (ce-si merita numele de „tîrg") 
număra doar 5 000 de locuitori, iar 
media de virstă era foarte ridicată, 
intrucit tinerii plecau să-si caute de 
lucru in alte părți ale tării. Astăzi, 
in Tg. Secuiesc, pe lingă întreprin
derea noastră, intrată in funcțiune 
în 1971, mai există întreprinderea de 
confecții. întreprinderea de șuruburi 
si organe de asamblare si se află in 
construcție o unitate de izolatori 
electrici de joasă tensiune. în pre
zent. numai numărul femeilor care 
lucrează in industrie se ridică la 
5 000 ; în oraș, numărul copiilor sub 
14 ani este tot de 5 000. Iată ce a 
însemnat pentru bătrînul nostru 
„tîrg" dezvoltarea industriei : o pu
ternică infuzie de tinerețe.

Fenomenul de întinerire este pro
priu întregului județ Covasna. Pro
ducția globală industrială din 1980 
va fi de 8 ori mai mare decît în 
1968 ; se vor mai crea încă 21000 
locuri de muncă, din care circa 45 la 
sută vor fi rezervate femeilor. „Este 
limpede pentru oricine — ne spunea 
tovarășa Csiki Paraschiva, secretară 
a comitetului județean de partid — 
că avintul economic al județului, 
dezvoltarea lui multilaterală, impe
tuoasă sînt suportul material al afir
mării personalității femeii, indiferent 
de naționalitate. Industria înseamnă 
asigurarea exercitării tuturor drep
turilor pentru toți cetățenii — dar, 
mai presus de orice, garantarea 
dreptului la muncă, la o viată dem
nă. Pentru femei, 
zintă posibilități i 
festare a talentului, 
sonalitătii. condiții 
bune, pentru ele si

be- 
ra- 
de

in felul
în caii

îndustria repre- 
sporite de mani- 

energiei si ber- 
l de viată mai 

familiile lor. 
perspective de afirmare profesională 
si de promovare — pentru toate fe
meile — românce, maghiare si de 
alte naționalități, dună unicul crite
riu al capacității lor de muncă, al 
contribuției la înflorirea județului si 
a patriei".

Rodica ȘERBAN

Cu solicitudine
Răspunzind unei 

scrisori primite din 
Oradea de la un grup 
de cititori care solici
tau îmbunătățirea con
dițiilor de deplasare la 
București, prin pu
nerea in circulație a 
unor trenuri rapțde si 
vagoane de dormit in 
plus. Departamentul 
căilor ferate ne-a in
format :

IncepindJ cu noul 
mers al trenurilor, va
labil de la 28 mai a.c.. 
trenul rapid Transilva
nia nr. 35/36. care cir
culă de la București la 
Cluj-Napoca, va fi 
prelungit pină la Ora
dea si invers, satisfă- 
cindu-se astfel. in 
mare parte, dorința 
călătorilor din această 
zonă. în ceea ce pri
vește sporirea va
goanelor de dormit din 
compunerea trenului 
accelerat nr: 422 Satu 
Mare — Oradea — 
București Nord. se 
menționează că in pre
zent la acest tren sînt 
prevăzute 4 vagoane 
de dormit din totalul 
celor 12 vagoane care 
compun acest tren. 
Sporirea numărului 
vagoanelor de dor

mit în detrimentul 
vagoanelor-clasă este 
nceconomică. intrucit 
actuala solicitare a 
locurilor în vagoanele- 
clasă este mult mai 
numeroasă. în compa
rație cu solicitările 
pentru vagoanele de 
dormit.

In încheierea răs
punsului se subliniază 
că servirea călători
lor pe această rută va 
fi mult îmbunătățită 
odată cu modernizarea 
secției cuprinse intre 
Cluj-Napoca — Ora
dea. cind se vor crea 
și alte capacități de 
circulație prin înfiin
țarea de noi trenuri 
de călători.

Directorul școlii 
s-a îndepărtat 
de colectiv

Autorii unei sesizări 
se declarau nemulțu
miți de măsurile lua
te împotriva directoru
lui scolii generale din 
Dozești. comuna Firtă- 
țești — sancționat doar 
cu mustrare de către 
inspectoratul școlar 
județean — deși se fă
cea vinovat de abu
zuri incompatibile cu

calitatea de conducător 
al școlii.

în răspunsul său. 
Comitetul județean 
Vilcea al P.C.R. preci
zează că. din cercetă
rile făcute, rezultă te
meinicia. in bună par
te. a sesizării. Tudor 
Vasile. directorul șco
lii, nu are gradul di
dactic definitiv in în- 
vățămînt (I ?) si in pe
rioada în care i s-a 
încredințat conducerea 
școlii nu a reușit să 
rezolve cu competentă 
sarcinile ce i-au re
venit. Mai mult, a în
călcat dispozițiile le
gale cu privire la ges
tionarea fondurilor bă
nești realizate din 
munca elevilor, iar 
prin atitudinea sa re
fractară s-a îndepărtat 
de colegi, cu care de 
mai multe ori a avut 
discuții neprincipiale, 
dăunătoare desfășură
rii în condiții normale 
a vieții școlii.

Ținind seama de a- 
ceste stări de lucruri, 
biroul comitetului co
munal de partid, cu 
acordul inspectoratu
lui școlar județean, a 
hotărit eliberarea lui 
din funcția de direc
tor al școlii generale 
Dozești, incepind cu

data de 20 aprilie a.c. 
De asemenea, s-a sta
bilit ca in scurt timp 
să se analizeze intr-o 
ședință a biroului co
mitetului comunal de 
partid desfășurarea 
procesului instructiv- 
educativ în școlile din 
teritoriu, iar inspecto-

vreo 8 familii, există 
și un depozit de 
mărfuri al I.C.R.M. din 
localitate. Președinte
le comitetului asocia
ției de locatari sesi
zează într-o scrisoare 
adresată redacției 
noastre că nu mai au 
liniște din cauza zgo-

orecizează că „cele 
reclamate se ' confir
mă". drept care s-au 
stabilit următoarele 
măsuri : în vederea 
evitării în viitor a 
zgomotelor produse de 
autovehiculele care 
intră în curte pentru 
încărcarea £i des-

ratul școlar să spriji
ne școlile în pregă
tirea dezbaterilor ce 
vor avea loc ia în
ceputul trimestrului al 
III-lea al acestui an 
școlar. în vederea în
cheierii cu rezultate 
bune a cursurilor de 
către toți elevii.

Dar cu podul 
casei cum 

rămîne?
în imobilul de pe 

strada Lungă nr. 234 
din municipiul Brașov, 
imobil in care locuiesc

motelor produse de 
autocamioanele care 
transportă zi si noap
te marfă la acest de
pozit. în plus, se sem
nala că poarta, zidu
rile imobilului, micile 
zone verzi create cu 
trudă de către locatari 
sint realmente distru
se. Autorul sesizării a- 
firma că a semnalat a- 
ceste neajunsuri orga
nelor locale, dar nu s-a 
luat nici o măsură.

Am trimis scri
soarea, spre solu
ționare. Consiliului 
popular al munici
piului Brașov. în 
răspunsul primit se

cărcarea mărfurilor, 
I.C.R.M. Brașov va 
construi o poartă de 
acces prin strada din 
spatele depozitului, 
astfel incit mijloacele 
de transport să nu mai 
intre în curtea locata
rilor. urmînd ca ma
nipularea să se efec
tueze direct din depo
zit în stradă ; se 
vor repara poarta și 
zidul de la intrare, 
care au fost deteriora
te de către mașinile 
I.C.R.M. ; conducerea 
I.C.R.M. a analizat cu 
întregul personal in 
cauză cele reclamate 
pentru ca manipularea

mărfurilor în depozit 
să se facă in condiții 
corespunzătoare, spre 
a nu mai tulbura li
niștea locatarilor sau 
afecta clădirile pe care 
le dețin ca depozite.

Măsuri, fără îndo
ială. de natură să a- 
ducă. în parte, liniștea 
locatarilor din imobi
lul respectiv. Spunem 
în parte, deoarece au
torul arată in sesiza
re încă un fapt deloc 
lipsit de importanță. 
Redăm din scrisoare : 
„In podurile imobilului 
sint depozitate tot fe
lul de materiale, de la 
vase la geamantane, 
jucării si articole de 
sport. Or. se știe că 
sînt instrucțiuni care 
interzic depozitarea in 
podurile caselor a ori
căror materiale, dar 
nu se tine cont de a- 
cestea... Ca să nu 
mai vorbim că depozi
tarea unor mărfuri in 
podul casei contravine 
si normelor de pază 
contra incendiilor". 
Despre toate acestea 
în răspuns nu se face 
nici o precizare, deși 
considerăm normal să 
se adopte măsuri co
respunzătoare și în a- 
ceastă privință.

Concis, la obiecî
Consiliul județean al sindicatelor Argeș : Pen

tru soluționarea sesizării unor muncitori de la 
Baza de recepție Costești s-a hotărit ridicarea 
zilnică a cotei de lapte de la magazinul nr. 2 
Costești al cooperativei de consum, întocmin- 
du-se și formele legale de distribuire către mun
citori — drept antidot ; s-au luat măsuri de îm
bunătățire a microclimatului la locul de muncă, 
prin finalizarea -programului de modernizare.

Consiliul județean al sindicatelor Prahova : în 
urma discuției purtate cu conducerea secției 
energetice, cît și cu serviciul persohal-remune- 
rare de la Combinatul petrochimie Teleajen, s-a 
stabilit ca tov. Dumitru Gheorghe, autorul se
sizării trimise „Scinteii", să fie încadrat ca lă
cătuș mecanic in cadrul secției mecanice, puțind 
astfel candida la cursurile școlii de maiștri.

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugă
rești : Se confirmă sesizarea colectivului unității 
de croitorie aparținînd cooperativei „Confec
ția" Suceava, luindu-se următoarele măsuri : au 
fost puse in stare de funcționare mașinile de 
cusut, procurindu-se și o mașină dc surfilat ; 
s-a organizat activitatea în două schimburi și 
s-au asigurat comenzi pentru realizarea norme
lor de muncă și a retribuțiilor cooperatorilor 
respectivi ; pentru abaterile săvîrșite, responsa
bilul de unitate, Puianu Mihai, a fost înlocuit 
din funcție, iar normatorul Dumitru Bolica — 
sancționat cu „avertisment".

Credem că s-ar fi cuvenit și unele măsuri în 
legătură cu conducerea cooperativei, despre care 
în sesizare se arăta că nu a acordat nici un 
sprijin acestei unități. Altfel dispare caracterul 
educativ al măsurilor adoptate.

Netul a! ROȘCA
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în ansamblul măsurilor cuprinse în 
Hotărirea C.C. al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea conducerii si pla
nificării economico-financiare se 
acordă o deosebită atenție ridicării 
pe un plan superior a autoconduce- 
rii muncitorești, a rolului colecti
velor de oameni ai muncii în condu
cerea vieții noastre economico-so- 
ciale. Ridicarea pe un plan supe
rior a autoconducerii muncitorești, 
care marchează o nouă treaptă in 
adincirea democrației socialiste, in 
atragerea, in mai mare măsură, a 
maselor largi de oameni ai muncii 
la elaborarea și înfăptuirea con
știentă a politicii partidului de dez
voltare in ritm susținut, economică 
și socială, a țării, vizează obiective 
precise, relevate de hotărire — și 
anume: accelerarea dezvoltării pro
ducției pe baza tehnicii moderne, 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, realizarea unei înalte 
eficiențe și creșterea rentabilității.

Prin prisma acestor sarcini ma
jore, sporirea rolului adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii si per
fecționarea continuă a activității con
siliului oamenilor muncii conturează, 
la Combinatul siderurgic din Hune
doara, o experiență valoroasă, care 
se reflectă in '.materializarea tot mai 
evidentă a principiului autocondu- 
cerii muncitorești, în creșterea efi
cienței întregii activități desfășurate 
de siderurgiști, de acest colectiv 
Erou al Muncii Socialiste.

— Practic, noi am acordat și acor
dăm cea mai mare importanță aces
tor organisme de conducere colec
tivă — ne spunea tovarășul Sabin 
Faur, director general al Combina
tului siderurgic Hunedoara — pre- 
gătindu-le temeinic și asigurind, de 
fiecare dată, un cadru propice ma
nifestării depline a inițiativei crea
toare a maselor, a spiritului revolu
ționar autentic, combativ și plin de 
grijă pentru gospodărirea și utiliza
rea chibzuită a fondurilor materiale 
și bănești încredințate de societate 
spre administrare.

Cum se procedează concret în pri
vința manifestării autoconducerii 
muncitorești în această mare „ce
tate" a siderurgiei noastre ? Exerci- 
tindu-și cu răspundere atribuțiile ce 
Ie revin, atilt adunările generale ale 
oamenilor muncii, cit și consiliul oa
menilor mtincii hotărăsc. în mod 
competent, in', ce privește defalcarea 
sarcinilor de plan pe sectoarele pro
ductive, stabilirea criteriilor de acor
dare a retribuțiilor pe formații de 
lucru, pe secții, uzine și comparti
mente funcționale, a condițiilor de 
acordare a (premiilor din beneficii, 
aprobă lucrările de investiții in care 
au- competeriță și a ' celor realizate 
din fondurile întreprinderii. Aceste 
organisme aprobă, de asemenea, uti
lizarea unor fonduri alocate prin plan 
— cum sînt cele destinate cercetării 
științifice si realizării obiectivelor din 
planul tehnic, alături de cele de ordin 
social, intre care, cele pentru pro
tecția muncii, întreținerea și func
ționarea cantinei-restaurant, precum 
și pentru dotarea căminelor munci
torești ș.a.

Remarcabil este și faptul că adu
nările generale ale oamenilor mun
cii și consiliul oamenilor muncii ma
nifestă o preocupare atentă față de

activitatea din domeninl creației teh
nice, orientată cu prioritate spre 
perfecționarea laturilor calitative ale 
producției. Astfel, lunar se anali
zează in consiliu, sau intr-un cadru 
lărgit, înfăptuirea programelor sta
bilite pentru economisirea suplimen
tară a combustibilului și energiei, 
pentru creșterea continuă a coefi
cientului scoaterii de metal, iar tri
mestrial se dezbate realizarea obiec

adinei implicații, pînă Jos, la locu
rile de muncă. în acest cadru — 
după cum ne relata tovarășul Kemus 
■Pățan, contabilul șef al combinatu
lui — au loc minuțioase analize pe 
toate verigile organizatorice din 
combinat, la nivelul conducerilor sec
țiilor, în consiliile oamenilor mun
cii pe uzine, asupra modului în care 
se îndeplinește planul costurilor de 
fabricație pe secții, pe produse, pu-

ganizatoric al autoconducerii munci
torești, au o deplină acoperire in 
fapte, asigură participarea oameni
lor muncii la realizarea tuturor sar
cinilor ce revin combinatului, cointe
resarea lor directă în obținerea unor 
rezultate- economice din ce in ce mai 
valoroase, menite să amplifice con
tribuția lor la dezvoltarea generală 
a societății. Astfel, in anul trecut, 
îndeplinind cu înaltă exigență toți

AUTOCONDUCEREA
MUNCITOREASCĂ

ÎN ACȚIUNE

Rezultate, preocupări și exigențe actuale 
la Combinatul siderurgic din Hunedoara

tivelor din planul tehnic și de in
ginerie tehnologică — fiecare din 
aceste analize fiind urmate de îm
bogățirea programelor de măsuri. în 
înfăptuirea actului de autocondu- 
cere muncitorească, de un real 
ajutor este activul obștesc încadrat 
in comisiile pe domenii, care, prin 
analizele si studiile efectuate, vine 
cu propuneri și soluții valoroase.

Pentru asigurarea controlului ri
guros asupra modului de gospodărire 
și Utilizare a mijloacelor de produc
ție din secții Și sectoare, pentru sti
mularea și cointeresarea colectivelor 
de oameni ai muncii în valorificarea 
mai eficientă a resurselor și obți
nerea unui volum sporit de benefi
cii, consiliul oamenilor muncii din 
combinat, dezbate și aprobă, trimes
trial, bilanțul financiar — acțiune cu

nîndu-ee un. accent deosebit pe evi
dențierea și înlăturarea abaterilor 
de la normele de consum, de 
calitate, de la plafoanele cheltuie
lilor indirecte. Odată cu stabilirea 
măsurilor pentru reducerea supli
mentară a costurilor — în perioada 
care urmează — și in funcție de în
făptuirea acestora, in același ansam
blu al conducerii colective se hotă
răște și modul de condiționare a re
tribuției unor cadre cu funcții de 
răspundere sau a unor formații de 
lucru, ceea ce stimulează eforturile 
pentru utilizarea cu eficiență supe
rioară a resurselor.

Departe de a fi considerații prin
cipiale, de natură teoretică, aceste 
aspecte legate de folosirea cu tot 
mai multă insistență a pirghiilor 
economico-financiare, în cadrul or

indicatorii de plan, sideruirgiștii hu- 
nedoreni au înregistrat, totodată, 
peste 50 milioane lei economii su
plimentare la costurile de producție 
și 104 milioane lei beneficii peste 
plan. Pe baza acestor rezultate. în 
urma hotărîrilor adunării generale a 
oamenilor muncii și consiliului oa
menilor muncii, siderurgiștii s-au 
bucurat de importante venituri su
plimentare, sub formă de premii din 
beneficiile și economiile suplimen
tare obținute. Prin grija acelorași 
organe de _ conducere colectivă, au 
fost luate și s-au înfăptuit o seamă 
de măsuri in domeniul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață ale 
siderurgiștilor — instalații de venti
lație și pentru depoluarea apelor fe- 
n.olice in uzine, acordarea echipa
mentelor de protecție și a antidotu-

rilor, cheltuirea a ,1,8 milioane lei 
pentru îmbunătățire? mesei la can
tina-restaurant și servirea unor min- 
câruri calde chiar la locurile de 
muncă, prin intermediul celor 16 
microcantine și bufete amenajate in 
principalele sectoare de activitate 
din combinat.

în lumina prevederilor hotărârii 
Comitetului Central al partidului, in 
cadrul acestui mecanism stimulator 
al autoconducerii muncitorești se are 
în vedere intensificarea eforturilor 
de creație ale siderurgiștilor pe tă- 
rimul ridicării nivelului tehnic al 
producției — condiție esențială pen
tru înfăptuirea sarcinii de prim or
din puse in fața siderurgiștilor de 
conducerea partidului: ridicarea con
tinuă a coeficientului scoaterii de 
metal din tona de oțel-lingou. Se 
remarcă, în rîndul acestor preocu
pări, perfecționarea constructivă a 
lingotierelor, realizarea unor forme 
noi. invers conice, cu .plăci termo- 
izolante și cu o dimensionare mai 
rațională a ma-selotajului, a căror 
utilizare, pe lingă creșterea coeficien
tului de scoatere a metalului, in
fluențează in mod pozitiv aspectul 
exterior, cit și structura interioa
ră a lingourilor de oțel. De a- 
semenea. introducerea tehnologiei 
de turnare sub presiune a oțe
lului slab aliat., cu conținut scăzut 
de carbon, a dus la reducerea con
sumului de metal la laminoare cu 
50—80 kg pe tona de oțel-lingou, 
concomitent cu economisirea • unor 
importante cantități de prafuri de 
turnare, plăci termoizolante și ridi
carea substanțială a productivității 
muncii fizice.

