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PRODUCTIVITATEA MUNCII 
!N INDUSTRIA MINIERA

Două pîrghii principale ale creșterii :
MECANIZĂRII

Șl PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI

După cum este cunoscut, o sarcină esențială a planu
lui pe acest an o constituie creșterea substanțială a 
productivității muncii. Relevînd cerința de a se în
deplini riguros această sarcină, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., in ședința sa din 19 martie 
a.c., a subliniat că este necesar să se acorde o de
osebită atenție sporirii productivității muncii prin. in
troducerea progresului tehnic, mecanizarea și automa
tizarea proceselor de producție, îmbunătățirea orga
nizării producției și a muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei în toate întreprinderile. Ținînd seama de 
aceste imperative, de indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru in Valea 
Jiului, în septembrie 1972, indicații cu o valabilitate 
generală pentru întreaga industrie minieră, am în
treprins o anchetă pornind de la următoarele cerințe :

1. Sporirea substanțială a producției trebuie să se

bazeze, cu precădere, pe introducerea unei tehnici mo
derne, de înaltă productivitate. Ce s-a întreprins, pen
tru mecanizarea producției miniere ?

2. In construcția mașinilor și utilajelor miniere, co
laborarea dintre proiectanți, constructori și mineri este 
absolut necesară pentru a se găsi soluțiile cele mai 
bune, potrivit condițiilor specifice din fiecare zonă 
minieră. Cum se desfășoară această colaborare în mod 
practic ?

3. Promovarea tehnicii moderne presupune instruirea 
și pregătirea corespunzătoare a muncitorilor. Ce acțiuni 
concrete s-au inițiat in acest domeniu ?

Publicăm, astăzi, răspunsurile tovarășilor CLEMENT 
NEGRUȚ, prim-secretar al Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R., și PETRU ȚARANU, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Gura Humorului.

întreprinderea 
„Steaua roșie“-Sibiu 

a îndeplinit 
prevederile 
cincinalului

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la între
prinderea de confecții ..Steaua 
roșie" Sibiu a îndeplihit. în ziua 
de 25 martie 1975, prevederile 
planului de producție pe cinci
nalul 1971—1975. Aceasta asigu
ră condiții pentru ca pînă la fi
nele acestui an - întreprinderea 
sibiană să dea o producție su
plimentară în valoare de S10 
milioane lei.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
colectivul întreprinderii, expri- 
mînd satisfacția pentru reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
președinte al României, se 
angajează să obțină noi succese 
în îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Valea Jiului
® Mari fonduri de investiții alocate de stat ® în experimentare : 

noi tipuri de utilaje și instalații @ Semnale pe adresa unor 
ministere

Anul acesta, minerii Văii Jiu
lui au obținut importante suc
cese in îndeplinirea sarcinilor de 
plan. In două luni, producția netă de 
cărbune dată suplimentar s-a ridicat 
Ia 12 291 tone, cele mai bune rezul
tate înregistrîndu-le colectivele de la 
exploatările miniere Petrila și Lonea. 
Evident, aceste realizări se datoresc 
muncii rodnice, avîntate, a mineri
lor. precum $1 aplicării în practică a 
măsurilor privind dezvoltarea pro
ducției de cărbune si. respectiv, me
canizarea lucrărilor miniere, prin a- 
similarea în fabricație a numeroase 
utilaje de complexitate sporită. Pen
tru asigurarea bazei tehnice de fa
bricație a acestor utilaje s-au alocat 
importante fonduri de investiții, me
nite să ducă la extinderea și moder

nizarea întreprinderii de utilaj mi; 
nier Petroșani. O puternică dezvolt 
tare a cunoscut Institutul de cerce
tări și proiectări miniere pentru căr
bune din Petroșani, în cadrul căruia 
s-a creat secția de cercetări și pro
iectări de echipamente miniere, pro
filată pe mecanizarea, și automati
zarea lucrărilor din- subteran.
. Corespunzător măsurilor stabili
te au început lucrările de pro
iectare și fabricație a prototipu
rilor unor utilaje miniere com
plexe, din care unele se află în fază 
de experimentare în subteran, la mi
nele Lupeni. Dîlja. Petrila. Paroșeni 
și Lonea. De asemenea, sînt in sta
diu de proiectare și de realizare pro
totipurile forezei electrohidraulice, 
pompei de betonare, instalației de

susținere mecanizată pentru -abataje
le din stratul 3, troliului electrohi- 
draulic, instalației automatizate pen
tru comanda transportoarelor ș.a.

S-a întărit colaborarea dintre cer
cetători. proiectanți. constructori de 
mașini și mineri. în acest sens tre
buie menționai că dacă conlucrarea 
dintre institut si întreprinderile mi
niere din Valea Jiului se desfășoară 
in bune condiții. "în activitatea de coo
perare cu institutele specializate și u- 
zinele furnizoare din țară apar une
ori greutăți. datorită faptului că aces
tea nu se preocupă să realizeze uti
laje prototip sau de serie mică. Tot
odată. unități din cadrul ministere
lor industriei construcțiilor de ma
șini grele, industriei chimice, indus
triei construcțiilor ,de mașihi-unelte 
si electrotehnicii si industriei meta
lurgice nu au asimilat încă în fabri
cație unele materiale si instalații.

Ridicarea gradului de mecanizare 
și a complexității dotării tehnice a 
impus adoptarea unor măsuri adec
vate de pregătire a cadrelor, la ni
velul exigentelor actuale si de per
spectivă. Ă sporit numărul de lucrâ-
(Continuare în pag. a III-a)

ARO-în 40 
de variante

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Gheorghe Cîrstea). — 
Colectivul întreprinderii meca
nice din Cimpulung Muscel de
pune eforturi stăruitoare și pli
ne de roade pentru diversifi
carea producției de autoturisme 
de teren. în funcție de cerințele 
beneficiarilor din țară si ale 
partenerilor străini (80 la sută 
din producție se livrează la ex
port), autoturismul de teren 
ARO-240 se realizează în peste 40 
de variante. Printre îmbunătăți
rile aduse autoturismului de 
muncitorii și specialiștii între
prinderii se remarcă cele refe
ritoare la reducerea consumului 
de carburanți, la sistemele de 
aprindere, ungere și suspensiei, 
la confortul interior. De notat că 
în întreprindere s-a asimilat cu 
bune rezultate în producția de 
serie noul tip de autoturism de 
teren : ARO-241. S-a început și 
asimilarea în fabricație a lui 
ARO-242 — cu suprastructură 
metalică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordai
un interviu agenției Associated Press

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit, la 25 martie, pe trimisul spe

cial al agenției Associated Press, 
Otto C. Doelling, șeful biroului 
din Bonn al acestei agenții.

La primire a luat parte tovară
șul Cornel Burtică, membru al

Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru agenția Associated Press.

Un mare șantier pe Prut 

Nodul hidrotehnic 
de la Stînca - (oștești

Pe rîul Prut se află 
In construcție un mare 
obiectiv, cunoscut sub 
numele de „llodul hi
drotehnic Stinca-Cos- 
tești". Lucrarea, al că
rei principal scop îl 
constituie crearea con
dițiilor pentru amena
jarea hidroameliora- 
tivă complexă a lun
cii rîului Prut, se rea
lizează de către tara 
noastră, în comun 
cu Uniunea Sovietică, 
ambele țări urmind să 
beneficieze în mod e- 
gal de folosințele care 
se creează. ..Documen
tațiile si proiectele de 
execuție — ne infor
mează tov. Nicolae 
Mantz, secretar gene
ral în Ministerul A- 
griculturii. Industriei 
Alimentare si Apelor 
si președintele părții 
române în comisia 
mixtă româno-sovieti- 
că pentru realizarea 
nodului hidrotehnic 
Stînca-Costești — au 
fost elaborate de in
stitute specializate din 
tara noastră și U.R.S.S.. 
proiectahtii generali 
fiind Institutul de stu
dii si proiectări pentru 
îmbunătățiri funciare- 
București și „Ghi- 
provodhoz" - Moscova. 

Lucrarea este executa
tă de Trustul de con
strucții hidroenergeti
ce si Trustul „Energo- 
montaj" ale Ministe
rului Energiei Electri
ce din țara noastră și de 
întreprinderea „Dne- 
prostroi" din U.R.S.S. 
Amănunte desore acest 
obiectiv și despre im
portanța sa am solici
tat tov. ing. Florin 
Percea, șef de proiect.

— Nodul hidrotehnic 
de pe Prut constă din 
crearea unui lac de a- 
cumulare. in lungime 
de circa 60 km. cu un 
volum brut de peste 
1.4 miliarde mc de 
apă. Lacul va fi reali
zat prin ridicarea în

dreptul localităților 
Stînca și Costesti — 
situate de o parte si 
de alta a Prutului — 
ă unui front de bara- 
re de circa 3 km lun
gime. format dintr-un 
barai principal din 
pămînt cu ecran din 
argilă, cu înălțimea de 
45 m și un volum de 
umplutură de peste 3,5 
milioane mc de pă
mînt.

— Ce -probleme vor 
fi rezolvate orin a- 
ceastă lucrare ?

— Barajul si lacul 
de acumulare de la 
Stînca-Costești au o 
importantă economică 
deosebită. Mă refer. în 
primul rind. Ia atenua
rea viiturilor pe rîul 
Prut. Aceasta a per
mis reducerea sub
stanțială a -înălțimii 
digurilor sare se exe
cută concomitent în 
aval de barai. în ca
drul complexului de 
lucrări privind regu
larizarea albiei si a- 
menaiarea hidroame- 
liorativă a luncii rîu
lui Prut. în acest fel. 
acumularea, combina
tă cu îndiguirile exe
cutate în județele Iași, 
Vaslui si Galati vor 
feri de inundații cir
ca 70 000 ha, terenuri 
carq, frecvent. în pe
rioadele cu ape mari, 
sînt inundate, provo- 
cînd daune mari agri
culturii si unităților 
industriale din zonă. 
Cea mai mare parte 
din apa acumulată va 
fi folosită pentru iri
garea a 70 000 ha, te
renuri din cele maț, 
fertile, situate în lun
ca și terasele superi
oare ale rîului Prut. în 
acest scop, în județe
le Botoșani. Iași. Vas
lui și Galati a si în
ceput elaborarea docu
mentațiilor tehnice 
pentru lucrările de a-

menaiare a sistemelor 
de irigații. Acumularea 
de la Stînca-Costești 
va servi și pentru pro
ducerea de energie e- 
lectrică, într-o hidro
centrală cu o putere 
instalată de 30 MW. 
Totodată, acumularea 

■va asigura captarea a 
5 mc de apă pc se
cundă pentru satisfa
cerea necesităților de 
apă potabilă si indus
trială ale localităților 
aflate în aval de baraj. 
Si în fine, ultima fo
losință, dar foarte im
portantă. se referă la 
o perspectivă mai în
depărtată, cind, cu a- 
jutorul acumulării de 
la Stînca-Costeșți, se 
vor regla debitele de 
apă pe rîul Prut, in 
vederea transformării 
lui intr-o arteră de na
vigație.

Complexul hidroteh
nic Stînca-Costești. a 
cărui construcție a în
ceput în anul 1973, 
este prevăzut să fie 
dat în exploatare în 
trimestrul patru al a- 
nului 1977. După cum 
ne informează tov. Du
mitru Popescu, inginer 
coordonator la între
prinderea Stînca. lu
crările avansează con
form graficelor de e- 
xecuție. în prezent, se 
lucrează intens la ba
rajul de închidere 
a versantului pe .‘na
iul drept, la beto- 
narea centralei elec
trice s> la executarea 
galeriilor pe sub bara
jul principal, cu un 
debit de 1 000 mc pe 
secundă. galerii pe 
unde, la finele anului 
acesta, vor fi deviate 
apele Prutului pentru 
a se deschide front de 
lucru în vederea ridi
cării barajului princi
pal.

Aurel PAPADIUC

Pentru siderurgiștii gălățeni, 1974 
a fost un an deosebit de rodnic, mar
cat de prestigioase succese : o pro
ducție globală suplimentară de pes
te 200 milioane lei ; planul la export
— îndeplinit în proporție de 121 la 
sută ; beneficii peste plan — 208 mi
lioane lei ; realizarea peste prevederi 
a 61 000 tone cocs metalurgic, 63 009 
tone fontă brută, 103 000 tone oțel, 
11 000 tone laminate finite, 9 000 tone 
tablă și bandă laminată la rece etc. 
Strădaniile acestui colectiv au fost 
încununate în chip strălucit de con
ferirea „Ordinului Muncii" clasa I, 
pentru locui I ocupat în întrecerea 
socialistă desfășurată anul trecut în
tre întreprinderile industriale.

înalta distincție primită pentru a 
doua oară consecutiv de Combina
tul siderurgic de Ia Galați a pro
dus o vie satisfacție în rîndurile co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii de pe această mare platformă 
industrială. Rezultatele obținute in 
întrecerea din acest an. mai ales 
acum cind se apropie ziua de 1 Mai, 
sînt o mărturie elocventă in acest 
sens.

Graficele întrecerii sînt mereu as
cendente/ Colectivul uzinei cocso- 
chimice a rotunjit la 15 000 de tone 
cantitatea de cocs metalurgic fabri
cat suplimentar în acest an ; furna- 
liștii raportează realizarea in plus a 
peste 14 000 tone fontă brută. Iniția
tivele muncitorești aplicate la uzina 
oțelării-refractare — „în fiecare zi
— o șarjă peste pian", „Fiecare șarjă 
de oțel să aibă o durată mai scurtă 
de elaborare cu două minute" — iși 
arată roadele ; și aici se înregistrea
ză numeroase zile de producții re
cord, cu 60—67 șarje, fapt care, ală
turi de măsurile luate pentru buna 
funcționare, ă agregatelor, a dus la 
un spor al producției de oțel de a- 
preape 13 000 tone. Succese impor
tante au obținut și colectivele din 
celelalte secții : s-au mai realizat 
peste plan, in acest an, 5 000 tone 
laminate finite, 5 400 tone tablă și 
bandă laminată la rece ș.a.