Efectele acestor ample perfecțio
nări? în anul trecut coeficientul 
de scoatere a metalului a crescut cu 
1.81. la sută față de realizările din 
1.976, ■ spor care s-a concretizat în pes
te 66 000 tone laminate obținute su
plimentar din aceeași producție de 
oțel-lingou. Și în primul trimestru al 
celui de-al treilea an al cincinalului, 
acest coeficient este superior celui 
din anul trecut cu peste 1 la sută, iar 
voiupnil beneficiilor suplimentare 
obținute în această perioadă a însu
mat aproape 14 milioane let

Secvențele redate, fără a epuiza, 
desigur, experiența acumulată de co
lectivul Combinatului siderurgic de 
la Hunedoara, demonstrează cu preg
nanță că aici există un teren Pro
pice aplicării cu deosebită eficiență 
a măsurilor stabilite de FJenara 
Comitetului Central al partidului din 
22—23 martie a.c., menite să dez
volte și să consolideze cadrul de 
exercitare a autoconducerii muncito
rești, a autogestiunii economico-fi
nanciare. Participarea mai activă a 
colectivului de oameni ai muncii din 
combinat — în ansamblul atribuții
lor lărgite și răspunderilor sporite 
ce le revin — la actul decizional, la 
întocmirea și înfăptuirea planului, a 
bugetului de venituri și cheltuieli ri
dică exigențe deosebite in privința 
gospodăririi cu maximum de eficien
tă a părții din avuția națională ce 
li s-a incredintat spre administrare 
harnicilor siderurgiști ai Hune
doarei.

Sabin IONESCU
corespondentul „Sclnteil"

PENTRU RECOLTE MARI ÎN ACEST AN 

ESTE TIMPUL SĂ SE ÎNCHEIE 

insămînțarea fasolei
între plantele agricole care con

tinuă să se insămințeze în această 
perioadă este si fasolea, plantă ali
mentară mult căutată pentru însuși
rile sale nutritive. Intrucit în unii 
ani randamentul la cultura fasolei a 
fost mic. ceea ce a generat greutăți 
in asigurarea cantităților necesare 
aprovizionării copulației. organele 
centrale de specialitate au prevăzut 
ca' în cooperativele agricole si între
prinderile agricole de stat să se cul
tive 80 000 hectare cu fasole pentru 
boabe si să se respecte cu strictete 
tehnologia acestei culturi, astfel incit 
să se obțină recolte mari la hectar, 
în toamna anului trecut. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție a organizat la C.A.P. Gir- 
bovi. județul Ilfov, un schimb de 
experiență privind cultura fasolei, 
despre care ziarul nostru a relatat pe 
larg („Scinteia" nr. 10 950 din 3 no
iembrie 1977). Nu intimplător schim
bul de experiență amintit a fost or
ganizat la Gîrbovi. Această coopera
tivă a obținut, an de an. recolte mari 
de fasole, iar prin valorificarea ei a 
realizat venituri însemnate. Expe
riența împărtășită de gazde, precum 
și opiniile exprimate de multi dintre 
participant!! la discuții au permis 
conturarea, unui program de măsuri 
tehnice prin aplicarea cărora să se 
asigure creșterea simțitoare a ran
damentului la hectar la cultura faso
lei. încă din acest an. Stadiul însă- 
mînțărilor. precum si unele aspecte 
privind aplicarea tehnologiilor sta
bilite ne-au determinat să revenim, 
asupra unor probleme care se ridică 
în legătură cu cultivarea acestei 
plante.

Concentrarea fasolei pe suprafețe 
mari, de cel puțin 150—200 hectare în 
fiecare unitate agricolă, a constituit 
un prim punct din programul de mă
suri amintit. Cu sprijinul organelor 
agricole județene, fasolea a fost ex
tinsă în unitățile care beneficiază de 
condiții naturale favorabile si au 
acumulat experiență valoroasă in 
această privință. în județul Constan
ta — după cum ne spunea tovarășul 
V. Negoită. director adjunct al direc
ției agricole — cele 6 200 ha cu fa
sole se cultivă intr-un număr mai 
mic de cooperative agricole, dar pe 
suprafețe mari : Negru Vodă — 200 
ha, Băneasa, Oltlna, Petroșani și al
tele — cite 150 hectare. înainte de 
semănat, la stațiunile de mecanizare 
Dorobanți si Cobadin s-a făcut un 
instructaj cu specialiștii din coopera
tivele agricole privind pregătirea te
renului și reglarea corectă a semă
nătorilor. Și în alte județe — Ilfov, 
Ialomița, Dolj — au fost luate mă
suri pentru concentrarea culturii fa
solei. creîndu-se astfel condiții pen
tru aplicarea corectă a tehnologiilor.

A Două manifestări economice de prestigiu
Măsurile privind participarea oamenilor muncii

(Urmare din pag. D

H ’
Măsurile cu privire la participarea 

la beneficii a oarndpilor muncii, a- 
doptate de Plenara Q.C. al P.C.R. din 
22—23 martie a.c.. au; trezit un puter
nic interes in rindtțl personalului 
muncitor de la întreprinderea de 
sticlărie și porțelan din Dorohoi, 
acestea . determinînd, deși. nu s-a 
trecut incă Ia aplicarea lor efectivă, 
o și mai mare mobilizare a efortu
rilor și energiilor creatoare pentru 
realizarea producției fizice și a pro
ducției nete prevăzute pentru cel 
de-al treilea an al cincinalului. Sin- 
tem «Rnvinși că, dup! încheierea 
dezbaterii publice, Iegifetarea acestor 
măsuri va duce 
la. îmbunătățiri 
radicale in econo
mia națională, oa
menii muncii —- 
in calitatea lor 
de proprietari ai 
mijloacelor de 
producție, de pro
ducători și bene
ficiari al tuturor 
bunurilor mate
riale și spirituale.

la beneficiile întreprinderilor

Prevederi
care întăresc

r i.arc spx iuuatv
ale societății —1'1 
fiind puternic in- * 
teresați in mai
buna gospodărire 
a întreprinderi
lor, in obținerea 
in - producție a 
unor beneficii cit 
mai substanțiale, 
intrucit pe aceas
tă bază asigură 
dezvoltarea uni
tății în care lu
crează. participă 
cu o anumită cotă 
la dezvoltarea ge
nerală a societă
ții. creează resur
sele necesare pen
tru participarea 
Ia beneficii și a- 
coperirea ' cheltu
ielilor destinate

. satisfacerii uncr 
nevoi social-cul- 
turale.

Și in întreprin
derea noastră, ex-

' periența acumulată pină în 
demonstrează că retribuirea 
vului de oameni ai muncii in 
de realizarea indicatorului valoarea 
producției globale nu ducea la cointe
resarea lucrătorilor din toate compar
timentele de producție. Iată un 
exemplu : dacă in anul trecut în
treprinderea a realizat planul 
privind producția globală in pro
porție de 104.5 la sută, producția 
netă a fost îndeplinită ..pe muchie", 
doar in proporție de sută la sută. 
Această diferență se datorează înde
osebi depășirii cheltuielilor materiale 
planificate la unele produse, ca și 
neindeplinirii in unele perioade a in
dicelui de folosire a mașinilor și uti
lajelor. întreținerii necorespunzătoare 
a acestora, fapt ce a provocat nu
meroase reparații accidentale. Prin 
intrarea in vigoare a măsurilor adop
tate de plenară, din inițiativa și 
la propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. situații de felul celor 
amintite anterior nu numai că vor 
trebui excluse cu desăvîrșire. dar va 
fi imperios necesar ca lansarea fie
cărui sortiment in 
realizeze in strictă 
ftcul de livrare a 

y^ătre beneficiarii

răspunderea
pentru

mai buna
gospodărire a
întreprinderii

prezent 
colecti- 
funcție

fabricație să se 
corelare cu gra- 
produselor finite 

interni și la

export, evitindu-se astfel orice pena
lizare din partea unităților bancare, 
în anul trecut, bunăoară, dacă aceas
tă corelare s-ar fi asigurat in prac
tică și, bineînțeles, dacă măsurile 
pe care le dezbatem acum ar fi fost 
in vigoare, prin prevenirea penaliză
rilor suportate beneficiul Întreprin
derii noastre ar fi sporit cu cel puțin 
150 000 lei.

Deosebit de favorabile pentru creș
terea veniturilor întreprinderii si. im
plicit, a contribuției ei la acumulările 
bănești ale statului, ca și pentru spo
rirea veniturilor personalului munci
tor sînt măsurile cu privire la parti

ciparea la bene
ficii a oamenilor 
muncii și în com
parație cu preve
derile Legii nu
mărul 57 din 1974.. 
Astfel, din bene
ficiul peste plan 
realizat prin re
ducerea cheltuie
lilor materiale,
legea amintită 
prevedea ca o 
cotă de 16 la sută 
să fie alocată oa
menilor muncii. 
Măsurile recent 
adoptate de ple
nara C.C. al 
P.C.R. ridică a- 
ceastă proporție 
pină la 25 la sută. 
Așa cum se des
prinde din anga
jamentul asumat 
de întreprinderea 
noastră in cadrul 
intyecerii socia
liste. prin înfăp
tuirea măsurilor 
la care ne refe
rim, numai anul 
acesta s-ar asi
gura sporirea su
plimentară a ve
niturilor perso
nalului muncitor, 
pe seama benefi
ciilor peste plan 
obținute in urma 
reducerii cheltu

ielilor materiale, cu peste 80 000 lei. 
în același timp, prin îndeplinirea an
gajamentului de depășire a producției 
fizice, intrarea in vigoare a măsurilor 
supuse dezbaterii ar aduce personalu
lui nostru muncitor un spor de veni
turi de incă 300 000 lei. Fără îndoială 
că, pe baza urmăririi stricte, finan- 
ciar-contabile, a cheltuielilor mate
riale, aplicării de noi soluții in acti
vitatea unității, care să ducă la redu
cerea continuă a acestora și, totoda
tă. Ia găsirea de noi resurse menite să 
contribuie la creșterea producției fi
zice. ar putea spori și mai subtanțial 
veniturile întreprinderii, respectiv ale 
personalului nostru muncitor, fată de 
cele amintite pînă acum.

Sint prevederi mobilizatoare, de o 
deosebită însemnătate economică și 
socială, menite Să asigure participa
rea la beneficii a oamenilor muncii, 
să întărească autogestiunea econo- 
mico-financiară a colectivului, cu 
înrâuriri deosebit de pozitive in ca
drul întreprinderii — ca. de altfel. Ia 
scara tuturor unităților productive — 
determinind atit creșterea producției 
fizice si a producției nete, cit și 
veniturilor oamenilor muncii.

Gheorghe IONESCU 
contabil-șef la întreprinderea 
de sticlărie și porțelan din Dorohoi
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Corespunzător cerințelor lărgirii și 
ridicării pe o treaptă superioară a 
democrației socialiste, oamenii mun
cii poartă întreaga răspundere pen
tru conducerea directă și efec
tivă a fiecărei unități economice, a 
fiecărui sector de activitate. în 
lumina acestor sarcini, consiliile 
oamenilor muncii. întregul personal 
muncitor răspund de gospodărirea 
judicioasă si eficientă a bunurilor ce 
le sint încredințate spre administra
re. de perfectionarea organizării ac
tivității in vederea 
tivității muncii și 
eficiențe economice 
care întreprindere 
are obligația să [ 
obțină, in acest 
cadru, beneficii 
din care să-și a- 
sigure propria 
dezvoltare. să 
contribuie cu o 
anumită cotă la 
dezvoltarea gene
rală a societății și 
să creeze resur
sele necesare pen
tru participarea 
oamenilor muncii 
la beneficii și a- 
coperirea cheltu
ielilor destinate 
satisfacerii unor 
nevoi social-cul- 
turale. in an
samblul progra
mului general de 
creștere a nivelu
lui de trai stabilit 
de partid și de 
stat.

Am.
necesar 
amintim 
lucruri, 
potrivit 
rilor noilor ma
suri. legarea mai 
organică a retri
buției oamenilor 
muncii de pro
ducția fizică și de 
producția netă se 
Întregește, in chip 
armonios, cu par
ticiparea mobilizatoare a oame
nilor muncii la beneficii, ceea 
ce , va duce, cu siguranță, la 
sporirea răspunderii personale si co
lective fată de ridicarea calitativă a 
activițătii economice. Rezultatele ob
ținute de ■ colectivul Întreprinderii 
noastre in cursul anului trecut, cinci, 
deși nu avea sarcină, a urmărit, cu 
titlu de experiment, indicatorii pro
ducției nete și ai celei fizice, sint 
dovezi concludente ale eficienței 
măsurilor aplicate în acest domeniu. 
Concret, anul trecut sarcinile de plan 
au fost depășite cu 6,5 la sută la 
producția netă, 7.9 la sută la produc- 
ția-marfâ, 32.9 la sută la beneficii, 
74,3 la sută la export. între 1.6—36,6 
la sută la producția fizică pe produ
se. pentru care s-a asigurat in între
gime desfacerea, iar economiile la 
1 000 lei producție-marfă au fost de 
40.9 lei.

în cadrul consiliului oamenilor 
muncii, noi am făcut un calcul refe
ritor la beneficiile care se pot ob
ține. după noua metodologie de al
cătuire a acestui fond, luind în con
siderare rezultatele înregistrate 
cel de-al doilea an al 
Desigur, calculul este 
dar exprimă un fant 
semnificativ. S-a ajuns

creșterii nroduc- 
asigurării unei 
superioare. Fie-

Stimulent
puternic
pentru

reducerea
considerat 

să re- 
aceste 

intrucit, 
prevede-

cheltuielilor
materiale

de producție

că un strungar de categoria a Vl-a. 
treapta I, de exemplu, poate primi 
in plus din fondul de participare la 
beneficii, in lumina măsurilor apro
bate de plenara C.C. al P.C.R., circa 
849 lei pe an, din care 205 lei ca ur
mare a intrării în calcul și a sporu
lui de vechime in întreprindere. 
Aceasta va constitui, evident, un pu
ternic stimulent pentru valorificarea 
superioară a capacităților de produc
ție, a timpului de lucru și a forței 
de muncaț pentru reducerea continuă 
a cheltuielilor materiale de produc
ție: lată de ce sintem deosebit de re
cunoscători conducerii partidului, to

varășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru 
preocuparea stă
ruitoare ce o 
manifestă fată de 
lărgirea nartici- 
pării oamenilor 
muncii la luarea 
deciziilor econo
mice, consolida
rea cadrului orga
nizatoric necesar 
afirmării puter
nice a democra
ției muncitorești, 
pentru echitate si 
spirit de răspun
dere la fiecare 
loc de muncă.

Aș vrea să ex
prim 
nou. 
fermă a 
vului nostru 
oameni 
cii de a îndeplini 
si depăși si in a- 
cest an angaja
mentele asumate 
în întrecere — in 
primul trimestru 
S-au înregistrat 
substanțiale de
pășiri la produc
ția fizică si pro
ducția netă, eco
nomii importante 
Ia cheltuielile 
materiale — dar, 
mai ales, dorin
ța de a spori 

întreprinderii la 
cerințelor de 
ale unităților

aici. din 
hotărirea 

colec ti
de 

ai mun-

în 
cincinalului, 
aproximativ, 

deosebit de 
la concluzia

contribuția 
tisfacerea 
de schimb 
intretin parcul național auto, 
pletăm ..zestrea" de piese de schimb 
cu altele noi. unele de mare tehnici
tate. cum. sint rotile dintate. in nu
măr de 15 repere, pentru diferenția
lul șl cutia de viteză de la autoca
mionul ROMAN. De asemenea, vom 
mai asimila în acest an bendixurile 
pentru autocamioanele ROMAN, 
dotate cu motoare de 215 CP. precum 
și pistoanele pentru motoarele de 
135 CP ale acestui autovehicul, cu 
sprijinul întreprinderii de autoturis
me din Pitești. Acesta este, ne scurt, 
răspunsul nostru la îndemnul condu
cerii partidului de a realiza produse 
utile economiei naționale, de a di
versifica producția, de a face eforturi 
stăruitoare pentru obținerea de be
neficii superioare, peste plan, in fo
losul societății, al oamenilor muncii.

Ștefan ARDELEAN 
strungar, șef de echipă, 
vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii 
de la întreprinderea mecanică 
de reparații auto și utilaj 
de transport din Baia Mare

sa- 
niese 
care 

Com-

viduale din Anglia, 
Belgia. Elveția, Fran
ța, Italia, Japonia. O- 
landa, Polonia. Spa
nia, S.U.A.. Suedia. 
Ca atare, specialiștii, 
oamenii de afaceri, vi
zitatorii vor avea pri
lejul să cunoască „pe 
viu" cele mai recente 
realizări ale industri
ilor din ramurile care 
alcătuiesc profilul te
matic al celor două 
manifestări economice 
internaționale.

— La aceste mani
festări expun 23 de 
întreprinderi de co
merț exterior din tara 
noastră, tn ce constă 
oferta românească ?

— Cele 23 de între
prinderi românești de 
comerț exterior, care 
expun pe o suprafață 
de 14 500 mp. in 6 pa
vilioane și pc 2 500 
mp. in platforme ex
terioare. prezintă la 

| actualele ediții ale 
i TIBCO si Salonului in- 
I ternațional al chimiei 
1 oferta pentru export 

a peste 100 de unități 
i industriale. Bogata 
; diversitate a produse- 
I lor prezentate ilustrea- 
I ză elocvent progresul 
I rapid al economiei 
I noastre, competitivita

tea la export a aces
tora, bazată pe o ca
litate ridicată, tehno
logii moderne de fa
bricație, grad de fini
sare superior. Oame
nii de afaceri străini 
prezenți la București 
în această perioadă 
vor cunoaște astfel 
numeroase noi reali
zări ..de' virf" ale in
dustriei românești. „In
dustrialexport". .,Elec
troexportimport", ,.E- 
lectronum", „Romsit", 
„Tehnoimportexport", 
„Mași niexportim port", 
sînt doar citeva din 
întreprinderile româ
nești care și-au cîști- 
gat un bun renume 
pe piața externă și în 
standurile cărora vor 
fi expuse numeroase 
noutăți tehnice. în 
cadrul Salonului in
ternațional al chimiei, 
oferta țării noastre 
este prezentată în- 
tr-un pavilion distinct 
pe o suprafață de 
2 500 mp. Instalațiile 
tehnologice de mare 
performantă pentru 
industria chimică, va
rietatea produselor 
chimice de bază și pe
trochimice, a celor de 
sinteză exprimă con
vingător dezvoltarea 
în ritm extrem de ra

pid a industriei noas
tre chimice. România 
situindu-se astăzi, 
conform statisticilor 
internaționale, pe lo
cul 10 între producă
torii pe plan mondial 
în domeniul chimiei. 
Cu acest nrilej, la 
București sint pre
zente o serie de fir
me de renume care 
au strânse legături 
cu întreprinderile si
milare din tara noas
tră — „Soiuz Chim- 
export" (U.R.S.S.). 
„Hoechst". „Merk“, 
„BASF" (din R.F.G.), 
„Montedison" (Italia). 
„Chemapol" (Cehoslo
vacia). „I.C.I." (An
glia), „L’air liquide" 
(Franța). „Mitsubishi" 
(Japonia) fiind doar 
citeva dintre acestea.

Convingerea noastră 
aste că toți partici- 
panții la actualele e- 
diții ale Tirgului in
ternational de primă
vară și ale Salonului 
internațional al chi
miei vor simți aici, 
la București, dorința 
fermă a țării noastre 
de a contribui activ la 
intensificarea colabo
rării economice in fo
losul reciproc, al pro
gresului tuturor po
poarelor.

Cultivarea acestei plante pe suprafe
țe mai mari intr-o unitate agricolă 
constituie doar primul pas în direc
ția obținerii unor recolte superioare 
Ia hectar. Tot atit de important este 
să se urmărească, incă de la semă
nat. ca tehnologiile de cultură să fie 
corect aplicate.