— O atenție deosebită acordăm, în 
această perioadă, economisirii mate
riilor prime și materialelor, îndepli
nirii sarcinilor subliniate de recenta 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. — ne spunea 
tov. loader Costiuc, secretarul co-

Sint evenimente pe care, 
deși certe ca, de pildă, 
venirea primăverii, le 
aștepți cu multă nerăb
dare și, totodată, cu 
bucurie și emoție. Reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, in dem
nitatea de cea mai înaltă 
răspundere, de cel mai 
înalt prestigiu în statul 
nostru socialist, aceea de 
președinte al Republicii 
Socialiste România, a fost 
un astfel de eveniment.

întregul nostru popor, 
a cărui unanimă adeziune 
la politica atît de clarvă
zătoare a partidului se 
manifestă permanent și 
concret, a dorit si a aș
teptat cu emoție clipa 
solemnă a acestei reale
geri, cu ochii spre viitor. 
Fiindcă secretarul gene
ral al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. simboli
zează pentru toți oamenii 
muncii, constructori har
nici și neobosiți ai socie
tății noastre socialiste 
multilateral dezvoltate, 
însuși drumul nostru as

cendent spre viitor, certi
tudinea realizării perspec
tivelor luminoase pe care 
le prefigurăm astăzi.

Oamenii de știință și 
de carte iși unesc senti
mentele de caldă bucurie

rirea de a da viată Pro
gramului partidului, ope
ră științifică monumen
tală, deschizătoare de 
drumuri glorioase, lumi
nate de perspectiva desă- 
virșirii — operă pe care

O zi
de istorie

exprimate de toti cei ce 
trăiesc și muncesc pe în
treg cuprinsul tării, im- 
pletindu-le cu omagiul și 
admirația pentru omul 
care gîndește cu inaltă 
răspundere la viitorul na
țiunii noastre socialiste. 
Și iși reafirmă din nou, 
și cu acest prilej, hotă-

o datorăm în concepție și 
formă secretarului gene
ral al partidului : înfăp- 
tuind-o, fiecare simte, 
viu, suflul istoriei.

Cincinalul viitor va fi 
„cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice, al afir
mării largi a cuceririlor 
celor mai avansate ale

cunoașterii in toate ra
murile și sectoarele in
dustriale românești" — 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Iar omul de 
știință înțelege și se sim
te mindru și demn pen
tru că este astfel chemat 
să devină un factor me
reu mai activ al progre
sului social, un militant 
eficace pentru idealurile 
creării unei societăți su
perioare. ca și a unei lumi 
mai bune și mai drepte 
— acțiune istorică pe care 
o înfăptuim sub conduce
rea Partidului, Comunist 
Român. în frunte cu se
cretarul său general. Ales 
președinte al țării, prin 
voința unui întreg po
por. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului, este, prin 
strălucitele sale calități, 
prin dăruirea față de 
cauza socialismului și a 
comunismului, un însu- 
flețitor exemplu pentru 
fiecare dintre noi.

Acad. Nicolae 
TEODORESCU

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 
MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
8. Membrii de partid, membrii Uniunii Tineretului 

Comunist, toți oamenii muncii au obligația patriotică de 
a lupta cu toată hotărîrea împotriva furtului din avutul 
obștesc, a delapidării din proprietatea socialistă, a oricăror 
sustrageri de bunuri din avuția națională - acte profund 
antisociale, care lovesc în interesele poporului, ale fiecărui 
cetățean. Ei trebuie să contribuie la formarea în fiecare 
unitate, la fiecare loc de muncă, a unei puternice și intransi- 
gente opinii de masă împotriva unor asemenea manifestări.

In pagina a ll-a — comentariul nostru :

REPLICĂ FERMĂ SLOGANULUI NEPĂSĂRII

iNTlMPINĂMJIUA MUNCII
PRIN iNTRCCERf ÎN MUNCĂ

Siderurgiștii gălățeni 
in ajunul anului 10

miletului de partid de la uzina fur- 
nale-aglomerare. De la începutul a- 
nului, am economisit circa 430 tone 
cocs metalurgic și 280 tone cocs mă
runt. Rezultate de remarcat în 
privința economisirii materiilor pri
me și materialelor au înregistrat și 
alte secții ale combinatului. De pil
dă, colectivul de la „oțelării-refrac
tare" a economisit în acest an 400 
tone blocuri dolomitice, peste 1000 
tone utilaje de turnare ș.a.

Nu-i ușor să evidențiezi pe cei 
mai buni dintre cei buni, pentru că 
succesele combinatului sînt rodul 
eforturilor creatoare ale tuturor si- 
derurgiștilor de aici. Numai în în

trecerea socialistă din anul trecut, 
bunăoară, au fost declarați fruntași 
aproape 1 000 de siderurgiști.

Pentru tînărul combinat siderur
gic de la Galați, care anul viitor va 
împlini un deceniu de la intrarea în 
funcțiune, viitorul înseamnă triplarea 
in 1980 a producției de oțel obținute 
anul trecut. In aceste salturi specta
culoase se regăsesc ilustrate Înseși, 
evoluția ascendentă a industriei ro
mânești, politica clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român.

Dan P1AEȘU
corespondentul „Scinteii” O nouă șarjâ de oțel la combinatul gâlâțean

ESTE NECESAR SĂ SE ÎNCHEIE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ

Situația însâmînțării culturilor din prima epocâ la data de
25 martie a.c. în cooperativele agricole

SEMĂNATUL CULTURILOR
DIN PRIMA EPOCĂ

După cum se știe. în ultimele 
zile au căzut precipitații in aproa
pe toate județele. Din datele furni
zate de Institutul de meteorologie 
și hidrologie rezultă că în ultime
le 24 de ore (de luni ora 8 pînă 
marți ora 8) au fost înregistrate 
următoarele cantităti de apă ne me
trul pătrat : Dobrogea 10—16 litri, 
estul și sudul Bărăganului — 13—26 
litri. Ilfov — 7—17 litri. Teleorman 
— 9—15 litri. în cîmpia de vest a 
tării 1—3 litri. Transilvania si Ol
tenia — 1—7 litri, iar in nordul Bă
răganului și sudul Moldovei — 1—6 
litri. în jumătatea de nord a Mol
dovei n-au căzut nrecipitatii. Se a- 
preciază că în Dobrogea. Bărăgan 
si in bazinul rîului Argeș au fost 
refăcute rezervele de umiditate din 
stratul arabil.

Cu toate că în ultimele zile a 
plouat. în numeroase unităti agri
cole a continuat să se lucreze din

plin la pregătirea terenului si se
mănat. Din datele centralizate în 
cursul zilei de ieri la Ministerul 
Agriculturii rezultă că in coope
rativele agricole de producție au 
fost însămintate 774 000 hectare cu 
culturi din prima epocă, ceea ce 
reprezintă 77 la sută din prevede
rile programului stabilii de minis
ter. iar în întreprinderile agricole 
de stat au Cost insămințate 89 500 
hectare — 93 la sută din prevederi. 
Asa cum rezultă din cifrele înscri
se ne harta alăturată — care re
prezintă procentul însămîntării cul
turilor din prima epocă in coope
rativele agricole — in unele ju
dețe s-au depășit mult prevederile 
din program, treeîndu-se si la în- 
sămîntarea flori i-soarelui. Trebuie 
depuse. în continuare, eforturi pen
tru a se încheia în această săptă- 
mină semănatul sfeclei de zahăr, 
inului pentru fuior si al lucernei 
in toate iudeteie.
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...Povestește secretarul 

uneia dintre multele orga
nizații de partid de pe ma
rea platformă siderurgică a 
unei foste cetăți de scaun.

— Despre ziua aceea de 
a luat 
I.H. in

„Nu mâ leg la cap dacă nu mă doare este o formulă 
nocivă în orice împrejurare, dar mai cu seamă 

cînd e vorba de apărarea avutului obștesc

Cerințele apărării avutului ob
ștesc sînt legate de împrejurări din 
cele mai diverse, care solicită atit 
efectuarea unor operațiuni legale 
în mod scrupulos, cît și dovedirea 
unor calități umane înalte. De la 
cinste la vigilență și la compe
tență, gama acestor calități e foar
te diversă. în multitudinea situa
țiilor care 
prinde totuși un numitor 
oricare ar fi împrejurările concre
te, cînd este vorba de avuția noas
tră comună, membrul de partid, 
fiecare cetățean trebuie să aibă o 
atitudine fermă, activă, combativă, 
în acest sens, un prilej de medi
tație îl constituie și cazul relatat 
mai jos.

Omul intrase să se încălzească. 
Eră în ziua de 31 decembrie a anu
lui 197.„ își terminase programul 
de lucru, aștepta să vină ora trenu
lui, navetist de scurtă distanță și, 
ca să fim sinceri, nu se gîndea atît 
la treburile anului încheiat, cît la 
petrecerea ce-1 aștepta la noapte.

— La multi ani 1 Să trăiți !
Fără alt comentariu, s-a trezit 

cu barmanul lingă el, ștergindu-1 
cu neobișnuită 
grijă masa și pu- 
nîndu-i pe ea o 
baterie cu vin.

— Ce-i cu asta? 
N-am comandat 
vin 1

— Lăsați 1 
ți-1 sănătos ! 
dinșii cinste.

„Dinșii", indicați 
re complice, formau un grup sta
cojiu, la trei mese distanță, siguri 
pe ei, victorioși asupra unui deta
șament impresionant de „fiole".

A refuzat tratația și a ieșit abă
tut în aerul proaspăt de 
„Ce-or fi avînd cu mine 7 
cine mă iau 7 Și cine or fi

— Tovarășe revizor !
— Na-ți-o bună, altul 1
— Tovarășe revizor ! Eram și eu 

la o masă și am văzut cum ați re
fuzat vinul acela. Bine ați făcut.

— Dar cine erau indivizii 7
— Nu pot să vă spun aici.
Funcționarul navetist s-a uitat cu 

disperare la ceas, la călătorii de pe 
peron, tot mai agitați de apropie
rea trenului, s-a gîndit la progra
mul lui de revelion, la mustrările 
probabile ale soției („Măcar în 
seara asta...") și s-a hotărît :

— îmi pare rău. dar trebuie să 
plec. Dacă ai ceva,șă-rții,spui,.vinp ; 
în ziua de trei ianuarie, pe ,1a, mine. ■

— Uite că pleacă șl ei cu trenul, ; 
Ala gras e noul gestionar al' depo
zitului de peste linie. Știu eu de 
ce v-au trimis sticla !

„Motivul mi se pare și astăzi co
pilăresc — îmi povestește revizo
rul Gh. P. — dar mi-a venit in 
minte că omul acela necunoscut 
va crede că discuția pe care i-am 
amînat-o o voi purta în schimb cu 
membrii grupului stacojiu, că tra
tația refuzată în bufet aș putea-o 
accepta în vagonul restaurant. 
M-âm uitat încă o dată la ceas — 
de data aceasta fără nici un rost 
pentru că luasem în sinea mea ho- 
tărîrea — și i-am zis : haidem !“ 

A trecut un număr de ani de 
atunci, din clipa aceea în care re
vizorul Gh. P. a aruncat zarurile 
în defavoarea programului său 

’personal, dar epilogul acelui inco
mod „haidem" a fost scris abia de 
curînd. Astfel a și revenit vechea 
întîmplare în actualitate.

— De ce am luat acea 
Argumentele imediate, de 
biectiv, vi le-am expus, 
gîndindu-mă cît de hotărîtoare 
fost „inspirația" de a nu 
manifestarea de încredere a acelui 
om necunoscut de pe peron, „sa
crificiul" mi se pare mai firesc. 
Am învățat din acest caz că în pos
tul meu, și cred că nu numai în 
al meu, apărarea avutului ob
ștesc nu este numai o problemă de 
grijă oarecare, ci o cerință de in
transigență, adică de luptă. Iar 
luptele nu se amină, ci se duc cu 
îndîrjire.

Au urmat 48 de ore fierbinți. Se 
poate lupta eroic în slujba avutu
lui obștesc, sărind în foc, înlătu- 
rînd o explozie, lucrînd o zi și o 
noapte în apă. Dar se poate lupta 
și cum au făcut cei doi cetățeni, 
retrăgindu-se cînd toată lumea se 
pregătea de sărbătoare, convingînd 
paznicul instituției în care revizo
rul lucra să le permită să discute 
totuși într-un birou, în pofida serii 
nefirești pe care și-o aleseseră ; 
i-a fost dat revizorului să afle că 
în ziua aceea, ultima a anului, noul 
gestionar încheiase conturile, con
statase un plus de 25 000 de lei la 
achiziții și făcuse rost de cîțiva 
inși „înțelegători", care să accepte 
să semneze acte de achiziții ficti
ve, pentru ca plusul acela să nu 
rămină in casa statului, în casa po-

se pot ivi, se des- 
comun :

O întîmplare

Be- 
Fac

din noaptea de revelion

printr-o privi-

afară.
Drept 

fost 7“

hotărîre 7 
ordin su- 

Acum, 
a 

amîna

.— Pentru ce am dat, eu 
am fost mulțumit...

Mărturisirea de mai sus, 
aparținind unui tînăr, ne-a 
fost făcută cu puțin timp 
în urmă. Cînd se poate so
coti mulțumit un om pentru 
ce a dat 7 Ipostazele sint 
nenumărate. Unul e mulțu
mit pentru efortul închinat 
colectivului de pe urma că
ruia se vede răsplătit mo
ral și material ; altul poa
te fi mulțumit pentru că-și 
vede încununată strădania 
cu recunoașterea generală 
față de o operă valoroasă 
sau o invenție. Al treilea 
e fericit să constate că e- 
fortul său de a da copiilor 
o educație bună, de a-i 
crește cum trebuie, n-a fost 
în zadar : are copii buni, în 
rîndul lumii, cu care se 
poate mîndri. Al patrulea... 
Dar lista exemplelor ar 
putea continua. In cazul 
tînărului întîlnit de noi la 
Rimnicu-Vilcea, motivele 
de mulțumire (dacă pot fi 
astfel numite I) sint de cu 
totul alt gen.

porului. îi propusese și omului de 
pe peron, dar acesta refuzase cu 
hotărîre. ,

— Am simtit imboldul de neîn
lăturat de a o lua înaintea răufă
cătorului. Siguranța lui din bode
gă, impertinenta cu care a cutezat 
să mă corupă, fără măcar să știe 
ce gîndesc, m-au decis să acționez 
de îndată.