Respectarea epocii optime de insă- 
mințat constituie prima condiție de 
care depinde creșterea randamentului 
la hectar. Da amintitul schimb de 
experiență de Ia Girbovi s-a arătat 
că aci fasolea se seamănă dună ce 
se încheie insămintarea florii-soare- 
lui și înainte de ă se trece la po
rumb. Si in această primăvară, după 
cum ne spunea tovarășul Marcel 
Dobra, președintele cooperativei, se
mănatul fasolei pe cele 480 hectare 
s-a incheiat înainte de 20 aprilie. 
Grăbirea lucrărilor a fost asigurată 
și de faptul că au fost folosite semă- 
nătorile S.U.P., astfel incit cele de 
tipul S.P.C. au putut fi utilizate la 
porumb. Faptul că la Girbovi a fost 
reintrodusă semănătoarea S.U.P. se 
datorește experienței proprii, care a 
arătat că în felul acesta săminta cade 
în cuiburi și nu bob cu bob ca în 
cazul semănătorii S.P.C.. ceea ce co
respunde naturii biologice a fasolei, 
aceea de a creste in tufă.

Cu toate că timpul este foarte Îna
intat. semănatul fasolei a intirziat. 
Pînă la 3 mai se insămintaseră nu
mai 54 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva in cooperativele 
agricole și în Întreprinderile agricole 
de stat. Să admitem că in județele 
Suceava, Neamț. Cluj. Sălaj — a- 
mintind numai pe cele situate 
în această zonă care cultivă su
prafețe mal mari — aminarea semă
natului a fost determinată de tempe
raturile scăzute din luna aprilie. Nu 
este justificată însă Întârzierea aces
tei lucrări în cooperativele agricole 
din județele sudice, cum sînt Ialo
mița, Ilfov, Dolj și altele. Rezultă, 
așadar, că specialiștii și cadrele de 
conducere din unele unităti agricole 
nu si-au Însușit experiența unităților 
agricole fruntașe, continuă să ma
nifeste aceeași atitudine de a lăsa pe 
ultimul plan cultura fasolei. Iată de 
ce se impune ca semănatul fasolei 
să se încheie în timpul cel mai scurt.

La schimbul de experiență de la 
Girbovi au fost stabilite si alte căi 
prin care se va acționa în direcția 
sporirii producției de fasole. Amin
tim. intre altele, extinderea culturii 
intercalate de fasole prin porumb, 
metodă care face cu putintă să se 
obțină cite 300—350 kg la hectar. în 
acest scop, in numeroase cooperative 
agricole a fost îmbunătățit sistemul 
de retribuire in acord global la 
această cultură, iar acum, pe rindu- 
rile de porumb se pun cuiburi cu 
săminta de fasole. Este momentul ca 
această practică să fie extinsă în cit 
mai multe unităti agricole.

Esențial este ca. in. fiecare unitato 
cultivatoare de fasole, toate lucrările 
să fie executate neîntârziat si corect. 
Spunem aceasta deoarece mai sint de 
însămînțat însemnate suprafețe cu 
fasole și deci se poate acționa pen
tru extinderea metodelor bune de 
lucru practicate la cooperativa agri
colă din Girbovi, metode care se re
feră deopotrivă și la întreținerea cul
turilor. lucrare care va începe foarte 
curind.

loan HERȚEG

Diversificarea producției 
de utilaj alimentar

Preocuparea colectivului întreprin
derii de utilaj alimentar din Slatina 
pentru continua diversificare a pro
ducției. in condițiile ridicării nive
lului ei calitativ și ale reducerii con
sumurilor specifice de materii prime, 
s-a concretizat, de la începutul anu
lui și pînă acum, în introducerea in 
fabricația de serie a 10 instalații, 
mașini și dispozitive noi și reproiec- 
tate.

Dintre acestea, se remarcă, în mod 
deosebit, ridicătorul-răsturnător de 
cuve, cu o capacitate de 300 litri, 
destinat dotării întreprinderilor da 
panificație, care se remarcă prin 
performanțe tehnico-funcționale su
perioare și printr-un consum de 
metal mai mic cu 500 kg pe unitatea 
de produs, comparativ cu oel al uti
lajelor realizate anul trecut, 5 tipo- 
dimensiuni de condensatoare și va- 
porizatoare pentru echiparea instala
țiilor frigorifice — a căror greutate 
este diminuată cu circa 70 la sută 
față de cea a dispozitivelor similare 
fabricate anterior. (Agerpres).

Produse noi, modernizate

La întreprinderea de aparata j 
electric pentru Instalații din Titu 
se muncește intens pentru a se asi
gura pină în 1980 înnoirea și mo
dernizarea a peste 80 la sută din 
produse. Pentru realizarea acestui 
deziderat, compartimentul de con
cepție și proiectare, muncitorii cu 
înaltă calificare au examinat pro
dus cu produs, au creat altele noi 
și au elaborat numeroase soluții 
practice de îmbunătățire a caracte
risticilor tehnice și funcționale ale 
acestora. în acest an vor fi asimi
late prizele de 63 A cu cinci con
tacte, prize și fișe industriale de 
16 A și 32 A, clemele de racordare 
de 4, 6, 16, 32 și 50 mm pâtrați, chei 
cu trei poziții, indicatoare de sem
nalizare, intrerupătoare pentru po

lizare electrică de mină, cupla bipo
lară cu contor de protecție, priza 
cu contact de protecție, siguranțe 
ultrarapide cu mare putere de ru
pere, duliile pentru lămpile fluo
rescente, în total 40 de produse. Se 
proiectează, de asemenea, un nou 
comutator pentru mașina de gătit 
electrică, întrerupătoare electronice 
statice și temporizate, scule de mare 
randament pentru presele de ba- 
chelită și presele mecanice.

Efortul de gindire, de organizare 
și perfecționare al cadrelor tehni- 
co-inginerești, după cum ne-a in
format ing. Andrei Costea, directo
rul întreprinderii, a fost orientat, 
de asemenea, spre realizarea in 
bune condiții a fabricației. Au fost

luate măsuri pentru dezvoltarea ac
tivității de sculărie, in așa fel incit 
produsele aflate în prezent pe plan
șeta proiectanților să ajungă cit mai 
rapid in producția de serie. Toate 
cadrele tehnice — ingineri, tehni
cieni, maiștri, muncitori cu inaită 
calificare — sint preocupate in ace
lași timp de organizarea superioară 
a producției șl a muncii. Ei au stu
diat și propus o nouă variantă de 
organizare a fluxului tehnologie al 
produselor care redă circuitului pro
ductiv un spațiu de 426 mp și creea
ză posibilitatea realizării unei pro
ducții suplimentare de peste 15 mi
lioane lei. (Constantin Soci).

în fotografie : Aspect de muncă 
de la o linie de montaj.
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Retrospectiva vieții politice a țârii 
in luna pe care am încheiat-o — pe
rioadă densă in evenimente de o 
mare Însemnătate — înscrie în prim 
plan PLENARA CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL OAMENILOR MUNC II, 
precedată de ȘEDINȚA BIROULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII, 
ambele prezidate de TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ideea centrală in jurul căreia s-au 
axat lucrările acestei plenare o con
stituie aplicarea cu neslăbită con
secvență și fermitate a hotăririlor 
adoptate de Congresul al XI-lea, de 
Conferința Națională a partidului pri
vind ridicarea pe o treaptă supe
rioară a democrației muncitorești, 
asigurarea unui cadru organizatoric 
optim pentru participarea directă a 
clasei muncitoare, a maselor largi de 
oameni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate — români, maghiari, 
germani etc. — la conducerea socie
tății.

In acest sens, hotăririlor adoptate 
In toamna anului trecut privind par
ticiparea intr-o mai mare măsură in 
consiliile oamenilor muncii din între
prinderi și centrale a reprezentanți
lor clasei muncitoare și alegerea in 
funcția de președinte al consiliului a 
secretarului comitetului sau organi
zației de partid li s-au adăugat noi 
măsuri de îmbunătățire a compoziției 
consiliilor de conducere ale ministe
relor și ale altor organisme centrale, 
prin atragerea pentru prima oară in 
cadrul acestora a reprezentanților 
direct! ai oamenilor muncii din în
treprinderi.

Cuvintarea rostită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pune 
în evidență întreaga însemnătate a 
acestei măsuri, nu numai pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, ci 
și pentru perfecționarea conducerii 
economiei, prin apropierea mai pu
ternică a conducerii ministerelor de 
unitățile productive.

în contextul larg al afirmării pu
ternice a democratismului orînduirii 
noastre au fost dezbătute și proble
mele perfecționării planificării și 
conducerii întregii activități econo- 
mico-sociale, acțiune orientată in 
direcția întăririi autoconducerii și 
autogestiunii. O dată în plus, secre
tarul general al partidului a subli
niat că aplicarea cu succes a acestei 
noi concepții de conducere impune 
creșterea răspunderii directe, nemij
locite a fiecărui colectiv de muncă, 
preocuparea pentru reducerea sub
stanțială a cheltuielilor materiale de 
producție, îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale, generalizarea 
rapidă a cuceririlor științei și teh
nologiilor moderne, ridicarea accele
rată a productivității muncii.

O pondere însemnată în cuvintarea 
secretarului general al partidului. în 
lucrările plenarei au avut totodată 
problemele perfecționării legii retri
buirii muncii după cantitate si cali
tate și. in strinsă legătură cu aceas
ta. unele aspecte esențiale ale creș
terii nivelului de trai al poporului. 
Dezbaterea acestor aspecte a pus 
pregnant in evidentă grija perma
nentă. neslăbită a partidului pentru 
traducerea neabătută in viată a pro
gramului de creștere continuă a ni
velului de trai al întregului popor, 
adoptat de Congresul al XI-lea si 

< Conferința Națională ale partidului. 
O expresie elocventă a acestor pre
ocupări statornice o constituie si su
punerea spre dezbatere publică a 
Legii privind asigurarea sănătății 
populației.

Procesul de continuă adîncire a de
mocrației noastre socialiste si-a gă
sit. totodată, reflectare in hotăririle 
adoptate de BIROUL EXECUTIV AL 
CONSILIULUI NATIONAL AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALIS
TE privitoare la îmbunătățirea acti
vității si componentei consiliilor lo
cale si a comisiilor pe domenii de 
activitate ale Frontului Unității So
cialiste. precum și la alcătuirea. în- 
tr-o formă lărgită, a Comisiei cen
trale și a comisiilor pentru coordo
narea si îndrumarea activității de 

control al oamenilor muncii și de 
alegere a echipelor de control. Sem
nificația acestor măsuri a fost _ rele
vată in cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, care a accentuat că pre
ponderenta cetățenilor nemembri de 
partid — români, maghiari, germani 
etc. — in consiliile și comisiile loca
le ale Frontului Unității Socialiste 
va contribui la perfecționarea siste
mului institutional menit să asigure 
participarea maselor celor mai largi, 
fără deosebire de naționalitate, la 
activitatea politică și obștească.

Un important eveniment al lunii 
aprilie l-a constituit CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A FEMEILOR care, 
atît prin pregătirea ei, marcată de 
adunările și conferințele de dări de 
seamă și alegeri ale comisiilor de 
femei, cit si prin întreaga sa des
fășurare, a pus in evidentă vastele 
posibilități pe care Ie au în tara 
noastră femeile pentru a participa, 
în condiții de deplină egalitate cu 
bărbații, la conducerea treburilor 
obștești, la edificarea noii orinduiri 
sociale, pentru afirmarea plenară a 
personalității lor.

Cuvintarea rostită cu acest prilej 

CRONICA LUNII APRILIE
de tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat înalta prețuire de care sa 
bucură femeile în România socia
listă. Orientarea principială stabilită 
de Congresul al XI-lea privitoare 
la creșterea continuă a rolului fe
meilor în întreaga viată economico- 
socială si-a găsit o pregnantă mate
rializare în cerința formulată de se
cretarul general al partidului de a 
se acționa cu mai multă consecventă 
pentru promovarea unui număr spo
rit de femei in funcții de conducere, 
corespunzător experienței, capacității 
și aptitudinilor acestora, combătîn- 
du-se orice manifestări retrograde 
de subapreciere a capacității lor. 
Practic, s-a configurat un ansamblu 
de, măsuri vizînd, deopotrivă, ușura
rea muncii femeilor in producție, cit 
și în propria lor gospodărie, conco
mitent cu crearea cadrului material 
pentru deplina lor realizare.

Multiple semnificații degajă adop
tarea, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a DECRETU
LUI PREZIDENȚIAL REFERI
TOR LA MAJORAREA PENSII
LOR MEMBRILOR DE PARTID CU 
STAGIU DIN ILEGALITATE. în 
scrisori si telegrame trimise secreta
rului general al partidului, numeroși 
veterani ai mișcării muncitorești, ro
mâni, maghiari, germani, evrei etc., 
și-au exprimat via satisfacție și re
cunoștință față de această măsură 
care, reflecți nd prețuirea adusă ve
chilor militanți ai partidului, va con
tribui la îmbunătățirea condițiilor lor 
de viață, asigurîndu-le o bătrinețe 
liniștită, lipsită de griji.

Si în luna recent încheiată, soluțio
narea optimă și la timp a probleme
lor complexe pe care le ridică dez
voltarea accelerată a economiei noas
tre s-a aflat in centrul atenției con
ducerii partidului. Un moment sem
nificativ în această privință l-a con
stituit ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R., care a adoptat o seamă de 
măguri de natură să determine îm
bunătățirea organizării executării re
parațiilor capitale ale mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, mai buna a- 
provizionare tehnico-materială a uni
tăților productive, folosirea mai 
chibzuită a bazei de materii prime 

și materiale — elemente esențiale 
pentru înfăptuirea exemplară a ho
tăririlor Congresului al XI-lea si ale 
Conferinței Naționale, a sarcinilor 
programului suplimentar de creștere 
a producției industriale.

Caracterul profund umanist al dez
voltării noastre economice s-a re
flectat concludent, o dată în plus, 
în profunzimea cu care au fost abor
date cu acest prilej problemele pro
tecției muncii, cit și in complexitatea 
măsurilor preconizate pentru îmbu
nătățirea activității in acest dome
niu, incepind cu proiectarea între
prinderilor, conceperea instalațiilor 
și utilajelor și pină la ridicarea ca
lității predării noțiunilor de protecția 
muncii in toate formeie de pregătire 
profesională : cursuri de calificare, 
.școli, licee, facultăți.

O expresie elocventă a importan
tei pe care partidul o conferă știin
ței. ca factor primordial al moder
nizării și dezvoltării rapide a eco
nomiei noastre, a prilejuit-o DES
CHIDEREA, ÎN PREZENȚA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
A „EXPOZIȚIEI NAȚIONALE A 
CREAȚIEI ȘTIINTIFrCE ȘI TEH-

NICE DE MASĂ" — manifestare 
importantă în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", ce a 
inaugurat șirul acțiunilor prilejuite 
de „Săptămina științei și tehnicii ro
mânești". înalta apreciere dată de 
către secretarul general al partidu
lui capacității creatoare a muncito
rilor și specialiștilor noștri a fost 
îmbinată cu recomandări de mare în
semnătate privind creșterea și mai 
accentuată a rolului științei si teh
nicii in modernizarea și dezvoltarea 
accelerată a economiei naționale, in
troducerea rapidă și generalizarea in 
toate ramurile și unitățile economice 
a tehnologiilor avansate.

Tot în cadrul generos al Festivalu
lui național „Cintarea României" s-a 
desfășurat la Sf. Gheorghe Colocviul 
teatrelor în limbile naționalităților 
conlocuitoare — manifestare ce va 
avea loc, de acum înainte, cu regu
laritate an de an. Reunind un mare 
număr de interpreți și creatori — ro
mâni, maghiari, germani, evrei — 
această manifestare a constituit o ex
presie strălucită a frăției și unității 
poporului nostru, a tuturor celor ce 
muncesc și creează în România so
cialistă, un exemplu de conlucrare 
strinsă a colectivelor artistice de di
ferite naționalități și totodată o măr
turie a avintului creației teatrale in 
limba română, ca și în limbile națio
nalităților conlocuitoare. Prin conți
nutul său bogat și nivelul la care s-a 
desfășurat, colocviul s-a înscris, de 
de pe acum, ca o manifestare repre
zentativă a vieții noastre culturale, 
ca o contribuție la ridicarea emula
ției creatoare pe noi trepte, la afir
marea condițiilor de înflorire spiri
tuală și valorificarea plenară a talen
tului tuturor fiilor patriei, fără deo- 
sebjre de naționalitate.

Pe tărimul activității economice, 
luna aprilie a marcat. în perspectiva 
apropierii marii sărbători muncito
rești a lui 1 Mai. o puternică inten
sificare a întrecerii socialiste : din 
toate colturile tării, sute si sute de 
colective din intreprlnderile in
dustriale au raportat in această 
perioadă remarcabile rezultate in 
realizarea sarcinilor de plan, cu un 
vădit accent pe reducerea cheltuieli
lor materiale de producție si reali

zarea exemplară a producției fizice 
planificate. Această preocupare ates
tă hotărirea cu care oamenii muncii 
din industrie — români. maghiari, 
germani etc. — au trecut la transpu
nerea in viață a măsurilor stabilite 
de plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie. potrivit cărora producția netă si 
producția fizică constituie indicatorii 
de bază ai activității economice. 
Faptul că in cel de-al doilea se
mestru rezultatele fiecărei unități 
economice vor fi apreciate înainte de 
toate in funcție de acești doi indica
tori impune, de pe acum, eforturi 
susținute in direcția îmbunătățirii 
organizării producției, creării tuturor 
condițiilor pentru valorificarea mai 
intensă a rezervelor interne.

O lună de muncă rodnică a fost 
aprilie și pentru lucrătorii de pe 
șantierele de investiții, care au 
reușit să recupereze în această pe
rioadă o parte din rămînerile în 
urmă survenite pe unele șantiere, să 
accelereze ritmul general de exe
cuție. Rezultatele bune din această 
lună trebuie amplificate în peri
oada următoare, printr-o și mai 
bună organizare a muncii, astfel 

îneît să se asigure atit recu
perarea oricăror restanțe, Îndeo
sebi în ce privește montarea utila
jelor, cit și punerea in funcțiune in 
avans a unui cit mai mare număr de 
obiective și capacități productive.

în pofida condițiilor climatice ne
favorabile din această primăvară, lu
crătorii ogoarelor au depus în cursul 
lunii aprilie apreciabile eforturi pen
tru pregătirea corespunzătoare a te
renului, insămînțarea culturilor in 
timpul optim, în ujtimele zile ale 
lunii aprilie anunțîndu-se încheie
rea semănatului porumbului într-o 
serie de județe ale țării. Faptul că 
mai sint județe care înregistrează ră- 
mîneri in urmă in executarea insă- 
mînțărilor impune locuitorilor sate
lor datoria de a lucra în continuare ■ 
fără răgaz, pentru a încheia semăna
tul tuturor culturilor de primă
vară. ,

★
Pe plan internațional, luna care se 

încheie a fost deosebit de bogată in 
fapte și evenimente, care pun preg
nant in evidență preocuparea țării 
noastre pentru ADÎNCIREA PRIE
TENIEI ȘI COLABORĂRII CU 
toaȚe țările socialiste, am
plificarea COOPERĂRII ȘI SO
LIDARITĂȚII CU ȚĂRILE ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE, EXTINDEREA 
RELAȚIILOR SALE MULTILATE
RALE CU ȚĂRILE CAPITALISTE 
DEZVOLTATE, CU TOATE STATE
LE LUMII, fără deosebire de orin- 
duire socială.

în acest context, un relief deosebit 
a avut intîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov — moment de seamă în cro
nica legăturilor cu vechi tradiții ro- 
mâno-bulgare. Noul dialog la nivel 
înalt, inaugurarea lucrărilor de con
strucție a Complexului hidrotehnic 
Turnu Măgurele-Nicopole — incă un 
pod al prieteniei peste Dunăre — au 
marcat, așa cum s-a relevat de către 
Comitetul Poliție Executiv al C.C. al 
P.C.R. — o contribuție de mare im
portanță la întărirea solidarității fră
țești și a conlucrării multilaterale 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. De asemenea. primirea 
de către t o'v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu a delegației guvernamen

tale a Republicii Populare Chineze, 
condusă de tovarășa Cen Mu-hua. a 
vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, Josef Kepa, 
președintele părții polone in Comisia 
guvernamentală mixtă de colaborare 
economică, semnarea unui nou do
cument de colaborare tehnico-știin- 
țifică româno-sovietică, precum si nu
meroase alte acțiuni au dat expresie 
dorinței României de a intensifica 
raporturile de prietenie și conlucrare 
cu toate țările socialiste, in interesul 
reciproc, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii.