Și zilele libere, primele zile ale 
anului ce începea, au fost sacrifi
cate de revizor și de martorul său 
unei activități puțin obișnuite. Au 
trecut, ca simpli cetățeni, pe la 
semnatarii actelor fictive, convin- 
gîndu-i să-și mărturisească greșea
la. în prima zi de lucru delapida
torul avea să constate că. serbîn- 
du-și „victoria", își serbase, de 
fapt, căderea. Dar senzaționalul a- 
bia avea să se producă. Ancheta 
începută cu atîta promptitudine 
avea să demaște o rețea de infrac
tori — în care gestionarul de o 
lună era numai o piesă — de o ex
tindere puțin obișnuită, pe mai 
multe județe, care a cauzat un pre
judiciu ce avea să formeze o- 
biectul dezbaterilor judiciare pînă 

, mai de curînd.
Anihilarea de

lapidatorilor avea 
să dovedească. în 
același timp, că 
activitatea lor a 
fost posibilă în 
condițiile con
troalelor de min- 

tuială, ale încrederii în alb pece
tluite la pahar, ale indiferentei co
mode a celor din jur. Destui func
ționari gură-cască avizaseră acte 
false nu numai în ziua de 31 de
cembrie. Formal, ele păreau in re
gulă și cei păcăliți au încercat să se 
scuze cu aceasta, dar nici o justifi
care nu rămine valabilă — în pri
mul rind in fata prooriei conștiințe
— dacă n-au dovedit și acel inte
res activ care face eficient actul 
de apărare a avutului obștesc.

Pe de altă parte, este edificator 
că a fost suficient gestul corect al 
pnei singure persoane și atitudinea 
cinstită a alteia pentru ca ceea ce 
era, sortit căderii — să cadă. In 
actul acela al renunțării — ce pare 
simplă de la distanță, dar ce grele 
sînt renunțările cînd ne aparțin I
— în lupta nu lipsită de difi
cultăți ce a urmat după aceea, des
lușim spiritul lucid, responsabil al 
omului care știe că dacă averea 
Obștii este prădată, trebuie să ’ se 
simtă' la fel de lezat ca și eînd i 
s-ăr fi băgat mîna în buzunarul 
propriu. Modul în care cei doi au 
rezolvat dilema dintre chemarea 
căminului călduț și imboldul de a 
face la o dată și la ore bizare tur
neul lor de rechemare la conștiin
ță este o replică răspicată la „filo
zofia" retragerii In propria găoace, 
în care să rămîi liniștit cît timp te 
protejează cochilia. Un altul și-ar 
fi zis : „Ce să mă leg la cap dacă 
nu mă doare 7 1“ Dar pe eroul în- 
timplării îl durea, 
rea ceva la tel de 
pul Iul, pentru că 
bea" era și a lui
necunoscut, nu numai a celor care-o 
puseseră pe foc in ultima zi a a- 
nului. De aceea, cei doi au înțeles 
să acționeze cu toată răspunderea, 
în virtutea mandatului cetățenesc 
al vigilenței față de soarta avutu
lui societății.

noiembrie, cînd 
cuvîntul maistrul 
adunarea de dare de sea
mă și alegeri a organi
zației noastre de partid, am 
să le povestesc și nepoți
lor... Dezbaterile decurgeau 
normal. Mai toți vorbitorii 
se refereau, în mod firesc, 
la producție. în acest con
text a luat cuvîntul cînd 
i-a venit rîndul și mai
strul I.H. Dar a spus 
următoarele : „Tovarăși,
n-am să vorbesc despre lo
tul nostru, că s-a scris în 
darea de seamă, au mai luat 
cuvîntul și alții, și deci 
știți cum s-a muncit. Am de 
spus altceva : iată, vreau 
să mulțumesc pe această 
cale biroului, tuturor comu
niștilor din organizație, că... 
s-au amestecat in viața mea 
personală șl nu m-au lăsat 
să mă duc de ripă, deși 
le-am scos peri albi cu pur
tarea mea, pentru care ii 
rog să mă ierte... Le mul
țumesc în gumele meu și al 
soției, al copiilor, al părin
ților și al socrilor mei... 
N-am să intru in amănunte, 
că știți cu totii 
este vorba. Iar 
mulțumesc abia 
destul timp după 
at-o pe calea cea bună, este 
pentru că așa mi-am pus 
eu în gînd mai de mult : 
să-mi rămină recunoștința 
consemnată nu într-un pro
ces verbal oarecare, ci în
tr-unul de alegeri, care e 
mai oficial și mai sărbăto
resc.

...îndemnat de secretar, 
am răsfoit acel dosar de a- 
legeri descoperind și un alt 
fapt care apare, pus lîngă 
cel dinții, mult mai emo
ționant și mai semnificativ. 
Iată: din toți cei doispre
zece vorbitori 
mat, nici unul — dar abso
lut nici unul ! — nu s-a re
ferit, în cuvîntul său. la 
„cazul I.H.". Nici măcar 
printr-o aluzie.

M-a impresionat această 
nobilă discreție si am simtit 
nevoia s-o... verific. Am 
discutat deci cu cîțiva din
tre tovarășii de muncă ai 
lui I.H. A fost unul din ra
rele cazuri cind reporterul 
se bucură că subiecții re
fuză să discute pe tema 
propusă de el... E drept, 
mi-au vorbit despre I.H., 
dar ca despre oricare altul 
dintre ei : că „le vede" la 
meserie ; că e aspru cu ti
nerii — și bine face că e 
așa ; că e cinstit și spune 
oricui verde-n față ce are 
de spus... Lipsuri 7 E cam 
pripit : de exemplu, nu ex
plică de-ajuns sarcinile de 
lucru și pe urmă tot el șe 
supără că nu sînt îndepli
nite la timp și întocmai..; 
„Dar cazul ?“, am întrebat. 
„Care caz 7“ „Auzisem că a

avut niște încurcături în 
viața personală..." „Parcă 
am auzit și noi cîte ceva, 
dar dacă le-a avut înseam
nă că nu le mai are ; deci, 
de ce să mai discutăm des
pre asta 7 Și-n plus, nu știi 
dumneata vorba : în viața 
personală a omului n-ai 
dreptul să te bagi !...“

Și totuși, oamenii aceștia 
aspri și cumsecade — de o 
discreție plină de generozi
tate — „se băgaseră", atunci 
cînd fusese nevoie, adînc de 
tot, insistent, în viața per
sonală a lui I.H. Mi-a măr
turisit-o chiar el :

— Dacă am să vă spun

discutat si în organizație... 
Eu o țineam una si bună : 
..Ce-aveti cu viata mea 
personală 7 Dacă nu vă 
place cum lucrez, dati-mă 
afară si gata !...“ De lucrat, 
lucram onorabil, dar nu atît 
cît as fi putut dacă 
n-aveam inima grea : însă 
asta o știam numai eu. ei 
n-aveau de unde s-o știe...

(Aici, o paranteză nece
sară. reproducînd un frag
ment din evocarea secreta
rului de partid : „Ne dădu
serăm seama de la început, 
ca oameni trecuti Prin me
serie. că I. H. e un tehni
cian de elită, un as. care

— dar n-a mers. S-a uitat 
la noi cu răutate si a zis 
că. ce; vrem să ne împău
năm si să ne umplem de 
bani cu inovația lui ! ?... 
Pe altul, pentru o 
asta.. Cu el insă 
ceva : se vedea că 
e. în fondul lui.
încerca să pară, că suferă, 
că are nevoie
Atît pentru el. cit si Pen
tru familia lui. al cărei fel 
de viată devenise cu totul 
inconform moralei noastre 
comuniste, normelor codu
lui nostru etic... Atunci am 
trecut la alte metode. Am 
organizat excursii si l-am

vorbă ca 
era alt- 

omul nu 
așa cum

de aiutor.

Problemele lele sînt

probleme personale...

despre 
dacă 

acum, 
ce am

ce 
vă 
la 

lu-

care au ur-

pentru că sufe- 
prețios ca și ca- 
„oala care fier- 
și a martorului

Sergiu ANDON

Ce dăduse el în fond 7 
După cum susține, a dat 
treptat, pe parcursul a doi 
ani, șefului secției in care 
lucrează, niște vedre de vin 
și niscaiva gîște... Nu vom 
intra în detaliile procedeu
lui, asta interesează cel 
mai puțin. Ce căpătase ? 
Un post zis mai curățel și 
două categorii... prin dero
gare. Și, după logica sa, a 
fost mulțumit. Negustoreș
te, fără scrupule de con
știință : atît a dat, atit a 
primit.

Mulțumit doar pînă la un 
punct. Pînă în punctul în 
care — cum ne povestește 
cu lux de amănunte într-o 
scrisoare trimisă la redacție 
— s-a produs ceea ce el nu
mește „drama vieții lui". 
Drept care ne-a cerut pe 
un ton ferm să facem o 
cercetare la fata, locului, 
altfel — avertiza cu pate
tism — „se pot intîmpla și 
alte lucruri mult mai gra
ve ca acestea pe parcursul 
timpului". Acum deci, din- 
tr-o dată, este nemulțumit.

III

ale fiecăruia dintre noi

că în numai doi ani de zile 
de cind lucrez în acest co
lectiv am devenit alt om, o 
să mă credeți, dar n-o să 
înțelegeți ce înseamnă asta 
dacă n-o să vă spun și cum 
arăta „omul celălalt"... Cînd 
am venit pe șantierul ăsta, 
din alt capăt de țară, eram 
ca un lup. Mă uitam în jur 
numai pe sub sprîncene. Nu 
fusesem totdeauna așa, dar 
purtam în mine niște neca
zuri de familie care se a- 
gravau din zi în zi. Nu mă 
înțelegeam cu socrii și cu 
toate că mă căsătorisem din 
dragoste, cu toate că per
sonal n-avusesem ce-mi re
proșa. cu toate că aveam 
doi copii mititei de toată 
frumusețea, soția cînta tot 
mai mult în struna alor săi. 
Certuri, reproșuri fără rost, 
aversiune pentru părinții 
mei — care, „în replică", au 
început să toarne și ei gaz 
pe foc... într-o zi. soția a 
luat copiii de mină și s-a 
dus la 
înapoi, 
certuri.
apucat ..........
dădeam pe-acasă cu săntă- 
minile. ce mai.
de rîsul lumii 
să plec pe alt 
venit aici, dar 
s-a schimbat 
alte scandaluri, alte beții 
am ajuns ca într-o noapte 

• să-mi scot nevasta si copiii 
afară. , în, zăoadă. de au 

. dormit; pe la vecini... lăr 
m-am Tăcut de ris. S-a a- 
flat oe santieri m-au che
mat să mă prelucreze, m-au

socri. Am adus-o 
Au urmat alte 

alte necazuri, m-am 
de băutură, nu mai

m-am făcut 
Si a trebuit 
șantier. Am 
situația nu 
cu nimic :

[faptul 
iDIVERS 

I Movila
I Răbîia

lui. „Ne-am bucurat de 
parcă descoperiserăm oul 
lui Columb — povestește 
secretarul de partid - 
și trecut la acțiune, 
este că, într-o bună 
i-am văzut pe toți 
lui I. H. adunați la 
loc — părinții și socrii 
niseră. chemați de noi. 
care din cîte un colt de 
tară — stînd țepeni și ui
miți și ascultînd „discursul" 
celui mai bâtrîn dintre noi. 
discurs care a avut 
următorul conținut : 
meni buni, iată care 
situația voastră pe 
asta : luați-o în discuție și 
vedeți ce hotărîti. 
nu se mai poate», 
nimic

Dar 
I. H„ 
Am 
întreagă, 
am strigat, 
dar ne-am 
descoperit 
complicate ar fi probleme
le, dacă sînt ale oamenilor, 
pot si trebuie să fie discu
tate omenește. Dar, mai 
cu seamă, am înțeles 
că dacă niște oameni din 
afara familiei, niște „stră
ini" se zbat atît pentru 
binele nostru, ar fi neome- 
neste ca tocmai noi 
încăpătînăm în a nu 
răul din rădăcină-. 
mai putea să spun 7 
am venit pe șantierul 
ta aveam o singură familie 
— si aceea destrămată ; a- 
cum am două si. cinstit să 
fiu. nu știu la. care din ele 
tin mai mult.

★
Probleme personale. Pro

bleme adesea gingașe, in
time, dramatice, greu de 
atins de cei din afară. Și 
totuși, pentru binele omu
lui in cauză — ca și pentru 
binele obștii — ai datoria 
s-o faci. Dar cum ? 
este metoda 
există o asemenea 
dă ?

Iată, o mină de 
niști de pe unul din șan
tierele tării desprinde, din 
propria experiență, metoda 
lămuririi deschise a lucru
rilor, confruntarea directă, 
lucidă a individului cu 
propria lui situație... Dar 
este oare aceasta singura 
soluție ? „Omul e ceva gin
gaș și nu e produs de serie 
— spune secretarul de 
partid — incit fiecare caz 
trebuie să aibă soluția 
lui aparte". Și-atunci ? Ce 
încheiere generală să des
prindem din 
„Hotărîtor — 
a fost faptul 
s-au apropiat 
de familia mea cu dragoste 
și răbdare, cu prețuire și 
încredere de tovarăși. Por
nind de aici, rezolvarea, 
oricît de grea, a venit ca

și-am
Fapt 

zi, 
ai 
un 

ve- 
fie-

cam 
«Oa- 
este 

lumea

mai mult"), 
acest atit, 

a însemnat 
discutat o 

Ne-am 
am 

lămurit.
că oricît

că așa 
Atît Și

spune 
...totul ! 
noapte 
certat, 
plîns. 