Așa cum este cunoscut, de cel 
mai larg ecou internațional s-a 
bucurat vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a întreprins-o, 
inipreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
în Statele Unite — strălucită misiune 
de pace și colaborare, soldată cu un 
bilanț bogat, cu rezultate deosebit de 
fructuoase. Cu deplin temei, Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
apreciat vizita ca „un marc succes 
politic, ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu profunde con
secințe pe planul raporturilor bila
terale și de amplă rezonanță în sfera 

vieții internaționale". într-adevăr, 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele României și președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, semnarea De
clarației comune, muititudinea contac
telor cu personalități marcante ale 
vieții politice și economice, cu repre
zentanți ai opiniei publice au deschis 
noi și ample perspective. colaborării 
româno-americane pe multiple pla
nuri. Salutat de oficialitățile și opi
nia publică americană ca personali
tate politică de prim rang a vremu
rilor noastre. înaltul sol al Româ
niei a contribuit, prin ideile și po
zițiile afirmate, la promovarea țelu
rilor păcii. înțelegerii și conlucrării 
intre toate statele lumii. Iar șuvoiul 
telegramelor din toate colțurile țării, 
la întoarcerea din această memora
bilă călătorie, au dat glas adeziunii 
și înaltei prețuiri a întregului nostru 
popor fată de bilanțul bogat al vizi
tei. care a contribuit la creșterea 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.'

O constantă a politicii noastre ex
terne o constituie, așa cum se știe, 
preocuparea r pentru INTENSIFICA
REA RELAȚIILOR CU TOATE STA
TELE DIN BALCANI, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, bunei vecinătăți și colaborării 
reciproc avantajoase. Acestui o- 
biectiv i-au servit vizita oficială 
a primului ministru al guvernului 
român în Turcia, ale cărei re
zultate pozitive și-au găsit ex
presie în documentele de colaborare 
încheiate ; in același sens s-a înscris 
vizita efectuată in Grecia de minis
trul apărării naționale.

Linia politică, urmărită consecvent 
de partidul nostru, de ÎNTĂRIRE A 
COLABORĂRII CU TOATE. PARTI
DELE COMUNISTE ȘI MUNCITO
REȘTI. CU PARTIDELE SOCIALIS
TE, CU ALTE PARTIDE ȘI ORGA
NIZAȚII DEMOCRATICE. PROGRE
SISTE și-a găsit și în această lună 
deplina confirmare. In mesajele de 
salut adresate de C.C. al P.C.R. con
greselor P.C. din Spania și P.C. clin 
Grecia (interior) și-au găsit ex
presie simpatia și solidaritatea co
muniștilor români față de lupta pe 
care aceste partide o duc, în condi
țiile specifice din țările respective. 

pentru interesele fundamentale ale 
celor ce muncesc, pentru afirmarea 
idealurilor democrației și progresului 
social. S-a reafirmat, totodată, im
portanța pe care partidul nostru o 
acordă conlucrării pe o bază princi
pială intre partidele comuniste și 
muncitorești, făuririi unei unități noi, 
pe baza respectului dreptului fiecă
rui partid de a-și stabili in mod auto
nom linia politică, fără nici un ames
tec din afară. potrivit condițiilor 
concrete dc activitate.

în același spirit, conducătorul de
legației sindicale a României a ex
pus, Ia lucrările Congresului Sindical 
Mondial, ținut la Praga, punctul de 
vedere potrivit căruia în F.S.M. tre
buie să-și facă loc tot mai mult re
lațiile de tip nou, bazate pe egali
tate în drepturi, neamestec si respect 
reciproc, garantarea autonomiei fie
cărei centrale sindicale.

Convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Partidului 
Republican Italian, cu delegația Par
tidului Republican al Poporului din 
Turcia, alte contacte la diferite ni
veluri au reflectat convingerea fer
mă a partidului nostru că promo- 

varea telurilor comune tuturor po
poarelor — destinderea, securitatea, 
dezarmarea — fac mai necesară ca 
oricind acțiunea convergentă a celor 
mai largi și variate forțe social-poli- 
tice.

Si in această lună, noi fapte au 
venit să confirme aprecierile parti
dului nostru cu privire la evoluțiile 
vieții internaționale, care înregistrea
ză. paralel cu procesele pozitive in 
sensul colaborării internaționale — 
un șir de fenomene negative, ascuți
rea contradicțiilor, intensificarea 
luptei pentru sfere de influentă si 
dominație, ceea ce impune, mai 
mult ca oricind. mobilizarea forțelor 
progresiste, antiimperialiste cele mai 
largi, pentru menținerea și consoli
darea păcii.

Un obiectiv fundamental spre care 
se cer îndreptate eforturile popoare
lor— deoarece sint in joc viața lor, 
destinele civilizației! — este OPRIREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, ÎNAINTA
REA PE CALEA DEZARMĂRII GE
NERALE. In primul rInd nu
cleare. în această privință, un rol 
important ar putea avea apropiata 
sesiune specială a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată dezarmării. 
Firește, hotăritor în această pri
vință este voința politică a 
tuturor statelor participante. Or, din 
acest punej de vedere, recentele lu
crări ale Comitetului pregătitor al 
sesiunii, ca si cele ale Conferinței de 
dezarmare de Ia Geneva au releyat 
două tendințe opuse : pe de o parte, 
aceea de a se perpetua, in vechile 
forme și tipare, cursul unor negocieri 
sterile ; și, pe de altă parte, tendința 
majorității statelor care se pronunță 
pentru schimbări care să determine 
progrese reale, efective. România, 
care s-a situat pe această din urmă 
linie progresistă și constructivă, își 
afirmă hotărirea de a face tot ce de
pinde de ea pentru ca sesiunea spe
cială să se încheie cu rezultate pozi-> 
tive.

In cursul lunii, o altă problemă 
importantă — LICHIDAREA DEFI
NITIVĂ A COLONIALISMULUI. A 
RASISMULUI ȘI APARTHEIDULUI. 
A ORICĂROR FORME DE DOMI
NAȚIE ȘI ASUPRIRE — a stat in 
centrul atenției comunității interna

ționale. atit prjn intensificarea mis- \ 
curii de eliberare in Namibia. Rho
desia si Republica Sud-Africană, cit 
si prin activitatea diplomatică desfă- 
surmă pentru reglementarea politică. . 
prin tratative, a problemelor respec- j
tive —- activitate desfășurată si in 
cadrul sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. privind Na
mibia. în acest context. România și-a 
reafirmat, de la tribuna sesiunii, so
lidaritatea militantă cu lupta dreap
tă a mișcării de eliberare, condusă 
de S.W.A.P.O.. cerind. împreună cu 
numeroase alte state, să se acționeze 
ferm pentru încetarea ocupării ilega
le a Namibiei, retragerea trupelor co
lonialiștilor. asigurarea unei indepen
dente reale poporului namibian.

în această lună s-a desfășurat o 
intensă activitate diplomatică pen
tru reluarea procesului tratativelor 
privind SITUAȚIA DIN ORIENTUL 
MIJLOCIU. Viața învederează nece
sitatea unor eforturi neslăbite pen
tru reglementarea problemelor pe 
căi pașnice, pentru instaurarea unei 
păci trainice și juste în zonă, prin 
retragerea Israelului din sudul Liba
nului și din teritoriile ocupate în 1967, 
recunoașterea dreptului de autodeter
minare a ' poporului palestinian, in
clusiv dreptul la formarea unui stat 
independent, precum și asigura
rea independenței și integrității tu
turor statelor din zonă, fn această 
privință, are o importantă deosebită 
ca negocierile începute ea urmare a 
inițiativei președintelui Sadat de a vi
zita Israelul să fie continuate, permi- 
tînd o abordare globală a problemelor, 
cu toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. intr-un cadru corespunzător, 
unul din acestea fiind Conferința de 
la Geneva.

O atenție crescîndă a fost acordată 
fn cursul acestei luni problemelor 
situației economice mondiale — lu
cru de înțeles dat fiind faptul că 
persistenta crizei economice, care se 
împletește cu criza materiilor prime 
și energiei, accentuarea decalajelor 
dintre state au repercusiuni asupra 
nivelului de trai si stabilității poll- 
tied din diferite țări. Această preocu
pare a fost evidentă in cadrul reuni
unilor la nivel înalt al Pieței comune, 
in turneul întreprins de președintele 
S.U.A. intr-un șir de țări latino-ame- 
ricane și africane, in cadrul altor re
uniuni și negocieri. Desfășurarea a- 
cestora subliniază concluzia că aceste 
probleme își pot găsi soluții adec
vate doar in contextul EDIFICĂRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE. Este conclu
zia care stă la baza documentului 
privind poziția României asupra ' 
principalilor factori ce afectea
ză evoluția economiei mondiale — 
document difuzat la O.N.U. ca răs
puns la solicitarea secretarului gene
ral al O.N.U., în pregătirea lucrări
lor Comitetului plenar pentru’nego
cierile privind noua ordine eco
nomică.

Intensificarea schimburilor si coo
perării — ca soluție principală a di
ficultăților economice si ca bază ma
terială a securității — a fost releva
tă și de sesiunea Comisiei economi
ce pentru Europa (C.E.E./O.N.U.) 
care și-a ținut lucrările la Geneva, 
in cadrul căreia România a adus, 
prin inițiativele și propunerile sale, 
o contribuție efectivă la consolidarea 
premiselor adincirii colaborării inter- 
europene, în spiritul Actului final de 
la Helsinki.

*
Așa cum reiese și din retrospecti

va ultimei luni. întreaga politică in
ternă și externă a României, activi
tatea neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, slujind in cel mai înalt 
grad interesele poporului român, 
răspunde, totodată, aspirațiilor tutu
ror popoarelor, contribuind la mobi
lizarea și unirea tuturor forțelor pro
gresiste. antiimperialiste în lupta 
pentru menținerea și Întărirea păcii, 
pentru făurirea unei lumi mai drepte 
si mai bune.

Ioan ERHAN
Ion FÎNTINARU
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• Adios muchachos ; CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Ultimul post de control : SCA
LA — 9,30; 12,15; 16,15; 19,15.
• Gentleman Jim : FESTIVAL — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
• Aurel Vlaîcu : PATRIA — 9; 
11.15; 13,30: 15,45: 18; 20,15, FERO
VIAR — 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.

„Mă gmdesc de 
mult la alcătuirea u- 
nui ansamblu de operă 
din rîndurile artiștilor 
amatori — spune Er
vin Acel, dirijorul Fi
larmonicii din Oradea 
— la colaborarea din
tre artiștii profesio- 
niștl-instrumentiști in 
orchestra simfonică 
sau profesori, elevi la 
școala de muzică și 
artiștii amatori. în 
fine, am reușit. Acum 
îmi dau seama cit de 
mult înseamnă expe
riența în a lucra cu 
amatorii. Cu ani in 
urmă, corurile reunite 
(C.F.R. și Corul învă- 
tămintului). pe care 
le-am instruit, au 
reușit să interpreteze 
«Fantezia» de Beet
hoven și să obțină un 
premiu I pc țară. 
Apoi am lucrat cu 
corul din Vascău. de 
asemenea premiat Ia 
un concurs național, 
am colaborat cu corul 
comunal din Măgești. 
Nu-i deloc ușor, dar 
în final satisfacțiile 
sint înzecite față de 
efort".

La mijlocul lunii a- 
prilie. Casa de cul
tură a sindicatelor din 
Oradea a invitat me
lomanii la primul 
spectacol al Teatrului 
liric popular. Se pre
zenta opera „Bastien 
și Bastienne", un 
singspiel scris de Mo
zart la virsta de 12 
ani — un comentariu 
plin de prospețime, 
arii. duete. trio-uri 
melodioase, exuberan
te. în rolurile prin
cipale : Szell Etelka 
— instrumentistă la 
filarmonică. Bâcsov
Carol — mecanic auto, 
și Andrasy Iuliu —

medic. Si-au dat con
cursul Orchestra sim
fonică din Oradea, 
echipa de dans te
matic a Casei de 
cultură a sindicatelor, 
instruită de coregraful 
A. Molnar, formație 
ce a obținut recent 
„Marele trofeu" la 
festivalul „Bucuria

«Cintarea României». 
De fapt, această tru
pă este înființată sub 
semnul marelui festi
val ce cuprinde sutele 
de mii de amatori 
din toată țara. Ne va 
da concursul regizorul 
Dorel Urlățeanu, vom 
colabora cu Teatrul 
dramatic orădean —

- - - - - - UN NOU COLECTIV

Teatrul 

liric popular 

din Oradea

muncii", care a avut 
loc la Ploiești. „Ne 
gindim că toți tinerii 
din Oradea vor veni 
să aplaude această 
trupă de teatru liric 
— aprecia prof. Emil 
Chirilă, directorul Ca
sei. de cultură a sin
dicatelor. Artiștii noș
tri lirici vor pregăti, 
sub indrumarea diri
jorului Ervin Acel, si 
«La serva padrona» 
de Pcrgoiesi și ope
rele «La șezătoare» și 
«Secerișul» de Tibe- 
riu Brediceanu, cu 
care vrem să ne pre
zentăm în ediția a 
doua a Festivalului

mâții artistice de a- 
matori ; și pentru că 
nu am posibilitatea 
să vorbesc despre 
toți, amintesc doar de 
Miron Rațiu. de ase
menea dirijor al fi
larmonicii orădene. 
care conduce cu mult 
succes corul «Hilaria» 
al Casei de cultură a

ron Rațiu dirijează 
Brahms, Mozart, Ra
vel, muzică româneas
că contemporană, cu 
sute de auditori la con
certele camerale pe 
care le organizează 
la Casa de cultură a 
municipiului un pa
sionat muzician. Turzo 
Iosif. Ei doresc ca

ARTISTIC AL AMATORILOR -

pentru costume, cu 
filarmonicile din Cluj- 
Napoca, Timișoara, cu 
Opera Română — 
pentru partituri...".

„Este in tradiția o- 
rașului nostru — com
pletează Scrac Con
stantin, președintele 
consiliului de condu
cere al casei de cul
tură — ca artiștii pro
fesioniști să colabore
ze cu artiștii amatori. 
Teatrul liric popular 
este un excelent e- 
xemplu, dar mai 
avem încă cel puțin 
40 de artiști — actori, 
muzicieni, coregrafi — 
care se ocupă de for-

municipiului. Cum 
s-ar putea altfel in
strui tinerii atit de 
talentați de la între
prinderea de produse 
chimice «Sinteza», de 
la întreprinderea de 
confecții Oradea, de 
la I.J.G.C.L. sau în
treprinderea «Miori
ța». sute de elevi, 
tehnicieni, muncitori, 
ingineri ?“

La Oradea. iubito
rii artei sint dor
nici ca viata artis
tică a orașului lor să 
fie tot mai bogată, cu 
săli pline la concer
tele filarmonicii, cind 
Ervin Acel sau Mi-

stagiunea camerală a 
filarmonicii să fie o 
prezență (nu ocazio
nată doar de impri
mări) Ia Sala palatu
lui baroc. Orădenii 
vor să găzduiască un 
concurs național pen
tru instrumente de 
suflat, vor să facă pe- 
viitor și mai consis
tente acele stagiuni 
permanente inițiate de 
filarmonică in orașele 
și comunele din Îm
prejurimi sau acele 
turnee cu mici or
chestre prip satele 
județului.

încă din 1814 colecti
ve lirice dădeau „re

prezentații permanen
te". Pentru „lumina
rea" celor multi, pe la 
1844 cinta Corul tine
rimii române. Aici a 
concertat Michael 
Haydn, aici au răsunat 
la orgă opusuri de 
Haendel, Bach, Bux
tehude. La 1870 șe 
înființează Școala de 
muzică, instituție care 
colaborează cu Reuni
unea de cîntări „Hi
laria". Iosif Vulcan 
cerea celor care a- 
veau condei — poeți, 
compozitori — să 
scrie. să compună, 
să armonizeze. Tot 
la Oradea, la În
ceput de secol XX, 
ia ființă Cercul coral 
al muncitorilor con
structori, care înalță 
cintece muncitorești, 
mobilizatoare, iar 19 
ani mai tirziu, „Amicii 
muzicii", secție a Re
uniunii culturale „* *Ce]e  
trei Crișuri", in care 
cintau români și ma
ghiari. , Nu-1 uităm pe 
compozitorul Francisc 
Hubic, animator al 
vieții culturale oră
dene, unul dintre ar
tiștii care au pus 
bazele Societății de 
muzică și artă drama
tică...

...Aprilie 1978. S-a 
deschis cortina la sala 
Casei de cultură a 
sindicatelor. Artiștii 
amatori români, ma
ghiari au tălmăcit cu 
vervă singspiel-ul mo- 
zartian, au semnat ac
tul de naștere al Tea
trului liric popular. 
Este încă o filă in Viața 
artistică a Oradei, un 
act de cultură cu a- 
dinci semnificații.

La 24 martie 1958, 
deci cu 20 de ani' in 
urmă, constănțenii, și 
nu numai ei, aplaudau 
spectacolul de debut 
al celei mai tinere tru
pe lirice a țării. Lua fi- 

• ință Teatrul liric Con- 
stanța, era emoția în- 
tilnirii cu actoi'i de 
talent, soliști vocali, 
instrumentiști, era e- 
fervescența împlinirii 
unei capodopere 
straussiene : „Lilia
cul". De atunci, peste 
60 de premiere, aproa
pe uh milion și jumă
tate de spectatori, 
turnee în țară, peste 
hotare, însemnați pași 
în nobila misiune de 
educare muzicală, ar
tistică a marelui pu
blic ; premiul III la 
ediția I a Festivalului 
„Cintarea României".