Am 
de

să ne 
stîrpi 
Ce-aș 
Cînd 
aces-

invitat cu familia : n-a ve
nit... Am mers după el prin 
cîrciumi : „Ce, nici aici nu 
scap de jandarmi?". El cre
dea că-i vrem răul, pe cînd 
noi, pe lîngă că ne atașa
serăm de el și ajunsese
răm să ne simțim vinovați 
că nu sîntem în stare să-l 
aiutăm. socoteam problema 
lui ca ne o sarcină de 
partid pe care ne-am asu
mat-o noi înșine si pe care 
n-aveam voie să n-o ducem 
la îndeplinire.")

Si totuși. I. H. intuise 
acest sentiment :

— La un moment dat, 
cum stăruințele tovarășilor 
mei se întețeau, m-am tre
zit întrebîndu-mă : 
oamenii ăștia de 
să-mi facă bine 7 Că nu-mi 
sînt nici rude si nici mare 
brinză nu fac eu în pro
ducție. în halul in care 
sint... Abia atunci mi-am 
dat seama că ei se intere
sează chiar de mine, ca 
persoană, nu numai ca me
seriaș. că pe ei îi intere
sez si ca membru de partid 
care isi încalcă îndatoririi^ 
etice, dar și ca „suflet de 
om" necăjit. Si deodată 
m-au cuprins o mare rușine 
Si un mare regret că nu le 
pot spune ce am pe inimă. 
Pentru că erau chestii in
time. complicate, oe care 
nu le discutasem cu ni
meni. _

(Tocmai în lipsa unei a- sine"
r semenea discuții deschise *

liber la o inovație despre aveau să găsească, oină la' Ce-ar mai fi de adaugat r 
urmă, tovarășii de muncă 
ai lui I. H. rădăcina rău-

si cînd e cu sîndul în altă 
parte face lucrul cum tre
buie. Dar-mi-te cînd e în 
apele lui ! De aceea ne-am 
si spus într-o ședință de 
birou : dacă pierdem omul 
ăsta, dacă nu-l «reparăm», 
înseamnă că nu sîntem oa
meni. Calitățile lui profe
sionale nu pot fi străine de 
cele ale caracterului lui. 
îrtseamnă că s-a ivit o de
fecțiune care trebuie înlă
turată. Noi îl vrem om 
întreg, nu om la sluibă si 
neom în viata de 
în societate...)

Să-l ascultăm în 
nuare pe I. H. :

— Pot spune că

familie.
conti-

le-am 
mîncat sufletul la bieții oa
meni. De la o vreme nici 
nu mă mai discutau în șe
dințe. că văzuseră că e de
geaba. Dar au început să 
mă „atace", cînd unul, cînd 
altul, cînd mai multi de
odată. orin metoda „de 
la om la om". Degeaba ! 
Oameni cumsecade. în toa
tă firea, unii cu copii ne 
la casele lor. alții chiar cu 
nepoți. îndurau vorba mea 
respingătoare : „Ce te bagi 
în viața mea 7 Ce, mi-ești 
frate, mi-ești tată 7 Vezi-ti 
de-ale dumitale 1“ Dar ei, a 
doua zi, o luau de la ca
păt. Cu alte metode...

(Secretarul de partid : 
„Nu mai știam ce să năs
cocim, Am , încercat să-i 
știmujăm ambiția, oferin- 
du-ne să lucrăm1 în. tiranul .
care vorbise el în doi peri 
într-un moment de liniște
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Ce au 
umblă

Etl răspund 1
Desen de Eugen TARU

De ce 7 A muncit mai mult 
și mai bine fără să fie răs
plătit 7 Se călește cumva 
pentru că a apucat-o pe ca
lea plocoanelor 7

Nimic din toate acestea. 
Nemulțumirea lui... dar 
să-l ascultăm :

să dea totul pe față. în a- 
cel moment, ca prin minu
ne, și-a adus aminte de 
toate principiile de etică și 
echitate, de toate precep
tele noastre morale. Punînd 
cap la cap, trunchiat, frag
mente din norme etice care

Fârâ cuvinte
Desen de St. COCIOABA

fi încălcat și el nu, nu pen
tru că acum e trezit de re- 
mușcări și-și face un lung 
proces de conștiință, ci 
pentru că sub învelișul 
acesta poleit de vorbe bl 
încearcă să mascheze pro
priile sale fapte de pînă a-

— Doream un post bun 
pentru soție. Am vorbit cu 
șeful de secție, m-am dus 
din nou cu damigeana, mi-a 
promis, dar a fost altcineva 
angajat. Cum e cu putință?

Iată deci în ce corista 
nemulțumirea lui 1 Fusese 
păcălit : a „dat" și n-a mai 
primit cum se învățase. S-a 
dereglat negustoria... Și a- 
tunci s-a revoltat ; s-a ho- 
tărit să devină... principial,

1 se par lui că-I avantajea
ză acum, dar pe care el în
suși le încălcase pînă a- 
tunci, a început să le flu
ture peste tot șl să ceară 
sus și tare să se facă drep
tate. Ne-a scris nouă (și 
nu numai nouă) folosind 
cuvinte pompoase și făcînd 
apel la cele mai categori
ce norme legale sau mora
le. nu pentru că șeful de 
secție sau un alt coleg le-ar

tunel, propriul mod de gîn- 
dire construit pe false pre
mise.

La fața locului, ca și în 
scrisoare, ne-a vorbit pe 
același ton grav, cu vorbe 
meșteșugite, despre cinste 
și demnitate, despre legile 
tării, „pe care noi Înșine le 
votăm și pe care oricine 
trebuie să le respecte". Dar 
cînd a venit vorba de mo
dul în care el însuși se

Care 
ideală ? Și 

meto-
comu-

acest caz ? 
spune I.H. — 
că oamenii 
de mine și

Petre DRAGU

w «k a. «tj i tfc® ? I>

O OAMENII PE CAKE NU-I 
UIȚI. Discutăm adesea despre ra
portul moral ce se naște intre om 
și colectivul său de muncă, relație 
cu felurite înfățișări și consecințe. 
Nutrim o deosebită satisfacție re
descoperind, odată cu scrisoarea 
lui Vasile Cariciuc din Sibiu, ar
gumente ce dovedesc că există va
lențe sentimentale care te leagă de 
locul și de oamenii cu care 
sau ai lucrat vreodată :

„Scriu la redacție pentru 
dată și dorința de a vedea 
rînduri publicate nu-i cu 
mai mică decît emoțiile care mă 
stăpînesc și in prezent ori de cite 
ori citesc știri despre întreprinde
rea de autocamioane din Brașov și 
în special din secția ei de prese. 
Cu trei ani și ceva în urmă am 
pășit și eu, alături de alte mii de 
muncitori, pe porțile uzinei, res
pectiv în secția prese, unde, dato
rită căldurii cu care am fost pri
mit de întregul colectiv și curaju
lui ce mi l-a dat tovarășul secre
tar al comitetului de partid pe sec
ție, am lucrat timp de doi ani. Am 
fost nevoit de treburi să plec la 
Sibiu, împreună cu soția, pe care 
am cunoscut-o tot la uzină. Aș 
vrea să mulțumesc prin interme
diul dv. tuturor membrilor colec
tivului pentru felul în care m-au 
primit in rindurile lor, pentru aju
torul ce mi l-au dat ca să pătrund 
tainele frumoasei meserii de pre- 
sor. Mulțumesc mult tovarășului 
maistru Varga, care este ca un pă
rinte bun și înțelegător față de noii 
muncitori. Sper că aceștia sînt pri
miți și în ziua 
deschise".

Recunoaștem că ar fi păcat să 
distilăm aceste gînduri

într-un comentariu și, în consecin
ță, trecem la scrisoarea următoare.

lucrezi
prima 
aceste 
nimic

de astăzi cu brațele

spontane

„descurcase" pînă atunci 
(avansînd pe nemerit. în 
detrimentul altora, mult 
mai buni decît el pe plan 
moral și profesional), cu 
ajutorul vedrelor de vin, 
problema i s-a părut „de
plasată". De îndată ce nu i

se mai slujeau interesele 
egoiste, totul i se părea ne
principial. meritind opro
briul public. Și asta exact 
din momentul în care ve
chile procedee incorecte (de 
care profitase din plin) 
nu-i mai aduceau nici un 
folos.

Nu vom intra în toate 
amănuntele particulare ale 
cazului (de altfel an
cheta pe care o efec

0 RĂSPUNS CONVINGĂTOR. O 
notă critică apărută într-unul din 
numerele anterioare ale ziarului 
semnala atitudinea reprobabilă a 
unor funcționari de la întreprinde
rea de construcții din prefabricate 
de beton — București, care elibe
raseră o adeverință de complezen
ță fostului lor coleg Olaru Ion, me
nită să îndulcească rigorile legii 
cuvenite acestuia pe drept. Or 
fi vrut semnatarii acelei adrese — 
inginerul-șef Nicolae Ciuceanu și 
inspectorul de personal Gheorghe 
Dăescu — să fie cumsecade, dar 
cumsecădenia n-aveau decît să și-o 
manifeste nu față de infractor, ci 
față de toți ceilalți proprietari ai 
bunurilor furate, adică față de avu
tul obștesc. îi obliga la aceasta 
conștiința, îi obligau îndatoririle 
de serviciu, îi obliga legea.

Ca urmare a .notei apărute, pri
mim o adresă semnată de directo
rul unității, prin care ni se comu
nică sancțiunile aplicate. Convin
gătoare. ca și încheierea respectivei 
corespondențe : „Aspectul 'ce a re
ieșit din articol a fost prelucrat cu 
toți cei care au funcții de con
ducere din întreprindere, spre a nu 
se repeta. Vă mulțumim pentru 
sprijinul acordat".

0 O SECUNDA ! N. Chișamera 
— Ploiești. în articolul la care 
vă referiți este vorba de I. Chișa
mera, domiciliat în strada Rudulul 
nr. 38, Ploiești, fără ocupație. Pe
tre Paulescu — București : Am re
ținut aceste versuri din scrisoarea 
dv. : „E o puțere-n mers ne-nfrînt 
/ Ce suie-n oameni din pămînt".

tuează în momentul de 
față organele locale de 
partid va elucida toate as
pectele) ; nu ne vom opri 
nici asupra tuturor implica
țiilor de ordin etic pe care 
le comportă cazul (promo
varea oamenilor exclusiv 
după, aportul lor, combate
rea favoritismului și servi
lismului etc).

Vă propunem să ne 
oprim asupra unui aspect 
care depășește cadrul par
ticular al cazului. Este 
vorba de concordanta din
tre vorbe și fapte. Pentru 
că. din păcate, mai întîlnim 
oameni care încearcă să se 
strecoare în viață pe 
căi lăturalnice principiilor 
noastre, care consideră că 
preceptul concordanței în
tre ceea ce dai și ceea ce 
primești de la societate 
este bun doar pentru alții. 
Sensul lui a da și a primi 
e cu totul răsturnat in 
mintea lor. Uneori reușesc 
să capete pentru moment 
peea ce doresc. Dar. mai 
devreme sau mai tirziu.

viața le barează aceste 
căi. Atunci, aceeași op
tică răsturnată îi deter
mină să împrumute haina 
principialității, să preia din 
zbor normele societății a 
cărei morală au încălcat-o 
și să devină... intransigenți, 
să tragă semnale de alarmă 
false, arătînd cu degetul 
spre alții. Noianul de vorbe 
mari pe care le debi
tează cu această ocazie 
sînt folosite nu pentru 
a susține adevărul ade
vărat, ci adevărul lor, care 
de cele mai multe ori este 
doar o jumătate de adevăr 
sau de-a dreptul o nere
gulă. Dar pe oameni tre
buie să-i judecăm In pri
mul rind după fapte. Să nu 
ne lăsăm păcăliți de pa
pagalul care dă lecții de 
morală. Să discernem fap
tele de vorbele mincinoase, 
să nu admitem vorbele 
goale și contrafăcute.

Emil MARINACHE

!în urma unor săpături pentru 
irigații făcute de țăranii coope
ratori din satul Rîșești. comuna 
IDrînceni. județul Vaslui, au fost 

scoase lă iveală mărturii inedi
te, de-a dreptul senzaționale, cu I privire la ceea ce se chema pînă 
acum „rezervația arheologică 
Movila Răbîia". Potrivit decla
rației directorului muzeului ju- 

Idețean, profesorul Constantin 
Popescu, specialiștii din Iași și 
Vaslui au ajuns la concluzia că I Movila Răbiia este un complex 
funerar care datează din seco
lele VI—V înaintea erei noastre, 
un fel de replică rustică a ves- 

Ititelor piramide din Orientul 
Antic, avînd diametrul bazei 
movilei și valului de 210 metri, 

Iiar înălțimea, circa 16 metri. A- 
ceiași specialiști au emis ipote
za că este vorba de mormîntul

Iunei căpetenii a sciților incine
rată împreună cu suita. Dată 
fiind valoarea istorică deosebi
tă a movilei, s-a propus valori- 

Ificarea științifică și turistică a 
acesteia, sub forma unui muzeu 
în aer liber.

| Focul de la 
I miezul nopții 
I La striqătele „Foci". „Arde!", I „Săriți", sătenii șl pompierii vo

luntari din Rășinari, județul 
Sibiu, s-au dus in grabă spre 
locul de lingă pădurea de pe 

(Dealul Cetății. Au localizat fo
cul, l-au stins și au plecat acasă. 
Trecuseră două zile și lumea a- 

Iproape că uitase intimplar'ea.
Iată insă că, la miez de noapte, 
s-au auzit iar aceleași strigăte : 
„Foc !". „Săriți !“. Și oamenii 

Is-au îndreptat spre același loc 
de la Dealul Cetății. Ce se în
tâmplase ? Datorită stratului 

Igros de frunze uscate (de circa 
un metru), după ce mocnise 
două zile, incendiul reizbucnise 
și mai amenințător. De data I aceasta, nimeni n-a mai plecat
pînă n-a controlat... frunză cu 
frunză.