Martie-aprilie 1978 : 
a avut loc cea de-a 
IV-a ediție a Festiva
lului muzicii de operă 
și balet organizat de 
Teatrul liric Constanța. 
De fapt, ce aduce nou 
această manifestare in 
viața muzicală a țării, 
ce înseamnă pentru 
viața artistică a jude
țului ? „Ne străduim 
— spune Costică Ghi- 
nea, directorul teatru
lui — ca această «lună a 
operei si baletului» să 
fie intr-adevăr un 
eveniment pentru me
lomani ; oferim spec
tacole de gală, cu par
ticiparea unor perso
nalități din țară și de 
peste hotare, organi
zăm dezbateri, simpo
zioane, întîlniri ale 
publicului cu critici.

zătoare muziciană — 
propunem spectacolele 
cele mai reușite pe 
care le avem în reper
toriu, supunem aten
ției specialiștilor, pu
blicului întreaga noas
tră activitate".

gară) și Octav Enigă- 
rescu ; in „Don Qui- 
chote" de Minkus au 
evoluat, alături de co
lectivul de balet al 
teatrului. Ileana Ilies
cu și Pavel Rotaru de 
la Opera Română. Pu-

Opera și balet 
la Constanța

Scenă din opera .„Pescuitorii de perle", de 
Bizet

Smaranda
OȚEANU

muzicologi". „De fapt 
— adaugă Ioana Fața, 
secretar muzical, o 
eficientă și întreprin

într-adevăr, cea de-a 
IV-a ediție a Festiva
lului muzicii de operă 
și balet — Constanța 
’78, manifestare înscri
să în ediția a II-a a 
Festivalului „Cintarea 
României", a avut mo
mente de real interes, 
în „Traviata" au fost 
aplaudați, alături de 
soliștii constănțeni, Ju
lia Forgacs (R. P. Un-

blicul s-a întllnit și cu 
Nicolae Herlea, cu 
Lela Stanos (Grecia) 
— o interesantă Azu- 
cena („Trubadurul"), 
cu Ludovic Spiess — 
un excelent Rodolfo 
(„Boema"), cu soliștii 
bulgari Kiril Kristev și 
Roza Mitova. Moment 
de referință : opera 
„Regele Istros" de Ju
lius Szavardy. pe un li

bret semnat de Sebas
tian Popescu si Costică 
Ghinea. Un spectacol 
vibrant, o pagină de 
istorie despre intilnirea 
dintre daco-geți și ro
mani pe plaiurile din
tre Istru și Pontul Eu- 
xin, despre viața cetă
ților din marele teri
toriu al lui Burebista, 
despre cutezanță și 
demnitate. O partitură 
muzicală care, deși nu 
lansează evenimente, 
culminații, puncte-șoc 
eclatante, are un su
flu al ei, echilibru (un 
limbaj cvasi-clasic, cu 
citeva nuanțe de operă 

• italiană), ecouri de 
melos popular româ
nesc, de dans vechi, 
de colind. De aici, in
spirata scenografie cu 
elemente brâncușiene, 
propusă de Horia Po
pescu. momentele core
grafice alcătuite de Mi
reille Savopol („Dan- 

■ sul fetelor" amintea de 
folclorul Căpilnei). re
gia artistică (Carmen 
Dobrescu) punctind in
teligent dublul conflict, 
fundalul conturat de 
luptele geto-dacilor 
pentru apărarea gliei. 
Toate aplauzele pentru 
o sensibilă actriță și 
solistă : Aida Abagiev- 
Hartia (Laris), pentru 
Victor Axinte (Ava- 
kis). Margareta An- 
driescu-Tomazian (Zu- 
rina), Iosif Buibaș, Ilie 
Gânțoiu, Vasile Pas
cali... pentru tinărul 
dirijor Tiberiu Po- 
povici.

Așadar, un teatru li
ric care a împlinit 20 
de ani intră în cel 
de-al treilea deceniu 
al activității sale cu o 
grăitoare carte de vi
zită.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana C’hirița — 19, (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19,30, (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 17.
• Filarmonica „George Enescu*  
(sala mică a Palatului) : Recital 
de pian. Aurora lenei. Program

• Enescu — 20. (la Ateneul Român): 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solistă ; Liliana Ciulei
— 20.

• Opera Română : Freischiitz — 
19.
• Teatrul de operetă : Țara 
surisului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Pescărușul — 
19.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania 
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Audiență Ia consul —
19.30, (sala Studio) : Jucătorii de
cărți — Ursul — 19. .

• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17. Drag mi-e cintecul și jocul —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Alice 
în (ara minunilor — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia îi plăceau clăti
tele — 10.
e Circul București : Circul lilipu
tanilor de Ia Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

cinema
• Urmăriți fără vină : LUCEA
FĂRUL — 9: 11; 13: 15: 16,45;
18,45; 20.30, BUCUREȘTI — 8.45; 
10,45; 12,45: 14,45; 16,45; 18,45; 20,45. #
• Dragoste și statistică (ambele
serii) : CINEMA STUDIO — 10;
14; 18.
• Rătăcire : CENTRAL — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA — 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15.
A Benji : FLAMURA — 9.
e Alt bărbat, altă femeie : EX
CELSIOR — 9: 11,45: 14.30: 17,15; 
20, EFORIE — 9: 11,30; 14; 17; 19,30.
0 Al șaptelea cartuș : VICTORIA 
— 10; 12: 14; 16; 18; 20.
0 Tom și Jerry — 9,30; 11; 12,30; 

*14, Ciprian Porumbescu — 15.30; 
18,30 : DOINA.
• Un candidat la președinție :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18; 20.15.
0 Ediție specială : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
e Din nou liniște : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• E atît de aproape fericirea : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
0 Sandokan — tigrul Malayeziei :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
e Prin oglindă — 9,45, Magazinul 
de pe strada mare — 11,45, Să 
ucizi o pasăre cîntătoare — 14, 
Animația sovietică în anii ’20—’30 
— 16,15, Marea cea crudă — 18,30, 

Cetățeanul Kane ■— 20,30 : CINE
MATECA.
• Urgia : FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
0 Zmeul de hirtie : DACIA — 9; 
12; 16; 19.
0 Eu, tu și Ovidiu : PACEA — 16; 
18; 20.
• Poruncă întunecată : DRUMUL 
SARH — 15,30; 18; 20,15.
0 Septembrie : VOLGA — 9: 11,15; 
13,30: 16: 18,15: 20,15, MIORIȚA — 
9; 11: 13.15; 15,30: 17,45; 20.
0 Urmărire periculoasă : GIU- 
LEȘTI — 9; 12; 16; 19.
• Corsarul : COTROCENI — 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

0 Două mame : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
0 Polițistul pilot de curse : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Mașina de întinerit : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
0 Guerrilla : TOMIS — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Concediul care nu a avut loc j 
POPULAR — 16; 18.
• Bătălia navală din 1894 : MUN
CA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Judecătorul din Bodruin s 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
0 Profetul, aurul și ardelenii : 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Minia : VIITORUL — 16: 19.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Sosirea in Capitală a ministrului comerțului 
al Republicii Turcia

Cronica zilei

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Consiliului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, vâ exprimăm sincere 
mulțumiri pentru felicitările cordiale transmise cu prilejul Zilei noastre na
ționale — a 33-a aniversare a eliberării Ungariei.

Sintem convinși că prietenia frățească și colaborarea dintre partidele și 
popoarele noastre se vor adinei în continuare în spiritul marxism-leninis- 
mului și al internaționalismului socialist.

Urăm poporului Republicii Socialiste România să obțină noi șl remar
cabile succese in construirea socialismului.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Vngar
PAL LOSONCZI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare 

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

La invitația tovarășului Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. miercuri seara a sosit în Ca
pitală Teoman Kbpriiliiler. ministrul 
comerțului al Republicii Turcia, pen
tru a face o vizită în țara noastră 
și a participa la deschiderea Tirgu- 
lui internațional de primăvară —

„Tibco ’78“ — și a celui de-al II-lea 
Salon internațional al chimiei.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost întimpinat de tovarășii Cornel 
Burtică. Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Nahit OzgUr. am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-FRANCEZE
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
miercuri, pe Carron de la Camere, 
director general în Ministerul Comer
țului Exterior al Franței, vicepre
ședinte în Comisia mixtă guverna

mentală de cooperare economică 
franco-română.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme ale dezvoltării schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
rom âno-f rance ze.

Au fost de față C. Stanciu, adjunct 
al ministrului, și Pierre Cerles. am
basadorul Franței la București.

întrevedere româno-singaporeză

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc în modul cel mai sincer Excelenței Voastre pentru amabilele 
felicitări trimise cu ocazia zilei mele de naștere și vă transmit, la rindul meu, 
aceleași bune urări.

HIROHITO

Tovarășul Mihai Dalea. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, împreună cu to
varășa Tamara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S.. s-au 
întîlnit cu dr. Ton Chin Chye, pre
ședintele Partidului Acțiunea Popu
lară din Singapore, care face o vi
zită de prietenie în tara noastră, la

invitația Consiliului Național al 
F.U.S.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre Partidul 
Acțiunea Populară și Frontul Unită
ții Socialiste, dintre România și Sin
gapore. inclusiv aspecte ale vieții in
ternaționale.

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

PRIMIRE LA MAREA
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit 
miercuri delegația Comisiei pentru 
muncă, sănătate și asigurări sociale 
a Parlamentului landului Renania de 
nord-Westfalia din R.F. Germania, 
condusă de Konrad Grundmann, pre
ședintele comisiei, fost ministru de 
stat, care face o vizită în țara noas
tră.

De ambele părți a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția ascenden
tă a relațiilor româno—vest-germane 
și. îndeosebi, a legăturilor parlamen
tare. convingerea că aceste raporturi 
se vor dezvolta în continuare în in
teresul celor două popoare, al cau-

ADUNARE NAȚIONALĂ
zei colaborării și păcii în Europa și 
în lume.

La întrevedere a luat parte loan 
Pop D. Popa, președintele Comisiei 
pentru sănătate, muncă, asigurări so
ciale și protecția mediului.

A fost de față Richard Balken. am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

★
în aceeași zi. oaspeții vest-germani 

au avut o întîlnire cu membri ai Co
misiei pentru sănătate, muncă, asi
gurări sociale și protecția mediului 
a Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

Concurs organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii pe tema s 

„Sub soarele păcii și socialismului”
Concursul pe bază de buletine 

cu tema „Sub soarele păcii și 
socialismului”. 30 de ani de 
realizări pe drumul construirii 
vieții noi", organizat de Comi
tetul Național pentru Apărarea 
Păcii, este în plină desfășurare.

Difuzarea buletinelor de con
curs se face prin comitetele 
municipale, județene și orășe
nești de luptă pentru pace, prin 
școli și alte instituții, prin în
treprinderi. cooperative, organi
zații obștești. Reamintim că 
participanții la concurs pot ob
ține unul sau mai multe din 
cele 950 de premii de 50 000 lei,

de 20 000, de 5 000 și de 1 000 de 
lei sau mențiuni, care vor fi 
atribuite prin tragere la sorți 
celor ce au dat răspunsuri exac
te la întrebări. Termenul pînă la 
care pot fi expediate pe adresa 
Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii buletinele com
pletate cu răspunsurile la în
trebări se încheie la 31 mai. 
Adunarea publică consacrată 
tragerii la sorți a premiilor va 
avea loc la începutul lunii iulie. 
Data exactă și sala vor fi anun
țate din timp prin presă șl 
radioteleviziune.

Din partea Ministerului Apărării 
Naționale

Conform planului de pregătire a 
trupelor, in cursul lunii mai 1978, 
Ministerul Apărării Naționale va e- 
xecuta unele exerciții, la care vor 
participa și rezerviști.

★
în perioada 2—3 mai s-a aflat în 

România, într-o scurtă vizită de lu
cru. Enrique Iglesias, secretarul exe
cutiv al Comisiei economice/O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.).

Oaspetele a fost primit de tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, și a avut discuții la 
Ministerul Afacerilor Externe, la 
conducerea Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. la Comisia guvernamen
tală de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică, la rectoratul A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu" și la 
rectoratul Academiei de studii eco
nomice.

Cu această ocazie, Enrique Iglesias 
a făcut în fața corpului profesoral 
si a studenților Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" o expunere cu privire 
la problemele economice ale conti
nentului latino-american și activita
tea C.E.P.A.L.

★
La invitația Procuraturii Republicii 

Socialiste România, miercuri după- 
amiază a sosit în Capitală o dele
gație a Procuraturii Republicii Popu
lare Ungare, condusă de Szijarto Ka- 
roly, procurorul general al R.P.U., 
care face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de Gheorghe Bo- 
bocea. procurorul general al Repu
blicii Socialiste România, d« alte 
persoane oficiale.

Au fost de fată Gybrgy Kalmar, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Ungare la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)
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' România Bulgaria 2-0, la fotbal I

R. P. CHINEZĂ

Recordurile de la Cendun

Echipa noastră
Așa cum anticipam in avancroni

ca de ieri, n-a fost 
ciul reprezentativei 
lecționata Bulgariei, 
anticipam, tricolorii 
victoria.

La fluierul arbitrului iugoslav 
Vladko Tauzes, s-au aliniat urmă
toarele formații : România — Rădu- 
canu. Cheran, Mehedințu, Stefănes- 
cu. Vigu, Dumitru, Boloni. Iordănes
cu, Crișan, Radu II și Marcu. Bul
garia — Stoikov, Nikolov, Dimitrov, 
G. Bonev, Grancearov, Kașerov. Al. 
Iavanov, Tișanski, Stankov, Zrav- 
kov, Țvetkov.

In minutul doi, tabela de marcaj 
indica deja 1—0 pentru România : 
Boloni trimisese o pasă inteligentă, 
Dumitru continuase în aceeași notă, 
iar Iordănescu șutase în plasă, pe 
lingă portarul Stoikov. Dar, de aici 
înainte, echipei noastre i-au trebuit 
72 de minute pentru a se desprinde 
în cîștigătoare sigură. Ce s-a întîm- 
plat in acest răstimp 7

Oaspeții, temători, după gol și-au 
strins rîndurile și au început să se 
apere supraaglomerat, pentru a e- 
tempera elanul echipei noastre. Tre
buie să recunoaștem că tactica le-a 
reușit o bună bucată 
chiar au mai încercat 
atac din cind în cind.

Fotbaliștii noștri au 
că nu s-au avintat descoperit! 
poarta adversă, au jucat prudent și 
au încercat să combine cît de cît. 
Dar au irosit șase poziții bune de a 
marca : trei lovituri directe (execu
tate de Dumitru în zid. ori peste 
bară) șl trei ocazii din careu, ratări 
„semnate" de Radu II și de Crișan.

Alte evenimente pînă la pauză au 
mai fost : accidentarea lui Cheran 
(blocare de menise — ceea ce va con
duce în zilele următoare la operație), 
înlocuit (în min. 25) cu . debutantul 
M. Zamfir; indispoziția ltii Dumitru, 
(înlocuit cu Bălăci).

în repriza secundă jocul s-a des
fășurat la fel de surd, cu greșeli de 
ambele părți, aproape o jumătate de 
oră — timp în care Răducanu a res
pins o minge periculoasă. Boloni a 
trimis o lovitură liberă care a „mus
cat" rădăcina stilpului din stînga 
porții adverse, iar Iordănescu a exe
cutat peste bară o altă asemenea lo
vitură. în minutul 74, Radu II tri
mite o pasă lungă in adîncime. Bă
lăci scapă singur spre ea. evită por
tarul și. cu un efort 
întoarce mingea din 
aut, direct in plasă :

Descătușată de
începe acum să-și dea drq- 
joc, reușind citeva faze 
Marcu scapă si înscrie, dar 
iugoslav Tauzes fluieră of- 

Bolbni expediază o altă 
„ghiulea", respinsă in extremis in 
corner de portarul advers ; reușim și

în finala Cupei balcanice
deloc ușor me- 
noastre cu se- 
Și. tot așa cum 
noștri au reușit

vita primirea încă unui gol și

de vreme, ba 
să iasă

procedat

și la

bine 
șpre

Alexandru Nilca - în fruntea clasamentului 
„Cupei Mondiale" Ia sabie

16,00 
16,05 
16,35 
17,05

noastră 
mul la 
bune : 
arbitrul 
said ;

de ultimă clipă, 
drumul ei spre 

2—0.
emoții, echipa

alte faze periculoase, dar extremele 
noastre nu corespund.

Așa cum. de altfel, s-a văzut si pe 
micul ecran (partida fiind televizată), 
echipa noastră a reușit în unele mo
mente o prestație satisfăcătoare, me
nită să-i ateste un potențial bun. Am 
văzut totuși prea multe acțiuni ne
sincronizate — cee.a ce se explică 
atît prin slăbiciunile jocului personal 
al fotbaliștilor, cit și prin faptul că 
unii dintre ei ae aflau pentru prima 
dată în aceeași formație. Și am vă
zut prea puțin presing; în rarele 
faze cind au aplicat acest procedeu, 
jucătorii 
mingea, 
loase.

Să nu 
fotbal are drept 
tatul final în goluri. Or. rezultatul a 
fost satisfăcător — fapt pentru care 
se cuvin felicitări atit antrenorilor 
Ștefan Covaci și Constantin Cernăia- 
nu. cît și celor treisprezece jucători 
ce-au evoluat. Spunem astfel întru- 
cît, să recunoaștem, nu este deloc 
ușor să apari în meci oficial în fata 
publicului propriu, pentru prima 
dată, după un eșec usturător de care 
s-au simțit marcati și antrenorii si 
jucătorii !

Apoi, satisfăcător a fost jocul 
cîtorva tricolori : Ștefănescu (cel mai 
bun jucător de pe teren), Iordănescu 
(a îndeplinit cu succes un rol tactic 
important) ; Bolăni. Bălăci. Vigu (si
guri. ca de obicei) si oi teste anul 
Zamfir (o plăcută surpriză, care si-a 
înfrînt repede inevitabilele emoții).

Cu această victorie, reprezentativa 
noastră și-a asigurat calificarea în 
finala Cupei balcanice (probabil, in 
compania Iugoslaviei). Pînă atunci, 
în 14 mai ea va juca la București o 
partidă amicală cu prima selecțio
nată a U.R.S.S.. iar în 31 mai la 
Sofia, revanșa cu Bulgaria (întîlnire 
în care scorul nu mai prezintă im
portanță).' Prilejurile însă trebuie fo
losite pentru ca echipa noastră na
țională să-și solidifice osatura 
cesară viitoarelor confruntări 
Cupa Europei, Este foarte 
sară o 
ceasta etapă de 
noi selecționate, 
iarăși 
niri - ____ „ .... __
ieri ar fi o eroare ce s-ar putea să 
ne coste scump. Sigur, nu trebuie să 
creăm senatori de drept în echipa 
națională, dar formația Ia care s-a 
ajuns trebuie rodată in continuare : 
numai perseverînd și muncind cu 
răbdare pentru omogenizarea ei — 
chiar dacă vor mai fi plombate un 
post, două — se va reuși să se creeze 
din nou acel colectiv unit pe care-1 
dorim cu toții și ne place să-l nu
mim „clubul tricolorilor". Altfel, vom 
face din selecționări și schimbări de 
formule nu mijloc, ci scop în sine ! 
Este, evident, o opinie.

G. MITROI

noștri 
creînd
uităm

au recuperat repede 
apoi situații pericu-
totuși, o întîlnire de 
scop principal rezul-

ne
din 

nece- 
asemenea operație Jn a- 

construire ă unei 
Căci a remania 

— pentru viitoarele întîl- 
echipa ce ne-a reprezentat

Desfășurată in localitatea Campione 
D’Italia, cea de-a 25-a ediție a com
petiției internaționale de sabie „Gupa 
Santelli" s-a încheiat cu o frumoasă 
victorie a echipei României, care cu
cerește pentru prima oară trofeul.

In clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" la sabie conduce scrime- 
rul român Alexandru Nilca. cu 64 de 
puncte, urmat de Pal Gerevich (Un
garia) — 42 puncte.

Telex
Teleșcoală
Curs de limba rusă
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

17.20 Consultații medicale
17,40 Rugbi : România — Anglia B
18.50 România pitorească
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 ~ 'Roadele politicii partidului de 

dezvoltare economico-socialâ a țâ
rii. Azi, județul Vrancea
Ora tineretului 
Telerecital : Teofil Vilcu

Echipa României 
campioană balcanică la polo

Cea de-a 10-a ediție — jubiliară 
— a Campionatului balcanic de polo 
pe apă s-a încheiat la Hvar (Iugo
slavia) cu o remarcabilă victorie a 
selecționatei României, care a ter
minat neînvinsă competiția, totalizînd 
7 puncte. Este pentru a patra oară

cind echipa română cucerește titlul 
de campioană balcanică.

Cu același număr de puncte, dar 
cu un golaveraj inferior, reprezenta
tiva Iugoslaviei s-a situat pe locul 
doi. fiind urmată în clasamentul fi
nal de formațiile Bulgariei. Greciei 
și Turciei.