Stelică 
din Lescani

Stelică, un băiețel de 9 ani 
din Lescani, județul Iași, a ple
cat într-o zi de-acasă pentru a 
se duce la bunicii săi într-un 
alt sat din Moldova, numit 
Sîntămărie. Și a ajuns, după 
multe peripeții, într-un alt sat, 
tot cu numele de Sîntămărie, 
dar nu din Moldovă, ci tocmai 
de pe. meleagurile județului Să
laj. Auzind de ivirea unui copil, 
rătăcit, săteanul (Săvril Hara;s-a 
prezentat la postul de miliție 
și l-a luat acasă pe băiețel, pînă 
vor veni părinții după el. Dar 
cum zilele treceau și părinții nu 
mai veneau să-l ia. băiețelul a 
fost dat la școala din sat. „să 
nu rămină' în urmă cu învăță
tura". după care a fost dus, cu 
însoțitor, la părinții lui din Mol
dova. La puțin timp, familia 
Hara s-a trezit din nou cu 
„puiul de moldovean" în prag : 
„Am venit înapoi. Nu mai vreau 
acasă". De ce 7 O întrebare la 
care sînt invitați să mediteze 
părinții lui. Pină una-alta, cei 
„adoptivi" se bucură nespus că 
băiețelul „ne umple din nou 
casa". Cu puțin înainte de ve
nirea lui. le murise, într-un ac
cident, unicul copil, care avea 
tot 9 ani...

Sub masca 
„milei"

La o răspîntie din comuna 
Hărău, județul Hunedoara, s-a 
oprit o femeie.

— încotro? — aontrebat-o o 
gospodină. Că nu ei,ti din partea 
locului. Pot să te ajut cu ceva ?

— Nimeni nu mă mai ajută, 
maică, de cind mi-a plecat bă
iatul militar. Și cum mă topeam 
de dorul lui, am plecat pe jos, 
că n-am avut destui bani...

Auzindu-i oful. femeia a in
vitat-o în casă, a ospătat-o și 
i-a dat și cîteva sute de lei „îm
prumut". Apoi, bătrina a mai 
poposit la cîteva răspîntli. a mai 
fost ..ajutată" cu alte sute de 
lei, dar cineva i-a cerut buleti
nul de identitate, ..ca să văd și 
eu pe cine imprumut". In clipa 
aceea, bătrinica a vrut să dea 
bir cu fugiții. A intervenit plu
tonierul major de miliție Nico
lae Vlad, care a descoperit ast
fel că se numește Gherghina 
Bărbat, că e născută în Săcel- 
Alba, că n-are nici un băiat și 
că. sub masca „împrumutului", 
stirnind milă, se ascundea. în 
fapt, o ..abonată" a penitencia
relor. Atit de des intrase și ie
șise de „acolo", incit nici n-avu- 
sese timp — într-o viață de om I
— să-și facă măcar buletin de 
identitate !

Inspectorul 
„cumsecade"

Cu acte în regulă, Săvel Chi- 
sălită. șofer la autobaza 8 Rovi- 
nari, a efectuat un transport cu 
țiglă lui Gheorghe Uță din 
Novaci. Țigla fusese, cumpărată 
de Uță tot cu acte în regulă, 
prin cooperativa din localitate.

— Nu. nu sînt în regulă actele
— le-a spus inspectorul Răzvan 
Cuțitoiu, de la întreprinderea de 
transporturi de care aparține 
mașina. Și, ca să nu mai lun
gesc vorba, asta se lasă cu a- 
mendă. Numai că eu sint un 
inspector cumsecade, dacă și 
voi înțelegeți cum devine cazul.

Săvel, șoferul — tot ca să nu 
mai lungească vorba — a înțeles 
repede „cum devine cazul"’ și a 
anunțat miliția. Surprins in fla
grant cînd primea 200 lei pentru 
„cumsecădenia" lui, inspectorul 
a fost arestat.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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PLANTAREA CARTOFILOR
în vederea bunei aprovizionări a populației s-a prevăzut ca in acest 

an să se obțină o producție de 5 milioane tone de cartofi. Acum se 
plantează cartofii. Executarea acestei lucrări în limitele timpului optim 
și în teren bine pregătit condiționează, în mare măsură, obținerea unor 
recolte 
rezultă 
cultiva 
prafețe
Dîmbovița, Bacău, Sălaj, Cluj. în unele județe a început și plantarea 
cartofilor de toamnă.

mari Ia hectar. Din datele furnizate de centrala de specialitate 
că, in cooperativele agricole, din cele 21 000 ha prevăzute a se 
cu cartofi timpurii și de vară s-au plantat 19 800 hectare. Su
mai mari de plantai sînt încă în județele Dolj, Teleorman,

Specialiștii sfătuiesc:
în legătură cu plantatul și normele 

tehnice care trebuie respectate la e- 
xecutarea acestei lucrări, tov. dr. do
cent Matei Berindei, director adjunct 
științific la Institutul de cercetări 
pentru cultura cartofului și sfeclei de 
zahăr Brașov, ne-a făcut unele preci
zări : La plantare, este momentul 
să se acționeze cu cea mai mare răs
pundere pentru a se pune bazele unei 
producții mari la hectar. Nu vreau să 
vorbesc despre tehnologia acestei cul
turi deoarece ea este cunoscută, ci 
să amintesc doar unele aspecte de 
care este bine să țină seama specia
liștii și conducătorii de unități agri
cole. Plantarea, de exemplu, nu tre
buie să întîrzie sub nici un motiv. 
Experiența unităților agricole a de
monstrat din plin că recolta a fost 
cu atit mai mare cu cit plantatul s-a 
făcut mai devreme. Eforturile tre
buie concentrate spre încheierea 
plantării cartofilor timpurii și de 
vară, iar din această săptămină să 
se treacă și la plantatul celor de 
toamnă. A doua problemă : asigura-

rea densității optime de plante la 
hectar : 60 000 cuiburi la cei timpurii 
și 50 000 la cartofii de toamnă. Re
coltele mici din unele unități agri
cole se explică și prin aceea că plan
tele au fost rare. Avem acum canti
tăți îndestulătoare de cartofi de să- 
mintă și de bună calitate, să-i folo
sim gospodărește pentru a realiza o 
desime potrivită de plante la hectar, 
în al treilea rînd — trebuie asigu
rate condiții optime pentru buna 
dezvoltare a plantelor. După cum se 
știe, mașinile de plantat sînt echi
pate cu dispozitive pentru a se ad
ministra concomitent și îngrășăminte 
chimice. Or, în unele unități, aceste 
dispozitive nu sînt folosite. O deo
sebită atenție trebuie acordată erbi- 
cidării, lucrare prin care se combat 
buruienile. în concluzie, trebuie să se 
treacă și Ia plantarea cartofilor de 
toamnă și să fie respectată tehnolo
gia acestei culturi, condiție hotărî- 
toare pentru obținerea de recolte 
mari la hectar.

lor unităților cultivatoare. (George 
Mihăescu).

Teleorman. în cooperativele agri
cole se vor cultiva 1 400 hectare cu 
cartofi timpurii și de vară, bună par
te din producția obținută fiind desti
nată și aprovizionării populației din 
Capitală. Pînă acum, din suprafața 
amintită au fost plantate 1 028 hectare. 
Printr-o temeinică organizare a mun
cii, unele cooperative agricole cum 
sînt cele din Peretu, Ciolănești. Bă
lăci, Lița, Slobozia Mîndra, Segarcea 
Vale, Crîngeni etc. au terminat a- 
ceastă lucrare, iar în alte unități — 
I.A.S. Zimnicea, cooperativele Balta 
Sărată și „9 Mai" Izvoarele se plan
tează acum ultimele hectare cu car
tofi. Sint însă unităti ca „Partizanul 
Roșu" Zimnicea, „23 August" Bra- 
gadiru care la această oră nu au 
plantat cu cartofi de vară nici un 
hectar din cele 10 și, respectiv, 15 ha 
planificate. După cum ne-a informat 
ing. Stan Oancea. directorul I.L.F., 
au fost luate măsurile ca această lu
crare să fie terminată în săptămină 
în curs. în același timp, s-a indicat 
să se intensifice ritmul și la planta
tul cartofilor de toamnă, lucrare în
cepută și terminată la unele coope
rative agricole cum 
Brînceni și Pietroșani.

sînt cele din 
(loan Toader).

Neamț : Pînă ieri, în județ s-a în
cheiat plantatul cartofilor de vară pe 
cele 200 ha prevăzute, iar a- 
cum se lucrează la plantatul car
tofilor de toamnă pe Cele 5 000 ha 
destinate acestei culturi. „Minuțiozi
tatea cu care a fost 
tă lucrare în marea 
nitătilor agricole ne 
că ea se va încheia 
tul lunii aprilie — ... _____
Dorin Georgescu, directorul direcției 
agricole județene. Garanția bunei 
reușite a acestei campanii este dată 
si de faptul că. la indicația biroului 
comitetului județean de partid, au 
fost constituite 83 echipe mixte de 
mecanizatori și cooperatori care plan
tează. vor întreține si vor recolta car
tofii pe baza organizării muncii în 
acord global". Cele spuse de direc
torul direcției agricole sînt confir
mate de faptele din teren. încă din 
prima zi de lucru. în cadrul brigăzii 
Valea Ierii de la cooperativa agrico
lă Oniceni. spre exemplu, cartofii au 
si fost 
ha. La 
dești, 
mescu, 
plantatul cartofilor pe cele 125 ha 
planificate pînă la 1 aprilie. Lucrea
ză de zor la plantatul cartofilor și 
cooperatorii din Bozieni. Horia. Ti- 
misesti etc. (Ion Manea).

pregătită aceas- 
majoritate a u- 
dă convingerea 
pînă la începu- 
ne spunea ing.

plantați pe o suprafață de 7 
cooperativa agricolă din Bo- 
președintele. Vasile To

ne-a asigurat că vor încheia

Centrala de resort precizează:

Situația din județe arată:

Constatările corespondenților noș
tri le-am adus la cunoștință tov. 
ing. Gh. Tușa, care se ocupă cu pro
blemele producției de cartofi in ca
drul Centralei de legume-fructe și 

pe teren 
Iată citeva 
interlocuto-

Constanța : Anul trecut, ca urma
re a extinderii culturii cartofului pe 
2 500 hectare, s-a asigurat consumul 
local, unitățile agricole livrînd fon
dului central 27 000 tone cartofi, pre
cum si 6 000 tone destinate indus
triei alimentare. „în acest an — ne 
spunea tov. Mircea Cristat, director 
al I.L.F. — se vor cultiva 2 500 ha. 
Pe 600 ha, cooperativele agricole Pa- 
lazu-Mare. Comana, Techirghiol, Pe- 
cineaga si altele și-au propus să 
realizeze cîte 30 de tone la hectar, 
reeditînd astfel cele mai bune pro
ducții realizate anul trecut în ju
deț. întreaga suprafață a fost pre
gătită încă din toamnă si fertilizată

cu cîte 30 tone îngrășăminte natu
rale la hectar. Pînă în prezent, în 
cooperativele agricole au fost plan
tate 1 670 ha, din care 1 500 ha sînt 
cartofi timpurii și de vară". Am a- 
flat că în majoritatea unităților a- 
gricole continuă plantatul si se a- 
preciază că lucrarea se va încheia 
pină la 1 aprilie. Trebuie însă să se 
asigure o cantitate de 1 000. tone car
tofi de sămîntă care urmează să fie 
adusă din județul Brașov. Deși a- 
ceastă operație se putea face incă 
din toamnă, ea nu s-a încheiat nici 
acum. Iată de ce trebuie luate mă
suri energice în vederea procurării 
cartofilor de sămîntă si distribuirii

pe care l-am găsit 
în județul Harghita, 
precizări făcute de 
rul nostru : „Pentru oartofii timpurii
și de vară, centrala noastră a făcut 
un grafic de plantări care prevede 
încheierea acestei lucrări pînă la 1 
aprilie. Întrucît sînt condiții foarte 
bune de lucru trebuie ca termenele 
din grafice să fie devansate și să șe 
termine plantatul mult mai repede. 
Trebuie acționat apoi în vede
rea asigurării 
mînță. Pentru 
și-au procurat 
terialul 
partiții, 
fuză să 
județele 
cartofi

La Covasna, de exemplu, avem can
tități însemnate de cartofi din soiul 
Spartan, care nu, este solicitat, unită
țile agricole din unele județe prefe
rind să folosească la plantat cartofi 
de consum. Or, cartofii de sămîntă 
au însușiri de producție superioare 
și trebuie folosiți în întregime. Este 
bună măsura luată de organele de 
specialitate din județul Harghita de 
a organiza schimbarea cartofilor de 
la cultivatorii individuali cu soiuri 
superioare. Același lucru ar putea fi 
făcut și în județele Hunedoara, Su
ceava, Cluj și altele".

t apoi în 
cartofilor de 
județele care 
din toamnă 
am dat noi

să-
nu 

ma
re-săditor,

Dar acum, unele județe re- 
preia cartofii. De exemplu, 
Arad și Timiș nu mai vor 
de sămință din soiul Resy.

cu grija pentru pămint?

*
Atît din aprecierile făcute de spe

cialiști, cit și din constatările cores
pondenților noștri rezultă că există 
condiții deosebit de favorabile pen
tru plantarea cartofilor. Ele trebuie 
folosite din plin, grăbind această lu
crare, pentru a pune o temelie pu
ternică recoltei din acest an.

în județul Bihor

S-au terminat

CONTRASTE
performanță la nivel mondial

întreprinderea integrata de lina din Constanța: imagine din secția preparație

Un nume 
grupul de 
condus de
Mihai Moțoiu. “o in
stituție: Centrul de 
cercetări pentru pro
tecții corozive, lacuri 
și vopsele al Ministe
rului Industriei Chi
mice. O premieră 
mondială: realizarea
unei noi rășini polies
terice.

Acestea sînt datele 
„biografice" ale unei 
importante invenții ro
mânești, de dată re-

colectiv: 
specialiști 
inginerul

centă, în domeniul ră
șinilor sintetice. Spre 
deosebire de rășinile 
poliesterice cunoscute, 
care polimerizează în 
mod obișnuit de la 
+12°C și, în mod ex
cepțional, de la +5°C, 
noua rășină poliesteri- 
că și catalizatorul ei 
polimerizează chiar și 
la temperaturi de mi
nus 30GC. Cu asemenea 
calități deosebite, noul 
produs poate fi utili
zat în condiții grele de 
lucru, la temperaturi

scăzute, pentru Îmbi
nări de plăci din po- 
liesteri armați cu fi
bre de sticlă, conduc
te de petrol, gaze, re
parații de rezervoare 
din mase plastice și 
chiar metal, pentru in
tervenții urgente în 
caz de avarii.

Cum se vede, deși 
este vorba de tempe
raturi foarte coborite, 
performanța entuziaș
tilor cercetători chi- 
miști este la înălțime.

(Urmare din pag. I)

Telemeaua și purcelușii
Mană cerească 7 Se 

întrebau cel de la 
Complexul de crește
re și îngrășate a por
cilor din Petresti. cind 
într-o bună zi 
pomenit cu 140 
butoaie cu telemea de 
vacă trimise de co
operația de consum 
din Găești. Si mai 
mare le-a'fost mira
rea după ce la poar
ta complexului a cla
xonat un camion în
cărcat, dă data asta, 
cu 7150 kg caș de va
că, de la întreprinde
rea de industrializare 
a laptelui Dîmbovița.

s-au 
de

O pomană mai mare 
nici nu se putea, mai 
ales că au fost asi
gurați că marfa va fi 
facturată la preț de 
deșeu. Nu de altce
va, dar să nu se audă 
pe undeva că brinza 
bună a ajuns în 
duful... porcilor, 
așa începu ospățul 
mătorilor.

Vestea a ajuns 
cei care se ocupă 
finanțele la Tîrgo- 
viște, cărora nu prea 
le-a plăcut gustul a- 
facerii cu brinza. Și 
asta pentru că la de
contare

ce, 
în
de

bur- 
Si 
rî-
la 
cu

s-a văzut că.

totuși, deșeurile au 
fost facturate la pre
țul oficial de brînză 
proaspătă, ceea 
dintr-un condei, 
seamnă o pagubă
circa 90 000 lei pentru 
complexul din Pe- 
trești. Nici acum, nu 
e clar cum au ajuns 
aceste preparate în 
stare de deșeuri și 
cine se face vinovat 
de deprecierea lor. 
Pînă la urmă însă 
credem că organele de 
control vor face lu
mină în această întîm- 
plare ciudată. Pentru 
că „frate, frate, dar 
brînza-i pe bani".

Urgențele lui „sfintu așteaptă11

în ultimii ani, în jude
țul Buzău s-au executat 
ample lucrări de îmbună
tățiri funciare, pentru a 
spori suprafața arabilă și 
potențialul productiv al 
pămîntului. Cu toate a- 
cestea. se risipește încă 
pămint, unele terenuri ră- 
mîn necultivate. De ce 
sint admise asemenea fap
te 7 Punem această între
bare deoarece există o lege 
a fondului funciar, cu pre
vederi clare în această 
privință.

Avem în fată un pro- 
ces-verbal prin care Ofi
ciul de 
organizarea 
(O.C.O.T.) 
Buzău a 
20 000 lei 
bunătătiri 
din același județ. Moti
vul ? Nu a redat la ter
men terenurile scoase 
temporar din producția 
agricolă pentru execu
tarea lucrărilor de dese
care în sistemul Padina. 
După ce 
O.I.F.-Buzău 
prin poștă 
proces-verbal.
l-a pus intr-un alt plic 
pe care a scris „Adresan
tul necunoscut" si l-a ex
pediat înapoi O.C.O.T.-u- 
lui. Aici, cele scrise pe 
plic au stîrnit indignare. 
Dar. cu toată indignarea, 
procesul-verbal și plicul au 
fost... încopciate intr-un 
dosar, unde stau de un an 
de zile.

Este bine cunoscută importanța ............ -■■■■-
funciare 
ele sînt 
spirit gospodăresc si .. 
jă fată de pămint. Sint 
numeroase exemple pozi
tive în acest sens. în anul 
1970. in unele zone din 
județ pinza de apă frea
tică a crescut atit de mult 
incit apa a inceput să 
băltească. Pentru evacua
rea excesului de umidi
tate s-a trecut la execu
tarea unor canale si sis
teme de desecare, ceea ce 
a permis ca numeroase 
terenuri să fie atrase din 
nou în circuitul agricol. 
La cooperativa agricolă 
din Smeeni, acum sint 
pregătite și cultivate peste 
100 ha. care anul trecut 
erau incă acoperite cu 
stuf și papură.

Dar nu se poate admi-

te ca. prin aceleași lu- 
orări, concomitent cu îm
bunătățirea! unor tere
nuri, alte tereniiri să devi
nă neproductive sau să fie 
distruse culturi gata în- 
sămîntate si răsărite. Tot 
la Smeeni. in mijlocul u- 
nui lan de grîu. întîlnim 
o draglină care sapă un 
canal, aruncind pămîntul 
într-o parte și alta. Cu fie
care cupă de pămint este 
distrus griul de pe cîti- 
va metri pătrati de pă
mint. Măsurăm. Canalul,

sat alte urme peste lanul 
de grîu.. Se circulă ca pe o 
șosea, „Vedem cum utila
jele sint conduse peste 
grîu. ne spline tov. Ioni- 
tă Damian, președintele 
cooperativei agricole. Nu 
putem sta toată ziua cu 
ochii pe ei. De altfel, cind 
a început să se sape a- 
cest canal nu ni s-a ce
rut nici un fel de apro
bare. Pe urmă, canalele 
se fac mult mai largi de- 
cit se prevede în proiect. 
Din această cauză se sus-

cadastru și 
teritoriului 

din județul 
amendat cu 

Oficiul de îm- 
funciare (O.I.F.)

conducerea 
a primit 
respectivul 
l-a citit.

îmbunătățirilor 
atunci 
executate

cind 
cu 

gri-

Imagini pentru Oficiul de 

imbunâtâtiri funciare - Buzău

și nu numai pentru acesta

plus mormanele de pă
mint au o lățime de cir
ca 30 m. Peste covorul 
verde de grîu a fost de
pusă o grămadă lungă de 
peste un kilometru de 
pămint argilos. Cine a a- 
probat să fie distrus 
griul 7 Discutăm cu tov. 
Gheorghe Dinu, președin
tele cooperativei agrico
le : „Nimeni nu a dat 
nici un fel de aprobare 
oficiului de îmbunătățiri 
funciare să intre cu uti
lajele pe cultura de grîu. 
Nici măcar nu au venit 
să ne întrebe. Puteam să 
fim anunțați din toamna 
anului trecut că pe par
cela respectivă vor înce
pe săpăturile si ne orga
nizam altfel munca, nu 
mai cheltuiam atîtia bani 
cu semințele. îngrăsămin- 
tele chimice și lucrările 
de pregătire a terenului 
și insămințare. Așa se în- 
timplă cind proiectantul și 
executantul nu colabo
rează cu noi".

Nu este . îm caz singu
lar. La cooperativa agri
colă din Udați surprin
dem aceeași situație. Aici 
canalele „au înghițit" 12 
ha cu grîu. Pînă acum, 
intrucit lucrările conti
nuă. în jurul mormane
lor de pămint. utilajele 
care au fost aduse la 
punctele de lucru au tra

trage producției agricole 
o suprafață mai mare de- 
cit aceea stabilită initial". 
Președintele ne conduce 
de-a lungul Ținui canal 
care, împreună cu maldă
rele de pămint și drumu
rile laterale „croite" pe 
lanurile de grîu, măsoară, 
în lățime, peste 100 de 
metri. Și canalul se întin
de pe mai mulți kilometri.

La Căldărăști. în apro
pierea unui canal con
struit în 1972 și care are 
o lungime de 13 km. apa 
băltește pe circa 20 ha. De

ce 7 „Canalul trebuia pre
lungit numai cu citeva sute 
de metri și scăpăm 'sî de 
această baltă — ne spu
nea tov. Gheorghe An- 
ghel. președintele coope
rativei- agricole. L-am fi 
săpat noi. dar canalul tre
buie să fie ceva mai a- 
dinc si nu avem utilaje
le necesare. Am interve
nit în repetate rînduri Ia 
Oficiul de îmbunătățiri 
funciare, dar degeaba".

In încheierea acestui 
raid, am vrut să cunoaș
tem si opinia conducerii 
unității care a executat a- 
ceste lucrări. Iată ce ne-a 
spus tov. Vasile Ciocirdel. 
directorul O.I.F.-Buzău : 
„Noi avem toate aprobă
rile necesare pentru scoa
terea din circuit a tere
nurilor, 
cit Si la Udați. Așa 
as putea să întreb 
au fost însămîntate 
nurile respective ?“.

Deci, situația se 
zintă cam așa : avem hîr- 
tii la mină, nu mai con
tează faptul că se distrug 
zeci de hectare cultivate 
cu griu. Or. chiar dacă 
există aprobările necesare 
pentru executarea lucră
rilor respective, nu era. în 
primul rind. de datoria O- 
fioiului de îmbunătățiri 
funciare-Buzău să ia le
gătură cu unitățile agri
cole respective pentru a 
se evita situațiile inadmi
sibile la care ne-am re
ferit 7

însămînțăriSe 
din prima epocă 
ORADEA (Corespondentul 

„Scânteii", Dumitru Gâță). Ie.rj, 
25 martie, unitățile agricole din 
județill Bihor a.u încheiat" insă-' 
mînțările din epoca r.pe.,7 ip--,. 
treaga suprafață Planificată.:” 
27 000 ha in cooperative agrico
le și 2 246 ha în I.A.S. La griu 
de primăvară, spre exemplu, 
planul a fost depășit cu peste 
3 000 ha. S-au plantat, de ase
menea, în solarii 46 ha varză 
timpurie, urmînd ca încă 150 
ha cu tomate să fie plantate in 
perioada imediat următoare.

în prezent, toate forțele sînt 
folosite pentru pregătirea tere
nului în vederea însămînțării 
florii soarelui, a porumbului și 
a altor culturi.

La vremea respec
tivă — cam cu vreo 
doi ani în urmă — 
conducerea întreprin
derii de utilaj chimic 
și forjă din Rîmnicu-' 
Vîlcea a primit o co
mandă expresă pentru 
execuția unui scruber 

’și rugămintea tot atit 
de expresă de a-i f3. 

. . brica ,..cîf.. mai repede.
„Avem măre nevoie 
de el", au tinut să 
precizeze reprezentan
ții combinatului si
derurgic hunedorean, 
beneficiarul acestui 
utilaj. Cită nevoie au 
avut, numai ei 
Deși este gata 
luna decembrie 
scruberul cu
așteaptă cuminte, în 
depozitul de produse 
finite al întreprinderii

să-i dea șlvîlcene. 
lui cineva vreo aten
ție. Cit despre bene
ficiar, nici o vorbă!

Dar după nu prea 
mult timp, un alt be
neficiar. de. astă dată 
Combinatul chimic din 
Turnu-Măgurele, soli
cită aceleiași între- 

„ppipțleri | să? ,.<
un. rezervor cu, agita
ție. și un buncăr de 

a

atit la Smeeni, 
că eu 
de ce 
tere-
pre-

0 situație ieșită din

știu, 
din

1973. 
pricina

tie și un buncăr
80 mc. Comanda 
fost însoțită de... ce
rerea expresă ca 
gregatele respective 

' să fie fabricate cît se 
poate de repede. Si 
așa a și fost. A- 
cum, aceste agrega
te sînt... (ati ghi
cit !) înghesuite în 
același depozit, peste 
scruberul cu destina
ția Hunedoara, din

luna iulie anul trecut. 
Beneficiarul a „dispă
rut". Nu trece mult 
și... istoria s-a repetat: 
Combinatul petrochi
mic Pitești a cerut un 
vas decantor de para
fină. Tot urgent...

Acum, în depozitul 
întreprinderii nu mai 

execuțe . jpșțe, loc să arunci utț
" ac. întregul spațiu 

este ocupat de aceste 
agregate pentru care 
s-au cheltuit milioa
ne de lei. Ce e de fă
cut 7 în primul rînd, 
autorii acestor co
menzi. care au anga
jat bani ai statului în 
utilaje de care nu vor 
Să mai audă, să 
trași Ia 
Si ca să 
lor, cu 
expresă: 
gent 1

tori școlarizați de la 2141 în 1972, 
la 2 918 in anul trecut, iar pentru pe
rioadele imediat următoare se pre
văd dezvoltarea grupurilor școlare 
miniere de la Petroșani și Lupeni.

Ca rezultat al măsurilor aplicate 
pînă acum, în perioada 1972—1974 pro
ductivitatea muncii în abataje a cres
cut de la 4,436 Ia 6,616 tone pe post, iar 
la nivelul minelor — de Ia 1,493 la 1,775 
tone pe post ; gradul de mecanizare 
a lucrărilor de deschidere a unor noi 
cimpuri miniere a sporit de la 29 la 
36,1 la sută. Nu s-a redus însă 
mulțumitor frecvența avariilor, a 
altor întreruperi în procesul de 
producție. Strîns legat de aceas
ta. a devenit necesară îmbună
tățirea substanțială a calității unor 
utilaje și materiale livrate de unităti 
ale ministerelor industriei metalurgi
ce. industriei construcțiilor de mașini 
grele si industriei chimice, de mare 
importantă pentru asigurarea conti
nuității proceselor tehnologice, cum 
sint : furtunurile de înaltă presiun'e 
pentru echipament hidraulic de sus
ținere a abatajelor, transportoarele 
cu raclete ș.a.