20,13
21,15
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film documentar 
20,00 Concertul orchestrei de studio 

Radiotelevlr-iunil. Dirijor : 
lonescu. Ciclul : „Tineri 
laureați al concursurilor interna
ționale". Soliști : Ștefan Korody 
— clarinet, Alexandru Ioniță — 
tenor

21,15 Telex
21.20 Un fapt văzut de aproape. La 

Cimpina lntr-o casă...
21,40 Muzică ușoară cu Stela Enache și 

Aurelian Andreescu
21,55 Emisiune de știință. Radio-tele- 

scoapele — ferestre spre noi zone 
ale Universului

a
Li viu 

soliști

Ieri, la rugbi
La lumina reflectoarelor stadionului 

„23 August" din Capitală a avut loc 
aseară, în prezența a peste 30 000 de 
spectatori, meciul internațional ami
cal de rugbi dintre selecționata ora-

șului București și reprezentativa se
cundă a Angliei. Rugbiștii englezi au 
terminat învingători cu scorul de 
22—3 (13—3).

PRONOEXPRES
DIN 3 MAI 1978 

Extragerea I: 21 35 2 29 34 44 
Extragerea a Il-a: 15 6 8 28 23

(Urmare din pag. I)
Poate niciunde ca la „So

lidaritatea" legătura dintre 
trecut si prezent, dintre is
torie si realitate, nu este 
mai pregnantă si. fie că vei 
sta de vorbă cu un meșter 
sau altul, muncitori sau 
tehnicieni, români sau ma
ghiari. îti vei cunoaște ge
nerația. împreună cu care 
— mai acum douăzeci de 
ani — treceai la 23 August 
in rindul pionierilor din 
Piața Victoriei. Si dacă a- 
cest drum îl vei duce mai 
departe prin satul lui Ho
ria. 
Beius. 
dritoiu 
cobori 
Iancu. 
muntele isi 
căci a prins gust de hidro
centrale. si vrea să se în
scrie cu toată moștenirea în 
timpul de azi.

Trebuie să continui acest 
drum spre sala cea marc a 
Palatului din Alba Iulia. 
unde s-a semnat de către 
ponorul român, de țărani si 
muncitori, actul realității 
noastre dintotdeauna. căci 
Goldis a fost si el un fiu 
de 
ar 
în 
se _____ „
cind Samuel Micu a' scris 
„Scurta istorie la Români". 
Statuia lui Mihai Viteazul, 
temnița de adio a lui Ho-

ria sînt o' parte a mimii 
noastre, căci în cealaltă s-a 
înălțat orașul cu bulevar
dele lui largi. în care au 
dormit deopotrivă si Mihal 
Viteazul si Horia si unde e 
fluierul lui Avram Iancu, 
cind a fost să colinde mun
ții si să lase moștenire în- 
lăcrimarea sa.

Vei pune flori in primă
vara aceasta în Piața cea

ca noastră, evidentă peste 
tot. căci lucrarea la români 
nu este numai înspre tre
cut. ci deopotrivă în eres-1 
terea patriei si a fiilor ei. 
La Blaj lti vei bucura ochii 
cu ctitoriile industriei, pre
zente peste tot. pînă la Mu
reș.

Lupta din trecut se du
cea pentru a fi tu însuti. în 
rost si simțire. Cea din pre-

Itinerar transilvan
răspirind o clină la 

unde a învățat An- 
vea-sul moțesc, vei 

în satul lui Avram 
și vei constata că 

schimbă fata.

tăran. Și citi ca el. dacă 
fi să-i amintim pe toti. 
primăvara aceasta cind 
împlinesc 200 de ani de

mare din Cluj-Napoea în a- 
mintirea lui Ștefan Ludwig 
Roth, al cărui cap a căzut 
din pricina mincinoșilor is
toriei, căci a cutezat el să 
spună adevărul că românii 
sînt dintotdeauna cei mai 
numeroși în. Transilvania. 
Și tot astfel, te vei opri 
lingă statuia cea nouă a lui 
Eminescu de lingă Teatrul 
Național, pentru că va tre
bui si tu intr-o zi să por
nești de la Roma cea mică 
pe Mureș in sus. oprindu-te 
la Tirgu Mureș, unde hanul 
cel vechi in care a dormit 
poetul e astăzi anticariat, si 
apoi te vei duce mai sus. 
peste munți, la cetatea lui 
Ștefan. Iar drumul acesta al 
oricărei conștiințe cinstite 
se însoțește astăzi cu mun-

zent nu e alta, dar se si 
împlinește prin înfăptuirile 
timpului nostru socialist si 
faptele se pot vedea, fie că 
est.i doar un călător al ora
șelor transilvane, fie că te 
odihnești in casa unui con
temporan de-al tău. care in
tr-un bloc cu zece etaje mai 
tine un război de tesut si 
coase ștergare si perini. 
pentru Cintarca patriei sale. 
Aici, la Tirgu Mureș, acum 
130 de ani. Avram Iancu a 
vorbit cu demnitate, asa 
cum acum 60 de ani. deo
potrivă românii, maghiarii 
si germanii au pecetluit sub 
o unică semnătură, sub 
semnul luptei si frăției de 
veacuri. unitatea patriei 
lor. România. Alta n-a fost 
niciodată si nici nu va fi.

căci timpurile, fie că e vor
ba de cele care vin. fie că 
ne gîndim la cele care au 
fost, au un mers dialectic. 
Rîndurile lui loan Clopoțel 
care scria în „Societatea de 
miine" ce o edita Ia Cluj, 
gazetă socialistă si progre
sistă. iată-le astăzi ca o 
mărturie că muncitorii a- 
cestui neam si-au îndepli
nit vrerea care i-au străbă- 

. tut în istorie. Si e drept să 
ne mîndrim cu glasul nos
tru atunci cind pomenim de 
profesorul Ion Delu. cel 
care a făurit familia viole
lor si violena. instrumente 
cu glas profund, ce s-au 
ctitorit la Reghin întîia 
oară, si al căror sunet îl gă
sești în versurile unor poeți 
muncitori precum Ion Dum
bravă sau Sorii Miavoe. cei 
care au început să scrie. în 
Tirgu Mures de azi.

A fost odată un cioban, 
treci nd prin orașul de azi 
cu o traistă în spinare, din 
care se vedea o gazetă ce 
se numea „Vatra". întreaga 
sa înfățișare însemna in
tr-un fel ce-am fost, iar 
mesajul ce-1 ducea cu el în
seamnă ce sintem si vom fi. 
Trebuie mereu să faci a- 
ceastă călătorie a sufletului 
și conștiinței. Căci cu fie
care rînd ne caro îl scrii, 
nu facem decît a ne afirma 
puterea de creație, capaci
tatea de creație liberă si 
demnă, modul nostru de a 
fi inlăuntru si în afară.

© „ZIUA SOARELUI".
Pe întreg cuprinsul Statelor 
Unite s-a sărbătorit ieri „Ziua 
Soarelui", in contextul preocupă
rilor pentru identificarea de noi 
surse de energie — în cazul de 
fată, energia solară. Printre ma
nifestările organizate in această 
zi s-a numărat o cursă de auto
mobile sui-generis. la care au 
participat numai autovehicule 
avind motoare acționate cu ener
gie. solară, precum si excursii 
montane, ai căror participanti au 
asistat, pe culmile munților, la 
momentul simbolic al răsăritului 
soarelui. Președintele Carter a 
rostit o cuvintare la Institutul 
pentru cercetări în domeniul 
energiei solare. încă de pe acum 
in Statele Unite există 40 000 de 
locuințe care folosesc pentru în
călzit energia razelor solare 
(captate cu ajutorul unor siste
me de oglinzi), potrivit proiecte
lor existente. numărul lor 
urmînd să atingă 2,5 milioane 
în 1985 ; autoritățile au anunțat 
că toti cei care doresc să-și in
staleze asemenea sisteme de în

călzire vor primi credite in con
diții avantajoase.

• „ORARUL" CELU
LELOR. Multă vreme s-a 
crezut că memoria este o ca
racteristică exclusiv a celule
lor sistemului nervos. Savanții 
sovietici au făcut insă recent 
descoperirea că și alte tipuri de 
celule ale corpului uman pose
dă un mecanism similar me
moriei. Există celule care se
cretă proteine ritmic, la fiecare 
oră. Oamenii de știință au 
reușit să modifice acest „orar", 
în sensul că le-au impus un 
nou ritm. Izolate de corp, ele 
au continuat timp de 14—16 ore 
să producă proteinele respective 
după noul orar, cel impus pe 
cale artificială.

• ÎNLĂTURAREA UR
MELOR CATASTROFEI 
PETROLIERE cea urmat 
eșuării supertancului „Amoco

Cadiz" pe coastele bretone con
tinuă să-i preocupe pe specia
liști. Doar 40 000 tone de țiței 
amestecat cu apă au putut fi 
recuperate și sint reutilizabile. 
Mari probleme ridică insă nă
molul format din petrolul, adus 
de valuri la țărm, nisip, pămînt 
și alge. în urma studierii mai 
multor propuneri, s-a optat 
pentru depozitarea acestui nă
mol foarte poluant, ce ..sufocă" 
pur și simplu regiunea de 
coastă. în gropi „căptușite" cu 
folii de material plastic. Pen
tru înlăturarea țițeiului ce-a 
îmbibat nisipul plajei se au in 
vedere două metode : prima se 
bazează pe o substanță chimică 
ce neutralizează țițeiul, a doua 
constă in separarea prin ardere 
a nisipului de țiței.

• „MANNEKEN PIS" 
A FOST REGĂSIT. Cu 
citeva zile în urmă relatam 
la această rubrică despre dispa
riția din centrul capitalei bel
giene a statuetei „Manneken

Pis" (..Băiețelul impudic") — 
de fapt o copie — min- 
dria locuitorilor Bruxelles-ului. 
Autorii „răpirii", elevi ai unei 
scoli tehnice din Bruxelles, care 
și-au consacrat trei nopți la 
rînd pentru a demonta statueta, 
au hotărit după ..isprava" lor să 
redea acest simbol al orașului 
celor în drept să-i stăpînească 
— locuitorilor capitalei belgiene. 
Ei au prevenit autoritățile 
unde se află ascuns ..Manne
ken Pis", iar pompierii si poli
țiștii au transportat si reașezat 
celebrul personaj la locul cunos
cut din apropiere de celebra 
„Grand Place".

• MUSTANGI ÎN EU
ROPA. în inima regiunii hi- 
perindustrializate a Ruhruiui 
(R.F.G.). intr-o zonă de pădure

Si lunci, se află o rezervație na
turală unică pe continentul nos
tru. unde trăiesc cai sălbatici. 
Cele 200 de exemplare isi duc 
viata in deplină libertate, doar 
în iernile foarte aspre fiind aju
tate de om în găsirea hranei. 
Prezenta lor in această zonă a 
fost pentru prima oară atestată 
documentar în anul 1316. fiind 
așadar de stirpe mult mai ve
che decît mustangii americani 
și. de asemenea, singurii a căror 
genealogie a putut fi urmărită 
metodic de-a lungul secolelor. 
Datorită selecției naturale rigu
roase impuse de condițiile as
pre de trai, caii de la Diilmen. 
cum sint el numiți, după locali
tatea în apropierea căreia este 
rezervația, au calități cu totul 
deosebite : longevitate mare 
(25—30 de ani) si rezistentă 
deosebită la boli.

Siluetele clădirilor 
înalte ale Sanhaiului 
rămin undeva în urmă 
către țărmul oceanu
lui. Panglica de asfalt 
merge paralel cu ma
rele canal ce alimen
tează păienjenișul de 
drumuri de apă din 
zonă, apă molatică, 
nici limpede, nici gal
benă. mai mult un a- 
mestec de tonuri inde
finite. pe luciul căreia, 
înghesuite una în alta, 
plutesc ambarcațiuni 
cu motor sau acționa
te manual, transpor
tând produse agricole, 
pește. îngrășăminte 
naturale, materiale de 
construcție sau. trase 
la mal. servesc ca loc 
de adăpost diurn pen
tru pescari. Lanurile 
de orez, culcate pe 
dunga șoselei. sînt 
date în copt si spicele 
se îndoaie sub greuta
tea boabelor. Pînă Ia 
recoltare, mina omului 
nu are cu ce să mai 
intervină si doar ici- 
colo șe mai zăresc 
grupuri restrinse de 
fete smulgînd cite o 
Îndărătnică buruiană.

în raza privirii apar 
sate, activități umane 
diverse, pe șosea se 
Întretaie șiruri de ca
mioane, tractoare, că
ruțe, cimpurile cul
tivate cu porumb sint 
degajate de resturi
le vegetale, unde
va se elimină exce
sul de umiditate. în alt 
loc se sapă canale de 
irigații. Rețin în mod 
particular atenția un 
șir de bizare construc
ții din beton armat, 
abia răsărind la supra
fața pămîntului. Sint 
cazemate si ni se spu
ne că fac parte din sis
temul de fortificații cu 
care Gomindanul a în
cercuit. cu treizeci de 
ani în urmă, marea 
metropolă. în iluzia că 
va putea stăvili înain
tarea vijelioasă a Ar
matei populare de eli
berare. Toate au cre
nelurile îndreptate in 
direcția noastră de 
mers, către interiorul 
tării, sînt năpădite de 
ierburi sălbatice si 
par. in ambianta mun
cii constructive din 
jur. vestigii ale unei 
alte lumi, ale unei 
lumi apuse pentru tot
deauna.

Ne îndreptăm către 
comuna populară Cen
dun. Ce este comuna 
populară ? O unitate 
economică reunind in
tr-un complex de pro
ducție mai multe coo
perative agricole. Cea 
pe care o vizităm nu
mără 25 de mii de lo
cuitori. Ea a rezultat 
din fuzionarea a 16 
cooperative si însu
mează tot atîtea bri
găzi de producție și 
107 echipe de lucru. Pe 
cele 2194 ha de care 
dispune cultivă plante

cerealiere și bumbac. 
La cereale se obțin a- 
ntial trei recolte. în 
1957, an premergător 
constituirii comunei, 
se obțineau două re
colte. Tot în același an 
1957 se recoltase o 
producție medie la 
hectar de 4 575 kg ce
reale. în 1965 s-au ob
ținut 10 265 kg la hec
tar. iar în 1976 s-a a- 
juns la 14 707 kg. Pen
tru 1977 se prevedea o 
recoltă și mai mare. 
Comuna are peste 39 
mii porci, o fermă de 
vaci, un sector de 
creștere a nutrlilor. 
dispune de o bază de 
pescuit bine dotată 
care. în 1976, a furni
zat statului 170 tone 
pește. $i. ceea ce a 
constituit pentru noi

NOTE 
DE CĂLĂTORIE

o veritabilă surpriză. 
Întreține un sector de 
creștere a scoicilor 
producătoare de perle. 
La vremea cind ne gă
seam la Cendun. per
lele nu ajunseseră la 
maturitate, dar gaz
dele. pentru a ne in
troduce în tainele mi
raculosului laborator 
de fabricare a prețioa
selor pietre, au sacri
ficat o scoică, mare 
cît o farfurie ; perlele, 
nouă sau zece la nu
măr, erau încă în pro
ces de formare, aveau 
dimensiunea unui bob 
de mazăre și nu do- 
bîndiseră nici durita
tea ce le este caracte
ristică și nici străluci
rea care le dă atita 
farmec. în sectorul 
piscicol am asistat Ia 
un... program de gim
nastică a peștelui, de 
fapt impropriu zis 
gimnastică, exact fiind 
să se spună „program 
de înviorare". De la 
un capăt al bazinului, 
peștele era adunat cu 
năvodul în direcția ce
luilalt capăt, unde, o- 
dată ajuns, ca să sca
pe, peștele făcea un 
extraordinar efort să
rind dincolo de plasa 
în care se găsea cap
tiv. Proiectile argintii, 
peștii țîșneau cu miile 
peste dunga năvodu
lui. O operație care 
se repetă zilnic, izvo- 
rîtă din cunoașterea 
cerințelor biologice
ale peștelui, știut fi
ind că in condiții de 
crescătorie peștele 
lenevește si. în loc să 
crească în greutate, 
stagnează si este su
pus îmbolnăvirilor.

Pe parcursul vizitei 
tn comună am aflat 
că aceasta dispune de 
numeroase alte sectoa
re de producție : o fa
brică de folii de ma
terial plastic, o fabrică

de împletituri din 
bambus, o fabrică de 
insecticide, o fabrică 
de fasunguri și o fa
brică de țesături epo- 
jate din bumbac cu 50 
de războaie. întreprin
dere care. în proporție 
de 80 la sută, produce 
pentru export. Pe to
talul activităților in
dustriale. comuna 
populară de la Cen
dun numără peste trei 
mii de muncitori.

Ca să vedem cum 
trăiesc membrii comu
nei. am fost conduși in 
locuința unui pescar 
dintr-una din clădirile 
construite in ultimii 
ani. în casă era curat, 
totul aranjat cu gust, 
ni s-a servit ceai cald. 
Pină la instaurarea 
puterii populare, gene
rațiile premergătoa
re au locuit pe apă, 
în ambarcațiuni ar
haice, care nu oferă 
omului decît o podea 
îmbibată de umezeală 
și un acoperiș.

După un sumar bi
lanț al realizărilor pe 
plan social — 18 școli 
elementare si medii, 
invățămîntul de 7 cla
se fiind generalizat, 
rețea sanitară cuprin- 
zind un spital cu 20 de 
medici, o policlinică. 
57 de cadre sanitare 
medii s.a. — operind 
o întoarcere în timp, 
insotită de compara
ții intre ieri si azi. 
secretarul- de partid 
al comunei, un bărbat 
brunet, cu ochi scli
pind de inteligentă, a 
conchis că „...dacă se 
privește înapoi. se 
constată realizări în
semnate. dar dacă e 
să privim cu seriozita
te înainte, ne dăm 
seama că trebuie să 
mergem în pas alergă
tor".

Pretutindeni am fost 
înconjurați de copii, 
toti bine îmbrăcati si 
bine hrăniți, doritori 
să ne vadă cit mai de 
aproape si atenti la 
modulația pronunției 
noastre. La întoar
cerea în Șanhai 
ne-am oprit, intr-unui 
din cartierele noi ale 
marii metropole, la o 
grădiniță. Copiii ne-au 
prezentat un frumos 
program artistic com
pus din jocuri si cîn- 
tece. punctul „forte" 
constituindu-1 piesa 
intr-un act „împăr
țirea merelor". I-am 
aplaudat cu căldură 
pentru frumusețile a- 
rătate. iar ei. la des
părțire. au bătut ve
seli din palme, stri
gi nd cu glasuri zglo
bii :

— Taitlen Sușu !... 
Taitien Sușu !...

Ceea ce nu însemna 
altceva decît „La re
vedere nenea !...“.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

6 șl 7 mal. tn țară : Vremea se va În
călzi, mai ales in prima parte a Inter
valului. cerul va fi variabil, cu lnno- 
rări mai accentuate spre șflrșltul in

tervalului în Banat, Crlșana, Maramu
reș șl Transilvania. Ploi izolate. VIntuI 
va sufla slab pînâ la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, iar cele maxime între 15 
și 25 de grade, local mal ridicate 1n 
sudul țării. In București : Vreme In 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vtnt 
slab pînă la moderat. Temperatura tn 
creștere, mal ales In prima parte a 
Intervalului.Un non și puternic avînl întrecerii

(Urmare din pag. I)
zațiile de partid, sindicatele trebuie 
să urmărească modul cum se înfăp
tuiesc angajamentele asumate la fie
care produs, să intervină prompt și 
eficient pentru înlăturarea unor ne
ajunsuri care apar, pentru fructifi
carea operativă a resurselor de creș
tere mai rapidă a producției. îndeo
sebi pe seama mai bunei folosiri a 
capacităților de producție și a spo
ririi productivității muncii.

O atenție deosebită trebuie acor
dată realizării exemplare a planului 
și a angajamentelor la export, urmă- 
rindu-se asigurarea tuturor condiții
lor pentru creșterea calității și com
petitivității produselor, respectarea 
întocmai a obligațiilor contractuale 
asumate față de partenerii externi.