Pentru acest an s-au prevăzut fon
duri ,cu 50 la sută mai mari decît in 
1974 în vederea achiziționării de uti
laje necesare mecanizării producției 
în unitățile miniere ; s-a trecut, de 
asemenea, la ample lucrări de revi
zii si reparații ale instalațiilor în zi
lele de repaus legal de sîmbătă si 
duminică. Ar fi necesară urgentarea 
creării unui puternic centru al con
strucției de utilaj minier în Valea 
Jiului, rolul acestuia fiind determi
nant pentru dezvoltarea și moderni
zarea mineritului în marele bazin 
carbonifer al tării.

Leșul Ursului

a-

fie
răspundere, 

fim în nota 
o precizare 
cit mai ur-

șl n-ar avea nici aii motiv să se prezinte

Foto-reportai realizat de 
Ion TEODOR

Anul trecut, pe acest teren mai creșteau încă stuful 
și papura. Acum, mecanizatorii din Smeeni il fertili

zează pentru a fi însămintat cu porumb.

La 31 decembrie 1973 — dată fi- 
, xată pentru punerea în funcțiune a 

unei importante capacități producti
ve din cadrul Șantierului naval de 
la Drobeta Turnu-Severin — comisia 
de recepție nu s-a prezentat pe șan
tier. Și aceasta pentru că lucrările de 
construcții si montaj tehnologic erau 
considerabil rămase în urmă, restan
tele însumînd. la acea dată, un vo
lum de 13,6 milioane lei. în cursul 
anului 1974, colectivul șantierului na
val nu a reușit 
cinile de plan.

Nici acum, 
martie, lucrurile 
pe acest șantier, 
tă a lucrărilor, 
tehnologice de bază fac ca importan
te spații de producție să nu aibă a- 
sigurate minimum de condiții necesare 
intrării lor în exploatare. Perspecti
va 7 „Ne-am stabilit ca termen de 
finalizare a lucrărilor data de 15 
iunie a.c." — ne spune ing. Stelică 
Sălceanu, șef de lot din partea Trus
tului de construcții 
iova, antreprenorul 
bază a fost stabilit 
nu altul, n-am aflat 
răspunsul primit nu 
nici un fel : „Nu se poate mai de
vreme", a adăugat șeful de lot.

De ce nu se poate, care sînt de 
fapt cauzele unei asemenea grave in- 
tirzieri 7 Precizăm că. pină în pre
zent, au trecut 15 luni de la expira
rea termenului de punere în func
țiune a capacității și. după calculele 
constructorului, se va ajunge în fi
nal Ia aproape 18 luni. Trebuie să o 
spunem din capul locului : vina pen
tru tergiversarea lucrărilor de la 
șantierul din Drobeta Turnu-Severin 
revine, deopotrivă, constructorului, 
beneficiarului de investiții și unor 
furnizori de utilaje, de multe luni 
restanțieri.

să-si realizeze sar-

la sfîrșitul lunii 
nu s-au îndreptat 
Evoluția foarte len- 
lipsa unor utilaje

industriale Cra- 
general. Pe ce 
acest termen și 
sau, mai precis, 
ne-a lămurit în

Canalul + mormanele de pămint + drumurile laterale 
au o lățime de peste 100 m. La fiecare kilometru de 
canal, cooperativa agricolă din Udați pierde circa 5 ha 
de teren. Și canalul se întinde pe mai mulți kilometri.

S-a săpat un canal lung de 12 km. Mai trebuiau citeva 
sute de metri pentru ca la cooperativa agricolă din 
Căldărăști să fie înlăturat excesul de umiditate pe o 
suprafață de 20 ha. Dar lucrurile au fost lăsate... baltă.

CONSTRUCTORUL : slab organi
zat. lipsit deseori de efectivele de 
muncitori necesare. a acționat, 
după propriile sale aprecieri, în evi
dentă neconcordanță cu graficele de 
lucrări, cu cele două termene de pu
nere în funcțiune. în schimb, nu 
ezită să afișeze un optimism fără a- 
coperire, afirmînd că : „în 
an stăm bine, lucrăm in ritm 
tinut"
ful de lot. 
tier îl 
trecem

acest 
sus- 

ne-a spus șe- 
șan-

total. .Să 
neexe-

asa cum 
Realitatea de pe 

contrazice însă 
în revistă lucrările

• Volumul producției de mine
reu încărcat și transportat me
canic este în continuă creștere
• De ce stagnează asimilarea

noilor utilaje

cutate, toate restante din anul... 
1973. La cala de montaj, volumul 
lucrărilor întîrziate este de o ju
mătate de milion lei ; la hală și 
depozitele intermediare trebuie ter
minată o platformă de 900 mp și 
montate două grinzi de rezistentă ; 
la stația de ignifugare — valorînd 
circa 600 mii lei — nici 
dat semnalul de începere a lucrări
lor ; depozitul de carbid 
struit numai în proporție de 60 la 
sută. Ne oprim aici, deși exemple 
mai sint. Cit despre „ritmul susți
nut" de lucru, credem că sint edifi
catoare citeva secvențe surprinse pe 
șantier împreună cu tovarăși din 
conducerea unității de construcții. 
La punctul de „amenajări stație 
auto și autocare" se aflau 7 oameni, 
in loc de 16. cît ni s-a spus din 
birou că lucrează ; la podul de tra
versare a căii ferate — nimeni. Ia 
cala de montaj, unii muncitori stă
teau pur și simplu degeaba.

nu a fost
este con-

BENEFICIARUL : în pofida obli
gațiilor și prerogativelor conferite de 
legea investițiilor, s-a „detașat" 
practic de problemele șantierului, a 
adoptat postura de spectator neutru, 
indiferent că este vorba de sarcini 
ce îl privesc direct sau de activita
tea celorlalți. Urmarea 7 în primul 
rind. o slabă cunoaștere a cerințelor 
tehnologice ale propriei investiții. 
„Odiseea" unei mașini de matezat, 
la care mai întii a renunțat pe mo
tivul că nu este necesară, _ .. . 
ca apoi, in pragul scadenței terme
nului de punere în funcțiune, să re
vină asupra acestei decizii, sustinindl 
în mod diametral opus, că acest utilaj 
este absolut indispensabil in activi
tatea de producție, vorbește de la 
sine. în al doilea rînd. activitatea de 
contractare a mașinilor și utilajelor 
s-a desfășurat în permanentă cu 
mare întîrziere. iar după predarea 
comenzilor către întreprinderile pro
ducătoare de utilaje, beneficiarul a 
uitat complet de obligația elemen
tară de a urmări execuția și livra
rea lor pe șantier.

Cit despre relațiile cu constructo
rul. beneficiarul îi mai propune a- 
cestuia. din cind in cind, să-l spri
jine la executarea lucrărilor. Urmea
ză vreo promisiune vagă, ori vreun 
refuz si... cam atit.

pentru

FURNIZORII DE UTILAJE și. a- 
nume, întreprinderile de strunguri

din Tîrgoviște, mecanică Cugir, de u- 
tilaj alimentar Slatina, de pompe 
București, „Neptun" din Cimpina ș.a. 
nu și-au onorat încă integral obli
gațiile asumate. Importante supra
fețe de producție stau goale și nefo
losite din ltpsa utilajelor ; furnizorii 
uită să respecte termenele promise 
de livrare a mașinilor și echipamen
telor contractate, dar nu uită ca, din 
cind în cind, să-și reînnoiască dife
ritele promisiuni. La încălcarea fla
grantă a termenelor contractuale se 
mai adaugă, uneori, refuzul hotărât al 
unor furnizori de a prelua execuția 
unor utilaje Cazul întreprinderii 
„Independenta" din Sibiu este con
cludent. In pofida cererilor repetate 
ale beneficiarului, a ordinelor de re
partiție nr. 133 din 5 iunie 1974 și nr. 
485 din 10 ianuarie 1975, emis de că
tre serviciul de resort din Ministe
rul Industriei Construcției de Mașini 
Grele, privind executarea unei ma
șini de spart fontă, conducerea uni
tății sibiene refuză să accepte fabri
carea acestui utilaj. De ce 7 Se pare 
că nici ministerul si nici întreprin
derea beneficiară n-au avut curiozi
tatea să afle răspunsul.

Supunem această stare de fapte, 
ieșită din comun, atenției Ministe
rului Construcțiilor Industriale — 
forul de resort al trustului craiovean 
— Si Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele — titu
larul investiției și, totodată, coordo
natorul tuturor furnizorilor mențio
nați. Pentru că este o datorie să se 
dea răspunsuri la întrebările > în ce a 
constat controlul exercitat de cele 
două ministere pe acest șantier 7 Care 
a fost si este aportul lor real la revl- 
talizarea unei activități criticabile din 
toate punctele de vedere 7 Se poate a- 
firma că specialiștii din aceste mi
nistere și-au făcut datoria, dacă de 
aproape un an și jumătate lucrările 
bat pasul pe loc pe acest șantier 7 (

Acum, în ceasul al doisprezecelea, ' 
este necesară o intervenție energică 
pentru curmarea neajunsurilor. O 
impune nu numai situația necores
punzătoare a acestei investiții, ci' și 
faptul că. tot aici, trebuie să încea
pă fără întîrziere noi lucrări de in
vestiții. în cadrul etapei a treia de 
dezvoltare a șantierului naval. Or, 
neflnalizarea acestei investiții îm
piedică -începerea noilor lucrări.

Vlrqil TATARU 
Cristian ANTONESCU

La timpul potrivit (prin ordinul 
ministrului din 14 octombrie 1972), 
Ministerul Minelor. Petrolului și Geo
logiei a initiat elaborarea unui pro
gram prioritar privind dezvoltarea 
mecanizării in industria minieră. To
tuși. in prezent dotarea tehnică spe
cifică extracției și preparării mine
reurilor din zona Leșul Ursului este 
destul de redusă, deoarece în peri
oada anilor 1973—1974 nu s-au rea
lizat integral măsurile prevăzute. 
O bună parte din temele pro
gramului sînt cuprinse în planu
rile anuale.de asimilare, dar cu ter
mene întîrziate de finalizare de 
2—3 ani. Dotările actuale pe care le 
are combinatul (mașini de încărcat în 
galerii și abataj — cu lățime pentru 
zăcăminte de o grosime de peste 2m) 
au avut unele efecte economice pozi
tive. au dus la scăderea efortului fi
zic si la creșterea productivității 
muncii de la 3 tone ne post (nemeca
nizat), la 6 tone pe post (mecanizat) în 
abataj. Volumul producției încărcată 
si transportată mecanic în abataje a 
sporit de la 350 000 tone în 1972, la 
500 000 tone in anul 1974. Iar în două 
luni din acest an, pe ansamblul com
binatului, planul producției globale a 
fost Îndeplinit în proporție de 102,2 la 
sută, iar planul producției marfă — 
de 100,5 la sută.

Există mari posibilități pentru ex
tinderea mecanizării în abataje 
prin folosirea unei game de ma
șini și dispozitive adecvate con
dițiilor de zăcămînt 

grosimi sub 
respective nu

dițiilor 
pentru
utilajele ________ _
te. Nu mai vorbim de 
serie a unor mijloace 
bate pasul pe

din zonă (și 
2 m), dar

sînt asimila- 
productia de 
tehnice, care 

. loc. Ne referim la 
mașini de încărcat si transportat in 
abataj cu gabarit redus — 880 mm lă
țime— la platforma elevator pentru 
săpat suitori, mașina pentru forat, 
mașini de extracție și multe altele.

După părerea noastră, cauza prin
cipală a răminerii în urmă in acesi 
domeniu constă în faptul că nu exis
tă cel puțin două unităti integrate — 
cercetare, proiectare si construcții de 
mașini —- pentru extracția si prepa
rarea minereurilor si pentru extrac
ția și prepararea cărbunelui, care să 
aparțină ramurii miniere si să reali
zeze toate utilajele de serie mică 
si. unicate, iar pe cele de serie mare, 
pină la omologare. O atare concluzie 
a rezultat din analizele efectuate pe 
parcursul anilor : ele au arătat că 
proiectarea, execuția prototipului, 
experimentarea si omologarea se des
fășoară greoi (în unele cazuri ajun- 
gindu-se la 4—6 ani), unele unităti 
constructoare de mașini tergiversind 
producerea utilajelor si instalațiilor.

Pină acum nu s-a statornicit o bună 
colaborare intre proiectant, con
structor și exploatări pentru asimila
rea si realizarea de noi utilaje, deși 
aceasta este o necesitate stringentă. 
Pentru această zonă minieră ar 
trebui, să fie creată o grupă 
de proiectare și urmărire în exploata
re a utilajelor miniere, care să răspun
dă prompt la cerințele de zi cu zi. 
să soluționeze problemele referitoa
re la stabilirea oportunității intro
ducerii în subteran a unor utilajeducerii in 
moderne.

★
două răspunsuri se des- 
infăptuirea programelor 

in

Din cele
prinde că ______ ___ ______
privind mecanizarea producției in 
subteran nu se desfășoară în ritmul 
necesar. într-un număr viitor al 
ziarului vom publica răspunsuri Ia 
ancheta noastră, primite din alte, 
două mari centre miniere ale țării.

Petre NEDELCU 
Ion LAZAR

anuale.de
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mu-

cum 
Po-

Dimensiunea Istoriei 
a fost și este expre
siv tălmăcită în 
zică românească.

Compozitori 
au fost Ciprian
rumbescu. Alexandru 
Flechtenmacher. 
vriil Musicescu. 
sebie 
George 
Iacob 
Gheorghe 
Eduard Caudella s-au 
inspirat din trecutul 
de luptă al acestei țări. 
Ei au creat cîntece de 
masă, poeme corale, 
cantate, uverturi, ope
re. în care s-au reliefat 
pregnant ideea luptei 
pentru libertate și 
dreptate socială, Ideea 
luptei pentru unirea 
tuturor românilor și 
ideea unei adinei ad
mirații pentru oame
nii deosebiți ieșiți din 
rîndurile poporului, ce 
au contribuit, sensibil, 
la mersul „spre mai 
bine" al societății 
românești.