Ritm maxim de lucru pe
șantiere. Numeroase unități de
construcții și-au luat angajamentul 
de a devansa termenele de punere 
în funcțiune la o serie de obiective 
economice și sociale. Totuși, pe unele 
șantiere continuă să se mențină res
tanțe față de graficele de execuție

la construcții și. mai ales, la lucră
rile de montaj. Ținind seama de im
portanța deosebită pe care o are 
realizarea la timp și chiar devansa
rea termenelor de punere in func
țiune a noilor obiective, este nu nu
mai util, ci și absolut necesar să fie 
generalizată inițiativa de a se con
stitui echipe mixte de montaj ale 
constructorului și beneficiarului. Pen
tru accelerarea ritmului lucrărilor pe 
șantiere, hotăritoare sint buna orga
nizare a muncii, îndeplinirea rigu
roasă a sarcinilor la toate eșaloanele : 
constructori, montori, beneficiari de 
investiții.

Să acționăm cu toate forțele, să 
facem totul in fiecare unitate pen
tru ca întrecerea să fie mai di
namică, mai rodnică, să prile- 
juiască pretutindeni desfășurarea de
plină, a energiilor tuturor oamenilor 
muncii, afirmarea plenară a iniția
tivei lor creatoare. Fiecare colectiv 
să-și facă un titlu de cinste și min- 
drie din a raporta zi de zi, lună de 
lună rezultate tot mai bogate in 
întrecere, in înfăptuirea prevederilor 
planului și a angajamentelor in acest 
an hotărîtor al cincinalului.

© DESCIFRAREA 
TAINELOR ANTARCTICII. 
Cinei tone de eșantioane prele
vate din calota glaciară a An
tarcticii vor fi aduse in Franța 
de un grup de glaciologi în ve
derea unor ample cercetări. Fo
rajele au fost efectuate pină la 
adîneimea de 901 m. întrucit rit
mul mediu de acumulare a 
gheții este de 4 cm pe an, 
prin studierea acestor eșantioa
ne specialiștii vor cunoaște mai 
bine fenomenele naturale petre
cute in această zonă a globului 
in ultimii 25 000—30 000 de ani. 
Primele măsurători au confirmat 
ipoteza emisă înaintea foraje
lor potrivit căreia perioada de 
tranziție intre ultima glaciatiu- 
ne si clima actuală ar fi avut o 
durată dc circa 5 000 ani (intre 
15 000 și 10 000 ani i.e.n.).

• COMETA MEIER
1978 F. Un astronom cana
dian amator, Rolf Meier, a de
venit primul cetățean al țării

sale care a descoperit o cometă. 
Inginer specialist în electronică, 
Rolf Meier și-a făcut o adevă
rată pasiune din studierea cor
purilor cerești. El a ajuns să 
descopere cometa, cunoscută de 
acum inainte de analele de spe
cialitate sub numele de „Co
meta Mcier 1978 F“, utilizind 
telescopul Societății regale de 
astronomie din Canada de la 
Observatorul din Indian Rivers 
(lingă Ontario).

• VIAȚA PE BICI
CLETĂ. Vest-germanul Heinz 
Stucke, in vîrstă de 38 de ani, 
nu concepe viața altfel decit 
pe ...bicicletă. De 16 ani el pe
dalează în lungul și-n latul 
Pămintului, interval de timp in 
care a parcurs 150 000 km ; a- 
cestora li se mai adaugă și cei 
220 000 km pe care a fost ne
voit, din motive geografice, să-i 
străbată cu alte mijloace de 
locomoție — avion, vapor, ma
șină etc. Bicicleta l-a purtat 
prin Himalaya și jungla Ama

zonului. Alaska si Africa, in to
tal. prin 105 țări. dar. după cum 
declară neobositul •biciclist, ei 
nu are de gind să se oprească 
cită vreme mai există colturi 
de lume nebătute de bicicleta 
sa.

• MAȘINĂ DE SCRIS 
NOTE MUZICALE. Prima 
mașină automată de scris note 
muzicale a fost creată in cadrul 
Institutului de tehnologie Ro
bert Gordon din Aberdeen (Sco
ția). prin cuplarea unui caseto- 
fon și a unui ordinator Ja cla
viatura unei orgi electronice. 
Fiecare notă cintată și durata 
sa se înregistrează sub forma 
unor semnale binare. Apoi ca
seta este decodată de ordinator. 
Care, cu ajutorul unui sistem 
de imprimare, „eliberează" di
rect partitura. De notat că 
„mașina de scris note" se 
adaptează la toate genurile de 
muzică și la toate instrumentele 
cu clape.
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NAȚIUNILE UNITE

Pentru independența imediată 
si autentică a Namibiei 9

Adunarea Generala a O.N.U. a adoptat Declarația 
și Programul de acțiune pentru sprijinirea autodeterminării 

poporului namibian
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U., in- 

trunită miercuri în ședința finală a sesiunii sale speciale consacrate Nami
biei, a adoptat — cu 119 voturi pentru și nici unul contra (21 de delegații
au absentat de la vot) — Declarația 
teritoriului sud-vest-afTican.

Aceste documente au fost adop
tate in prealabil de către Consiliul 
pentru Namibia, Ia Lusaka, in luna 
martie a.c.

Declarația de la Lusaka cere Adu
nării Generale să reafirme respon
sabilitatea Națiunilor Unite față de 
Namibia, precum și față de integri
tatea teritorială a acesteia, inclusiv 
portul Walvis Bay — alipit ilegal de 
regimul rasist sud-african. Acest 
oraș — se subliniază în document — 
este singurul port de adincime între 
Lobito (Angola) și provincia Cap.

Documentul invită Adunarea Ge
nerală să determine condițiile și mă
surile susceptibile să asigure o inde
pendență imediată și autentică pen
tru Namibia, să condamne și să res
pingă în mod categoric a priori orice 
reglementare internă pentru Nami
bia. Declarația menționează, de ase
menea, că S.W.A.P.O. (Organizația 
Poporului din Africa Sud-Vest) 
este singurul reprezentant autentic 
al poporului namibian.

La rindul său, „Programul de ac
țiune" cere tuturor statelor să facă 
tot ceea ce este posibil pentru a de
termina Africa de Sud să renunțe 
la pretențiile sale asupra Walvis 
Bay-ului, să se abțină de la orice 
cooperare cu această țară în dome-

Consultări în vederea 
intercomunitare în

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— într-o declarație difuzată presei 
de purtătorul de cuvint al Națiuni
lor Unite, William Powell, se arată 
că secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, desfășoară consul
tări cu părțile interesate în proble
ma cipriotă. în scopul clarificării 
pozițiilor ambelor comunități din 
insulă în vederea reluării procesu
lui de negocieri. După cum se știe, 
convorbirile intercomunitare în pro
blema cipriotă, desfășurate sub egi
da secretarului general al O.N.U., 
au fost suspendate în vara anului 
1977.

Purtătorul de cuvint al O.N.U. a 
amintit că președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou, a refuzat

Sesiune a O.N.U.D.I.
VIENA. — La Palatul Hofburg, din 

Viena. s-au deschis lucrările celei 
de-a zecea sesiuni a Comitetului per
manent al Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.). Participanții vor exa
mina raportul directorului executiv al 
O.N.U.D.I. cu privire la activitatea 
organizației pe anul 1977 și vor a- 
proba planul de perspectivă de dez
voltare a O.N.U.D.I. pe perioada 
1980—1983.

Planul este orientat spre transpu
nerea in viată a hotăririlor ce
lei de-a doua conferințe generale a 
O.N.U.D.I.. conform cărora ponderea 
țărilor in curs de dezvoltare in pro
ducția industrială mondială trebuie 
să se ridice in anul 2000 Ia 25 la 
sută, față de 7 la sută în prezent.

și Programul de acțiune in problema

niul nuclear, să nu furnizeze mer
cenari regimului de la Pretoria, să 
ferească resursele naturale ale Na
mibiei de exploatarea concernelor 
sud-africane și străine și să pună 
capăt tuturor contractelor privind li
vrările de armament către Republica 
Sud-Africană.

Luînd cuvîntul după vot, președin
tele Organizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest, Sam Nujoma, a 
exprimat hotărirea poporului nami
bian de a-și intensifica lupta arma
tă pentru obținerea independenței, 
în cazul eșuării încercărilor de so
luționare pe cale politică a acestei 
probleme.

★
Regimul rasist sud-african a adop

tat o nouă lege care promovează 
discriminarea rasială. în acest sens, 
ministrul sud-african pentru proble
mele africane. Connie Mulder, a anun
țat in parlament că descendenții ce
tățenilor fostelor bantustane — de
venite „independente" — nu mai be
neficiază de dreptul de reședință 
permanentă în zonele urbane, nece
sar pentru a putea poseda o locuință. 
Acest „drept" este acordat automat 
copiilor de negri beneficiind încă de 
cetățenia sud-africană.

reluării negocierilor 
problema Ciprului
să accepte ca bază de negocieri pen
tru reluarea convorbirilor interco
munitare propunerile prezentate se
cretarului general al O.N.U. de că
tre liderii comunității ciprioților 
turci din insulă. „Evident — a spus 
purtătorul de cuvint al O.N.U. — exis
tă o discrepanță intre pozițiile celor 
două părți in ceea ce privește baza de 
reluare a discuțiilor. în aceste con
diții — a continuat el — secretarul 
general al O.N.U., în Îndeplinirea 
mandatului său de bune oficii. în
credințat de către Consiliu! de Secu
ritate in baza rezoluției 367. din 1975, 
intenționează să-și continue consul
tările in vederea clarificării poziții
lor ambelor părți cu privire la re
luarea procesului de negocieri".

Evoluția situației din Afganistan
• Măsuri adoptate de Consiliul Militar Revoluționar • Manifes

tări populare în sprijinul noului regim
KABUL 3 (Agerpres). —• Sub pre

ședinția lui Anur Mohammad Taraki, 
șeful statului si prim-ministru al Af
ganistanului. la Kabul a avut loc șe
dința ordinară a Consiliului Militar 
Revoluționar. După cum a anunțat 
postul de radio Kabul, citat de agen
ția T.A.S.S., în cadrul ședinței a fost 
adoptată hotărirea de a se confisca 
și de a se naționaliza bunurile mo
bile și imobile ale fostei dinastii, ur- 
mind ca acestea să aparțină poporu
lui muncitor.

După cum a anunțat agenția Bah- 
tar, delegații de țărani, muncitori, 
clerici și ale triburilor afgane i-au 
vizitat pe reprezentanții noilor or
gane ale puterii, asigurindu-i de spri
jinul pe care poporul il acordă noi
lor autorități.

Regina Danemarcei 
l-a primit pe 

ambasadorul României
COPENHAGA 3 (Agerpres). — Re

gina Margareta a Il-a a Danemarcei 
a primit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România, Gheorghe Ploieș- 
teahu, in legătură cu încheierea mi
siunii sale în această țară.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc, regina Margareta a Il-a a rugat 
să se transmită președintelui Nieolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu calde salutări și urări de 
sănătate și fericire, de prosperitate și 
bunăstare poporului român. Suverana 
Danemarcei a evocat înalta persona
litate. a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, aportul său deosebit la 
promovarea unei politici de înțele
gere și pace în lume, activitatea sa 
internațională prodigioasă.

MOSCOVA

„Ziua României" 
la Expoziția de creație 

tehnico-științifică 
a tineretului 

din unele țări socialiste
MOSCOVA 3. — Coresponden

tul Agerpres transmite : Cu pri
lejul Zilei tineretului din Repu
blica 'Socialistă România, la 
standul românesc din cadrul 
Expoziției de creație tehnico- 
științifică a tineretului din unele 
țări socialiste — deschisă in 
prezent la Moscova — a fost 
organizată „Ziua României". In 
sala principală a pavilionului 
expoziției a avut loc o întâlnire, 
la care au participat un mare 
număr de tineri din întreprin
derile și institutele de cercetări 
ale capitalei sovietice, activiști 
ai Comsomolului.

Manifestarea a prilejuit pre
zentarea largă a preocupărilor 
și contribuției tineretului din 
țara noastră la progresul tehni- 
co-științific, evidențiate sugestiv 
la actuala ediție a expoziției de 
la Moscova. Aici sint expuse 
peste 60 de instalații și aparate 
diverse — parte din realizările 
reprezentative ale tinerilor in
ventatori și inovatori din între
prinderi industriale, de con
strucții și transporturi, din in
stitute de cercetări și proiectări, 
unități de învățământ etc., ma
joritatea aplicate deja în pro
ducție, iar unele dintre ele bre
vetate peste hotare. Pentru ori
ginalitatea și valoarea tehnico- 
științifică a invențiilor și inova
țiilor expuse, 17 tineri din țara 
noastră au fost distinși cu di
plome de laureați ai expoziției.

„Revoluția noastră înseamnă sfir- 
șitul aristocrației și feudalismului in 
Afganistan", a declarat, intr-un inter
viu acordat corespondentului agenției 
France Presse. Abdul Kadir. ministru 
al apărării in noul guvern afgan 
creat după lovitura de stat de la 27 
aprilie.

Abdul Kadir a afirmat că „99 la 
sută din populație a așteptat înlătu
rarea regimului precedent : revoluția 
din 1973 nu a satisfăcut speranțele 
poporului afgan". El a subliniat : 
„mișcarea noastră este democratică, 
afgană și a fost, realizată de o ma
nieră independentă". Abdul Kadir a 
declarat că noul regim dorește să 
aibă relații normale cu toate țările 
vecine, fără preferințe sau excluderea 
vreuneia dintre ele.

Deschiderea Conferinței interparlamentare de la Viena

Parlamentele sint chemate să-și aducă 
o contribuție sporită la asigurarea securității 

și dezvoltarea cooperării in Europa 
Cuvîntul reprezentantului României

VIENA 3 (Agerpres). — La Viena 
au incenut lucrările celei de-a III-a 
Conferințe interparlamentare în pro
blemele securității si cooperării in 
Europa. Participă delegații ale gru- 
purilor interparlamentare din tarile 
semnatare ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa, observatori din par
tea altor grupuri naționale. La lucrări 
ia parte o delegație a Grupului român 
al Uniunii Interparlamentare, condusă 
de Tudor Drăganu. președintele Co
misiei constituționale si juridice a 
M.A.N.. vicepreședinte al Grupului 
român.

în alocuțiunea inaugurală, pre
ședintele Republicii Austria. Rudolf 
Kirchschlaeger. a subliniat rolul și 
contribuția parlamentelor si parla
mentarilor în impulsionarea procesu
lui de edificare a Păcii, securității si 
cooperării in Europa. în acest scop 
— a arătat vorbitorul — conferința 
trebuie să privească aplicarea Actu
lui final ca un tot unitar, nu ca ne 
un document îndreptat împotriva 
uneia sau alteia din țările partici
pante. Se impune, totodată, adoptarea 
unor acțiuni ferme ne linia reducerii 
potențialului militar, a realizării de
zarmării. La rindul său, can
celarul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, referindu-se la unele as
pecte ale dezvoltării relațiilor co
merciale și cooperării intereuro- 
pene, a evidențiat consecințele ne
gative ale protecționismului, ce 
accentuează si mai mult dificultățile 
cit care este confruntat comerțul in
ternațional.

în prima zi a lucrărilor, in ședința

agențiile de presă transmit:
Vizită. La invitația secretarului 

general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. Kim Ir Sen. președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premier al Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze. Hua 
Kuo-fen, va face, in curind. o vizită 
oficială de prietenie in R.P.D. Co
reeană — transmite agenția China 
Nouă.

în cadrul turneului Pe 
care-l întreprinde în citeva țări din 
Asia. Milos Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, secretar federal 
pentru afaceri externe, aflat în vi
zită oficială de prietenie la Pnom 
Penh, a fost primit de președintele 
Prezidiului de Stat al Kampuchiei 
Democrate. Khieu Samphan., căruia 
i-a înmînat un mesaj din partea 
președintelui Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito. Anterior. Milos Minici a efec
tuat vizite la Bangkok și Hanoi. Co
municatul dat publicității la înche
ierea vizitei Ia Hanoi subliniază fap
tul că relațiile dintre Vietnam si Iu
goslavia se dezvoltă in multe dome
nii si reafirmă voința celor două 
țări de a întări pe mai departe aces
te relații de prietenie și cooperare, 
în interesul ambelor popoare.

în Bangladesh a fost per- 
misă, potrivit unei declarații oficia
le. reluarea activității partidelor po
litice din țară. Această măsură pre
cede alegerilor prezidențiale, care vor 
avea loc la 3 iunie. 

plenară a luat cuvin tul șeful delega
ției române. Reievînd semnificația 
conferinței, care are loc Ia scurt timp 
după încheierea reuniunii de la 
Belgrad și in împrejurări internațio
nale foarte complexe, marcate de 
menținerea în Europa și în lume a 
numeroase probleme nerezolvate, 
vorbitorul a subliniat importanța 
deosebită pe care o acordă țara 
noastră problemelor securității și 
cooperării in Europa, aplicării inte
grale a prevederilor Actului final de 
la Helsinki. O atenție cu totul deo
sebită trebuie acordată realizării 
dezangajării militare si dezarmării, 
in primul rind a dezarmării nucleare, 
ceea ce reclamă abordarea cu priori
tate a acestei probleme în cadrul 
conferinței. Totodată, a fost subli
niată necesitatea de a se aboli prac
ticile protecționiste. toate obstacolele 
și barierele în calea comerțului in- 
tereuropean. de a se promova coope
rarea in domeniile culturii, educației, 
științei și informațiilor.

Conferința trebuie să se pronunțe 
în mod ferm în favoarea continuării 
cursului spre destindere, parlamen
tele și parlamentarii fiind chemați 
să-și aducă contribuția lor construc
tivă în această direcție, in virtutea 
responsabilităților care Ie revin în 
fața propriilor lor popoare, influen- 
țind guvernele respective să ia mă
suri concrete pentru impulsionarea 
colaborării europene în toate dome
niile de activitate și, în primul rînd, 
în examinarea responsabilă a pro
blemelor de ordin militar — a sub
liniat șeful delegației române.

Întrevedere la Berlin.
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. a primit, la Berlin, 
o delegație a Partidului Social-Demo
crat din Finlanda, condusă de secre
tarul general al partidului, • Ulf 
Sundqvist. Cu acest prilej a fost 
subliniată necesitatea unor noi pași 
constructivi in direcția asigurării 
păcii, conform Actului final de la 
Helsinki. Este vorba de adîncirea 
procesului de destindere, ceea ce re
clamă curmarea cursei înarmărilor și 
obținerea unor rezultate concrete în 
domeniul dezarmării.

Zilele culturii, învăță
mântului, cărții și presei, 
care se vor desfășura in Polonia oină 
la sfîrșitul lunii mai, vor constitui un 
prilej de evocare a luptei poporului 
polonez pentru construirea societății 
socialiste dezvoltate, pentru pace.

Apel pentru întărirea uni
tății Africii. într-o declarație făr 
cută cu ocazia unui miting care a 
avut loc la Omdurman. președintele 
Sudanului. Găafar El Nimeiri. a a- 
dresat statelor africane un apel pen
tru acțiuni concertate in vederea întă
ririi unității si solidarității lor. Spri
jinim ideea că Africa aparține afri
canilor înșiși — a spus președintele 
sudanez. El a subliniat. în context, 
că africanii și numai africanii tre
buie să-si hotărască propriile destine 
— fără nici un fel de interferență 
străină.

Adunare solemnă la Hanoi
HANOI 3 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc o adunare solemnă prile
juită de cea de-a treia aniversare a 
marii victorii obținute în lupta pen
tru eliberarea părții de sud a Vietna
mului (30 aprilie) și de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai. La adunare au fost 
prezenți Ton Duc Thang, președin
tele Republicii Socialiste Vietnam, 
Le Duan, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Vietnam, 
Nguyen Huu Tho. vicepreședinte al 
R.S.V., Truong Chinh, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale, alți conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai Frontului 
Patriei, ai organizațiilor de masă și 
ai partidelor politice, eroi ai luptei 
de eliberare, oameni ai muncii.

în cuvântările rostite la adunare, 
Nguyen Van Linh, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.V., și Fam 
Van Dong, premier al guvernului, au

ORIENTUL MIJLOCIU
Secretarul general al O.N.U. 

propune convocarea 
unei conferințe Ia New York 

cu participarea 
tuturor părților interesate
NEW YORK 3 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui „Newsweek", secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, a apre
ciat că. în negocierile de pace din 
Orientul Mijlociu „este nevoie de 
idei proaspete" și de „găsirea unei 
noi abordări", pentru a nu se pier
de climatul propice generat de vizi
ta președintelui Egiptului în Israel. 
Un prim pas pentru relansarea ne
gocierilor — a opinat secretarul ge
neral a! O.N.U. — l-ar putea con
stitui convocarea unei conferințe la 
New York, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a O.E.P. 
Kurt Waldheim a arătat, in context, 
că Israelul trebuie să accepte ter
menii rezoluției 242. care cere. între 
altele, retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate.

Șomajul afectează peste 
40 la sută din forța de mun
că a Americii Latine - se 
arată în raportul anual al Băncii In- 
teramericane de Dezvoltare, dat pu
blicității la Rio de Janeiro. Creșterea 
șomajului — relevă raportul — este 
accentuată de fenomenul de migrare 
în masă a populației rurale către 
orașe. Documentul menționează că 
în Argentina. Brazilia. Venezuela, 
Mexic. Columbia si Chile — țări in 
care trăiește 80 la sută din populația 
aptă de muncă a Americii Latine — 
somează peste 17 000 000 de persoane.

întîiul primar din rîndul 
populației de culoare al 
orașului New Orleans,Ernest 
Morial. în virstă de 48 de ani. și-a 
preluat, oficial, funcția la începutul 
acestei săptămini.

Probleme prioritare ale dezbaterilor din Congresul S.U.A.
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Congresul S.U.A. a prezentat pre
ședintelui Jimmy Carter lista priori
tăților in dezbaterile actualei sesiuni 
parlamentare. După cum s-a preci
zat, pe lista de priorități a forului 
legislativ american figurează, între 
altele, problema livrării de avioane 
militare către unele țări din Orien
tul Mijlociu, chestiunea ridicării em
bargoului la livrările de armament 
către Turcia, examinarea programu- 

relevat schimbările istorice petrecu
te în Vietnam după eliberarea Sudu
lui, subliniind, totodată, sarcinile 
care stau în fața poporului vietnamez 
în actuala etapă de construcție paș
nică, pentru edificarea unei țări 
prospere.

*
La Hanoi a fost dată publicității 

miercuri hotărirea Guvernului R. S. 
Vietnam cu privire Ia efectuarea re
formei monetare si introducerea pe 
întreg teritoriul tării. încenînd de la 
3 mai. a unui sistem monetar unifi
cat — anunță agenția V.N.A. în ho- 
tărîre se arată că. după unificarea 
tării, cu trei ani în urmă, in partea 
de sud s-au petrecut transformări în 
viata economică, socială si culturală 
care au creat condițiile necesare 
unui sistem monetar uniform și 
stabil.

ARGENTINA

Generalul Videla confirmat 
pentru un nou mandat 

prezidențial
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

Generalul Jorge Rafael Videla. șeful 
statului argentinian, a fost confirmat 
de junta militară de guvernămint ca 
președinte al Republicii Argentina 
pentru o nouă perioadă : 1 august 
1978 — 29 martie 1981. Hotărirea în 
acest sens a fost adoptată în urma 
unei reuniuni, desfășurată marți, a 
triumviratului militar. organul su
prem al puterii, in componența că
ruia intră comandanții șefi ai celor 
trei arme — generalul Videla pentru 
armata de uscat, amiralul Emilio 
Masera pentru marină și generalul 
Orlando Agosti pentru aviație.

Convorbiri la Phenian. 
încheierea convorbirilor oficiale de la 
Phenian dintre președintele R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen, și împăratul 
Africii Centrale, Bokassa I. s-a dat 
publicității textul Tratatului de prie
tenie și cooperare dintre cele două 
țări. Au fost, de asemenea, semnate 
acorduri privind cooperarea economi
că, culturală, științifică și tehnică.

Convenție între R.D.G. si 
R.F.G. Agențiile A.D.N. și D.P.Â. 
informează că la Berlin a fost sem
nată. miercuri, o convenție prin care 
se reglementează problemele baraju
lui de pe Ecker și ale conductei de 
apă situate în zona de frontieră dintre 
R.D.G. și R.F.G. Prin convenție, 
R.F. Germania i se permite să folo
sească și să întrețină porțiunile din 
barai și din conductă situate pe teri
toriul R.D. Germane.

Satelitul de telecomuni
cații experimental „Ots-2" 
va fi lansat la 4 mai, ora 22,57 
GMT, de Ia Cap Canaveral, în Flo
rida — a anunțat Agenția spațială 
vest-europeană E.S.A.

lui energetic al Administrației, pro
iectele de lege privind sistemul de 
impozite și reducerea șomajului, re
forma serviciilor civile și legislația 
privind agricultura. Cu prilejul întîl- 
nirii săptăminale cu liderii Congre
sului. președintele Carter a declarat 
că intenționează să opună vetoul pre
zidențial oricăror măsuri pe care le 
va considera de natură să stimuleze 
fenomenele > inflaționiste.
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iNTlMPINAREA SESIUNII SPECIALE 
ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. 
CONSACRATĂ DEZARMĂRII

2. Cursa înarmărilor-o gravă primejdie 
pentru destinele umanității

„Avînd in vedere amploarea tot mai mare pe care a căpătat-o 
în zilele noastre cursa înarmărilor, pericolele grave pe care 
aceasta le generează, ne pronunțăm cu toată fermitatea pentru 
trecerea, pînă nu este prea tîrziu. la masuri practice, concrete de 
dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară".

IMICOLAE CEAUȘESCU
„MOMENTUL ADEVĂRU

LUI". Pentru prima dată în Istoria 
sa de peste trei decenii, Organizația 
Națiunilor Unite se va Întruni, spre 
sfîrșitul acestei luni, intr-o sesiune 
specială consacrată în exclusivitate 
dezarmării. Cum se explică această 
decizie de excepție, știut fiind că 
de la. crearea Națiunilor Unite. pe 
ordinea de zi a Adunărilor Gene
rale anuale a figurat în permanen
tă un aspect sau altul al dezarmării, 
adoptlndu-se nu mai puțin de 200 
de rezoluții în această problemă ? 
Ce a determinat convocarea foru
mului suprem al națiunilor tocmai 
în acest moment ?

într-o formulă generică, s-ar pu
tea răspunde : a sosit momentul a- 
devărului. Și adevărul este că, în 
pofida rezoluțiilor adoptate la O.N.U. 
yi în alte organisme internaționale, 
tn pofida semnalelor de alarmă pe 
care le-au declanșat numeroasele 
rapoarte și studii ale unor instituții 
specializate, in toii acești ani, compe
tiția înarmărilor a continuat frenetic, 
ajungînd azi la un prag critic. Ideea 
organizării unei dezbateri la scară 
mondială, în cadrul O.N.U.. asupra 
n-oblemelor dezarmării — idee care 
are la origine o propunere a Româ
niei. împreună cu alte state în curs 
de dezvoltare și nealiniate — derivă 
tocmai din preocuparea crescîndă pe 
care o generează cursa înarmărilor, 
din analiza lucidă a implicațiilor de 
extremă gravitate pe care aceasta le 
are asupra vieții internaționale, a 
viitorului întregii umanități.

înscriind problema dezarmării ca 
unul din obiectivele cardinale ale 

întregii sale politici și activități in
ternaționale, situindu-se în primele 
rinduri ale luptei pentru înfăptuirea 
acestui deziderat vital al zilelor 
noastre, România socialistă conside
ră că popoarelor trebuie să li se pre
zinte in mod deschis realitatea asu
pra primejdiilor pe care Ie generea
ză acumularea unor tot mai mari 
cantități de arme de distrugere.

Prin proporțiile sale, cursa înar
mărilor are consecințe din cele mai 
nefaste pentru soarta umanității, a- 
fectează grav dezvoltarea economică 
a statelor si îndeosebi a celor răma
se in urmă, actionind ca o frînă în 
calea eforturilor pentru lichidarea 
decalajelor economice, reprezintă o 
uriașă povară pe spinarea popoare
lor. are implicații în toate sferele de 
activitate a societății umane, afec
tează relațiile interstatale, fiind un 
factor de stimulare a politicii de for
ță. tur instrument in lupta pentru 
sfere de influentă. în cele ce ur
mează ne propunem să ne oprim 
doar asupra primului aspect : pe
ricolele deosebit de grave pe care le 
creează cursa înarmărilor pentru în
seși destinele umanității.

TERRA - UN IMENS AR
SENAL. Se poate spune că ome
nirea se află in prezent în fața celei 
mai grave primejdii din întreaga sa 
existență. Se cunosc suficiente date 
statistice privind proporțiile cursei 
înarmărilor. Pentru a înțelege mai 
exact semnificația acestor date și 
cifre, pericolele pe care ele le im
plică. să reamintim că in primul 
război mondial s-au înregistrat 
8 700 000 de morți, iar în cursul ce

lui de-al doilea război 38 de mili
oane și distrugeri materiale însumînd 
circa 1384 miliarde dolari : ce con
secințe ar avea insă o nouă confla
grație mondială în condițiile de azi. 
cind Terra a devenit un imens arse
nal ? Pentru că armamentelor așa- 
zis „clasice" (impropriu denumite 
astfel. întrucît bombardierele sau 
tancurile de azi nu mai au „clasic" 
decit denumirea) li s-au adăugat 
peste 12 000 de încărcături nucleare 
strategice. Explozfa unei singure 
bombe de 20 kilotone la Hi.roșima. în. 
urmă cu trei decenii, a pulverizat a- 
cest centru urban, provocind uriașe 
pierderi umane. Puterea distructivă 
a armamentelor nucleare existente în 
prezent in lume echivalează însă cu 
1 500 000 de bombe de tipul celei de 
Ia Hiroșima 1 Putem oare să ne ima
ginăm explozia unui milion și ju
mătate de bombe tip Hiroși
ma ? Un studiu al O.N.U. subli
nia că „sute de milioane de oa
meni si-ar pierde viata intr-un con
flict nuclear, jar civilizația, așa cum 
o cunoaștem, ar dispărea inevitabil 
din țările direct implicate. Un mare 
număr din cei care ar supraviețui 
distrugerii imediate, ca și alte po
poare din țările situate în afara zo
nei de conflict, ar fi expuși conta
minării radioactive, resimțind ne ter
men lung aceste efecte si transmi- 
tind o grea povară de ereditate ge
nerațiilor viitoare".

Trebuie spus că. chiar în timp de 
pace, aceste arme reprezintă o gra
vă primejdie. Este vorba de acciden
tele survenite la bordul unor avioa
ne purtătoare de bombe atomice, ale 
unor submarine nucleare, de genera
toarele atomice instalate pe sateliții 

tereștri. Folosite fie și tn zone re- 
strînse, armele atomice au efecte din 
cele mai nocive pe o lungă durată de 
timp — uneori decenii sau secole. 
După mai bine de 30 de ani. bomba 
atomică aruncată asupra Hiroșimei 
continuă să producă anual 3 000 de 
decese. La vremea respectivă victi
mele s-au aflat în afara zonei de ex
tensie a suflului atomic, dar au fost 
contaminate de razele ucigătoare. 
Sau cine nu cunoaște odiseea locui
torilor de pe atolul Bikini, din arhi
pelagul Marshall, evacuați tn 1946 
pentru că locul lor de baștină avea 
să fie transformat in teren de expe
rimentare a armelor atomice și cu 
hidrogen ? După 28 de ani, o parte 
dintre ei s-au reîntors acasă, dar pen
tru puțin timp, deoarece s-a dovedit 
că echilibrul ecologic de pe insulă 
continuă să fie grav perturbat. Se 
apreciază că va trebui să mai treacă 
cel puțin încă 30—50 de ani pînă cind 
insula va redeveni locuibilă. Apa 
este otrăvită, nucile de cocos, crabii, 
peștele oceanului sint necomestibile. 
Tot de Bikini este legată drama pes
carilor japonezi de pe „Fukuriu 
Maru". contaihinati in primăvara a- 
nului 1954 de o „ploaie" de cenușă 
radioactivă provenind de la una din 
numeroasele experiențe efectuate pe 
această insulă. Bikini a rămas un 
simbol al primejdiei atomice, un me
mento peste timp.

VOINȚA POPOARELOR, CEA 
MAI EFICIENTĂ CONTRA’ 
ARMĂ. Marile primejdii pe care le 
implică existența și proliferarea ar
senalelor nucleare produc in mod fi
resc neliniștea profundă a popoare
lor, care nu pot rămine impasibile 
în fața perspectivei folosirii acestor 
mijloace de distrugere. Așa cum este 
știut, otice armă dă naștere la rindul 
ei unei contra-arme. Tn cazul arma
mentului atomic se poate considera 
că nu există contra-armă mai efi
cientă. „mijloc de ripostă" mai pu
ternic decit forțele sociale cele mai 
largi, decit acțiunea unită a popoare
lor înseși. Popoarele de pe toate con
tinentele se ridică cu tot mai multă 

hotărîre împotriva înarmărilor, cer 
scoaterea in afara legii a armelor de 
distrugere în masă. lichidarea lor. 
Este cunoscut că, in urmă cu trei de
cenii, cind cercuri militariste vîntu- 
rau ideea folosirii armei atomice în 
Coreea, popoarele au fost acelea 
care au împiedicat aceasta. Sute de 
milioane de oameni și-au făcut auzit 
glasul de protest împotriva unui ase
menea act. Iar de atunci, este incon
testabil, forțele iubitoare de pace au 
devenit mai organizate, mai puterni
ce ca oricind.

Evoluția vieții Internationale înve
derează că, deși deceniile care au 
trecut de Ia ultimul război mondial 
au fost punctate de nu puține con
flicte armate, popoarele au reușit să 
determine să nu se recurgă la ar
mele de distrugere în masă. Cele mai 
ucigătoare mijloace de luptă, arme
le atomice, au rămas în depozite. 
Iar aceasta vorbește de la sine des
pre forța cu care se poate impune 
voința popoarelor.

ÎMPOTRIVA TENDINȚE
LOR DEMOBILIZATOARE.
s-a reușit ca armele atomice să nu 
fie utilizate, experiențele au conti
nuat și continuă — în aer și la 
mare adincime, in subsol, pe în
tinderile oceanelor, nimeni neputind 
aprecia acum consecințele lor reale, 
in perspectivă. Ceea ce se știe însă 
cu precizie este faptul că teribila 
panoplie a mortii se îmbogățește 
continuu, intr-un ritm depășind 
orice închipuire. Paralel cu pro
liferarea pe orizontală — canti
tativă — a armamentelor, are loc o 
proliferare pe verticală — calitativă. 
Se aduc permanent perfecționări 
mijloacelor de lansare (din silozuri 
subterane, de pe nave sau din adîn- 
cu! mărilor și oceanelor, de pe ram
pe zburătoare circumterestre) sau 
de transportare la țintă (cu rachete 
de croazieră, care se deplasează la 
foarte mică altitudine, urmind for
mele de relief, pentru a evita astfel 
detectarea prin sistemele radar, cu ra
chete cu focoase multiple, adevărate 
„hidre nucleare", în stare să trans
porte un mare număr de Încărcături 

pe care să le disemineze apoi asu
pra unor ținte independente). A- 
ceasta a atras după sine crearea 
unor mijloace adecvate de apărare 
antirachetă, ceea ce, la rindul său, 
a determinat, ca intr-un ciclu infer
nal, intensificarea eforturilor pentru 
crearea unor noi și noi sisteme de 
arme de distrugere în masă. Se dis
cută intens de aproape un an des
pre bomba cu neutroni, capabilă să 
ucidă populația prin doze masive de 
radiații, dar să lase intacte clădirile. 
Tn același timp continuă cercetă
rile pentru perfectionarea armelor 
chimice.

Un recent raport întocmit de un 
grup de experti ai O.N.U. atrage a- 
tentia asupra primejdiilor pe care le 
creează la adresa umanității armele 
bacteriologice. Constituie un tragic 
paradox că în zilele noastre — cind. 
cu toate progresele realizate in era
dicarea unor maladii, știința este 
încă sfidată de oefsistenta unor a- 
devărate flageluri, cum este/cance
rul — există laboratoare în care oa
menii în halate albe lucrează pen
tru a găsi combinații de viruși foar
te puternici, in stare să provoace e- 
pidemii pustiitoare. S-a. calculat că 
dacă o bombă nucleară poate afecta 
o zonă de 30 kmp. iar arma chimică 
o zonă de doua ori mai mare, arma 
bacteriologică isi poate extinde aria 
de acțiune pe o suprafață de 100 000 
kmp.

Se vorbește, de asemenea, despre 
arme cu o forță de distrugere si mai 
mare. In căutarea „armei absolute", 
totale, atenția pare să se concentreze 
asupra armelor meteorologice, ca
pabile să determine modificări ale 
climei, cutremure de pămînt, inun
dații, mutații biofizice. Paralel cu 
apariția unei întregi literaturi despre 
posibilitatea omului de a stăpini e- 
nergia vulcanilor, a ciclonilor. a ma- 
reelor. se alcătuiesc planuri de uti
lizare militară a acestor surse uriașe 
de energie.

Este fără îndoială una din cele mai 
triste realități, reprezentînd o sfi
dare la adresa conștiinței umane, că 
in epoca noastră, in care omenirea 
dispune de mijloace fără precedent 
pentru a asigura înflorirea civiliza

ției. făurirea unei vieți de bunăsta
re si progres tuturor popoarelor, se 
creează paralel mijloace de distru
gere care ar duce la ruină societa
tea omenească.

CU ÎNCREDERE ÎN FORȚA 
MASELOR LARGI. Avînd depli
nă încredere în forța pe care o re
prezintă popoarele pe arena vieții 
internaționale, partidul nostru sub
liniază în permanență necesita
tea de a se prezenta acestora ade
vărul. Tabloul real privind peri
colele generate de cursa înarmărilor 
nu este destinat să înspăiminte. să 
provoace panică. Ci, dimpotrivă, să 
mobilizeze. Adevărul trebuie privit in 
fată. A estompa riscurile pe care le 
implică existenta arsenalelor uriașe 
ce impînzesc globul, a infătisa si
tuația mai roză. înseamnă a facilita 
cursa înarmărilor. Și nu se poate 
nega faptul că in multe situații mă
suri militare de deosebită gravitate 
au fost învăluite in cel mai mare se
cret. iar popoarelor nu li s-a spus a- 
devărul tocmai pentru a Ie împie
dica sâ-si spună cuvîntul. să se ri
dice împotriva planurilor care peri
clitează însuși viitorul omenirii.

Iată de ce România consideră de 
arzătoare actualitate unirea eforturi
lor. unitatea de acțiune a forțelor 
progresiste de pretutindeni în lupta 
pentru dezarmare. Conștiente că este 
in joc viafa lor și fiind adine preo
cupate de povara pe care o repre
zintă cheltuielile militare, popoarele 
pot și trebuie să-și impună voința 
pentru a determina trecerea la mă
suri concrete de înfăptuire a dezar
mării, și in primul rind a dezarmă
rii nucleare. Tn acest sens, se impu
ne ca sesiunea specială a O.N.U. să 
constituie un prilej de intensă mobi
lizare la luptă a tuturor forjelor îna
intate contemporane pentru izbăvi
rea generației actuale și a generații
lor de mtine tie coșmarul războaie
lor, pentru ca toate resursele Terrel, 
toate cuceririle geniului uman să fie 
folosite spre binele și fericirea în
tregii omeniri.

Dumitru ȚINU
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