în zilele noastre, te
matica istorică a do- 
bindit dimensiuni u- 
riașe și severe. A- 
cesteia i s-a adăugat 
incandescența spiritu
lui contemporan, con
topit pînă Ia identifi
care cu noile idealuri 
comuniste ale oame
nilor pămîntului ro
mânesc. Oameni care 
au inspirat pe artiștii 
de azi să spună ceva 
cu adevărat nou ; cu 
alte cuvinte, o reali
tate pe care o putem 
găsi cu ușurință în 
lumea viguroasă și 
senină de construcție 
a socialismului.

Lucrările izvorâte 
din asemenea ge
neroase surse de inspi-

Ga- 
Eu- 

Mandicevschi, 
Stephănescu. 

AI u r e s i a n u, 
Dima sau

rație și-au găsit îm
plinirea în rindul unui 
public dornic de a în
țelege, de a se apropia 
cu dragoste de valori
le artei autentice. A- 
ceste opusuri și-au cu
cerit o binemeritată a- 
preciere pentru că 
prin esența lor cea 
mal intimă răspund

sau la operele Dece- 
bal, Ion Vodă cel 
Cumplit, Răscoala, 
Fata cu garoafe, pre
cum și la recenta 
primă audiție din con
certul Radioteleviziu- 
nii, Vlad Țepeș. Se 
remarcă în 
privință 
folclorului, într-o con-

această 
valorificarea

pere și balete origina
le și pline de forță 
emoțională. Ne glndim 
Ia Elegia Pontică de 
Theodor Grigoriu, can
tată de un lirism vi
brant, ce poate fi so
cotită un omagiu adus 
poetului, de mult intrat 
în legendă, Ovidiu. 
Cu un plus de dra-

nel Țăranu. Mai tra
diționale, mai directe 
ca exprimare, dar nu 
lipsite de farmec și 
indiscutabile note per
sonale, pot fi socotite 
cele două balete ale 
lui Mircea Chiriac, 
Iancu Jianu și Văpaia, 
precum și operele 
Pădurea Vulturilor de

storia - izvor
de cîntec românesc
unei obiective necesi- 

cultivare a 
celor mai 
cultivare nu 
sens 
nu în 
acest

tăți de 
maselor 
largi. De 
numai în 
estetic și 
rînd în 
Ci de educare 
multilaterală, 
re patriotică a celor 
care frecventează să
lile de concert — de 
la tineri muncitori și 
elevi, pînă la cei care 
au deprins 
obișnuința 
lui cu arta adevărată.

în acest climat de 
cultură, lucrările cu 
caracter istoric scrise 
de Gheorghe Dumi
trescu s-au impus în 
mod deosebit. Ne re
ferim la Oratoriul 
Tudor Vladimirescu

stri.ct 
primul 

sens, 
largă, 

educa-

de-acum 
contactu-

cepție componistică In 
care tradiția roman
tică a veacului trecut 
și unele cuceriri ale 
neoclasicismului. con
temporan se îmbină 
armonios.

Tematica istorică a 
fost tratată convingă
tor și -în opusuri ale 
generației formate in 
ultimele decenii. Ast
fel, utilizînd mijloace 
mai evoluate, crista
lizate după cel de-al 
doilea război mondial 
— legate de noi tipuri 
melodice, armonice, 
ritmice și timbrale, 
dar în consonanță cu 
ceea ce numim pre
luarea creatoare a tra
diției — artiștii noștri 
ne-au dăruit și ei poe
me corale, cantate,, o-

amploare 
ni se 
Za-

Glo-
piesa

matism și 
vocal-orchestrală 
prezintă opera 
molxc de Liviu 
deanu — după 
lui Lucian Blaga. Nu 
mai. puțin atrăgător 
ne apare poemul 1907, 
realizat admirabil de 
Tiberiu Olah. Pe o 
coordonată oarecum 
similară se înscrie 
opera lui Mihai Mol
dovan, Trepte ale is
toriei, o ambianță so
noră convingătoare, 
unde atmosfera evo
catoare de baladă și 
climatul de energie și 
vigoare contaminantă 
se succed în chip 
măiestrit. O mențiune 
specială pentru va
loroasa cantată Steja
rul lui Horia de Cor-

Tudor Jarda, Nicolae 
Bălcescu de Cornel 
Trăilescu — plină de 
farmec poetic — Ste
jarul din Borzești de 
Theodor Bratu, deve
nită populară datori
tă și 
spirate 
tului 
Ștefan,
Mare", și Apus de soa
re de Mansi Barberis.

Desigur că titlurile 
sînt departe de a fi 
fost epuizate : după 
cum nici marile pro
bleme ale tematicii 
istorice în operele mu
zicale contemporane 
nu și-au găsit întot
deauna jezolvarea op
timă.
pere, 
rii,

prelucrării in- 
a emoționan- 

imn „Ștefan, 
Domn cel

Dorim 
balete, 

cantate.
noi o- 
orato- 
poeme

simfonice, cîntece de 
masă, care să ne redea 
cu profunzime figu
rile mari ale istoriei 
românilor, momentele 
de răscruce ale a- 
cesteia, creații izvo- 
rite din lupta dusă 
de poporul nostru 
pentru eliberarea de 
sub jugul fascist, pen
tru edificarea noii 
lumi.

O problemă impor
tantă o constituie sub 
acest raport libretul, 
textele și poemele res
pective, ce trebuie să 
conțină „cnvintul care 
cîntă". Cuvîntul care 
să-l inspire într-ade- 
văr pe compozitor, 
pentru a făuri opere 
durabile, in armonie 
cu viata noastră sufle
tească și cu țara noas
tră, în care, „toți teii 
miros a Eminescu"...

în acest fel, aducind 
pe scenă, transfigu
rate artistic, pildele 
eroice ale marilor noș
tri înaintași, prezen- 
tîndu-le astfel 
să declanșeze 
amplu ecou în con
știința spectatorului, 
putem să oferim cel 
mai convingător răs
puns chemării 
sate nouă, 
lor, tuturor 
de artă, de 
Congresului 
al partidului, 
contribui prin 
noastră la edificarea 
noii societăți, a omu
lui înaintat demn 
de ea.

Dimensiunea istoriei 
în muzica românească 
este astăzi mai mult 
ca oricînd o dimen
siune a prezentului.

incit 
un

adre- 
muzicieni- 
oamenilor 

la tribuna 
al XI-lea 

de a 
arta

Doru POPOVIC1

ELOGIUL MUNCII
intr-un spectacol al Teatrului din Brașov

Noua Casă de cultură din Roman Foto : E. Dichiseanu

Sesiune științifică
Pe baza concluziilor desprinse 

în urma unei ample cercetări so
ciologice efectuată în comuna 
Pecica, județul Arad, Academia 
de științe sociale și politice. îm
preună cu Institutul de științe 
politice și de studiere a 
blemei naționale. Centrul
cercetări pentru problemele 
neretului, secția propagandă 
Comitetului județean Arad 
P.C.R. si Comitetul județean 
cultură și educație socialistă
Arad au organizat — la Pecica 
și Arad — o sesiune de comu
nicări științifice cu tema : „Ac
țiunea politică, cultural-educa- 
tivă și dezvoltarea personalității 
umane în mediul rural".

pro- 
de 
ti- 
a 

al 
de

Expoziții dedicate Anului
international al femeii

î

Cind, cu mai bine de jumătate de 
an în urmă Dan Tărchilă semna, 
în coloanele „Scînteii", o pledoarie 
intitulată „Munca, temă prioritară a 
dramaturgiei originale", scriitorul 
mărturisea, implicit, și o anumită 
preocupare concretă, de creație. O 
atestă ultima sa lucrare, intitulată 
„SĂRUTUL", și prezentată în pre
mieră absolută pe scena Teatrului 
dramatic din Brașov.

„Sărutul" e radiografia unei crize 
sufletești puternice și a depășirii ei. 
După ce a traversat experiența unei 
pasiuni chinuitoare, care', angajîndu-1 
obsesiv, l-a rupt de muncă, l-a dus pe 
calea ratării, inginerul Nic. Nicodim 
a cunoscut și șocul pierderii într-un 
accident a femeii iubite. Criza sen
timentală devine o acută criză de 
conștiință care pune sub.semnul în
trebării înseși rosturile existenței e- 
roului. Si iată că acest om, care 
pare sfîrsit. revine totuși la viață : 
după îndelungi și chinuitoare căutări, 
el redobîndește rațiunea de a fi, cu
noaște un proces de redresare sufle
tească si morală — prin muncă.

Meritul incontestabil al dramatur
gului este acela că nu abordează 
simplist această temă — ci .urmăreș
te ceea ce Marx numea „aspectul 
creator și eliberator al muncii" din 
perspectiva semnificației de solida
rizare și continuitate umană pe care 
o capătă.

„Omul se confundă cu timpul sau, 
om și timp se creează unul pe altul", 
scria în articolul amintit Dan Tăr
chilă. La fel s-ar putea spune și des
pre inginerul Nicodim. Umanizîndu-1, 
activitatea îl ajută pe inginer să iasă 
din cercul obsesiilor maladive, al în
trebărilor fără răspuns. Finalizarea 
optimistă a conflictului cu sine și cu 
lumea pare firească — în cadrul po
sibilităților pe care le creează omului 
în atingerea fericirii și echilibrului, 
societatea noastră.

Pînă a ajunge la acest sfîrșit „fe
ricit", Dan Tărchilă urmărește com
plicatul proces al remușcărilor, cău
tărilor prin care trece eroul său — 
căutări cărora nici îngrijirile medi
cului Lucian, nici îndemnurile tonice 
ale antrenorului Dobre (frații săi),

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10,30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret. 
Roman foileton : Jane Eyre. 
Episodul IV.
Telex, 
închiderea programului.
Curs de limba germană. 
Curs de limba franceză.
Fotbal : Dinamo București — 

națională), 
la

U.T.A. (divizia 
Transmisiune directă de 
stadionul Dinamo.
Din țările socialiste. 
Sufletul Columnei. Film 
cumentar-artistic realizat 
studioul de film TV în 
laborare cu Studioul cinema
tografic „Al. Sahia“. Scena
riul și regia : Petre Siriu. 
Consultant : Radu Vulpe. 
Forum — emisiune soclal- 
politică pentru tineret.

Muzică ușoară. 
Contemporanele noastre.
1001 de seri : Frack și pisi
cile.
Telejurnal.
Și pe vale, și pe grui... Muzi
că populară maramureșeană. 
Telecinemateca. Ciclul „Mari 
actori" — Leslie Caron. „Ca
mera în formă de L“ — pro
ducție a studiourilor cinema
tografice engleze. Regla : 
Bryan Forbes. Premieră TV. 
24 de ore.
PROGRAMUL n
Arta pe înțelesul tuturor — 
ciclu de inițiere estetică. 
Omul de lingă tine : Octav 
Lăzărescu și tovarășii lui. 
Ooera în concert : „Andrea 
Chenier" de Umberto Gior
dano. îșl dau concursul Ma
ria Slătinaru, Mihaela Mără- 
cineanu, Dorothea Vasilescu, 
Zenaida Pally, Nicolae Her- 
lea. Cornel Stavru, Dan Zan- 
cu, Nicolae Constantlnescu, 
Cornel Fînățeanu, Florin Hu- 
dișteanu, Nicolae Secăreanu. 
Eduard Tumageanian. Mircea 
Ștefănescu, corul și orchestra 
de studio ale Radioteleviziu- 
niil Dirijor : Carol Litvin. 
Telex.
Ce știm și ce nu știm des
pre...
Selecțiuni din concertul de 
jaz prezentat la Sala Palatu
lui de Dizzy Gillespie șl Son
ny Stitt.

do- 
de 

co

Anul internațional 
al femeii prilejuiește, 
în citeva dintre cele 
mai mari galerii de 
arfă ale Capitalei, or
ganizarea unor expo
ziții ale plasticienelor 
noastre.

Expoziția din noua 
sală a Teatrului Na
țional, expoziția de la 
Căminul artei, ca și 
aceea de la galeriile 
Eforie cuprind argu
mente elocvente pen
tru rolul 
participantă 
toate marile 
ale epocii, 
prezentate 
cu mijloacele artisti
cului, o definire a 
personalității femeii 
în societatea noas
tră. realizată de cele 
mai reputate plas- 
ticiene. Personalita
te determinată atit 
de calitățile ei inte
lectuale (formate prin. 
instrucție școlară și 
cultură), cît și de di
mensiunile multiple 
ale activității socia
le. Pentru că 
meia muncitoare, 
ranca, intelectuala iși 
conturează personali
tatea și prin 
de angajare, 
ponsabilitate 
Nenumărate 
de femei contempora
ne prezentâte în aceste 
expoziții, ■ semnate de 
creatori dintre cei mai 
cunoscuți și apreciați, 
reflectă transformarea 
în sinteze artistice 
moderne a unei în
tregi bogății de idei a 
artiștilor noștri în le
gătură cu viața și ac
tivitatea femeilor. Ca 
cetățean, reliefează 
expozițiile, femeia a 
pătruns rațional, dar 
și afectiv, legătura in
disolubilă între ferici
rea personală și con
tribuția pe care o a- 
duce la fericirea în
tregii națiuni. Ca om 
al muncii și ca mamă, 
ea a intrat în viața 
social-polițică in mod

releve poezia conținu
tă. înzestrată cu plas
ticitatea interioară a 
celei ce nu-și pierde 
niciodată 
pentru oameni, 
Dem. Bălăcescu a pre
zentat și de această 
dată lucrări în care 
umorul discret se aso
ciază firesc unei pic
turi de umane delibe
rări. în aceeași ordine 
a demonstrațiilor de 
măiestrie se înscriu și 
lucrările Ligiei Maco- 
vei, care se definesc, 
și de această dată, 
printr-un limbaj pro
priu, cu o forță de su
gestie directă și per
cutantă. Tensiunea ra
porturilor stabilite cu 
realitatea a conferit 
graficii semnate 
Mariana Petrașcu 
nume decizie a 
niei. Un deosebit 
al materiei 
este-vizibil în lucrările 
Georgetei Năpăruș, 
lucrări de o rezonanță 
mai gravă, mai simplă 
acum. Portretul pre
zentat de Blilița Pe
trașcu, ca și lucrările 
semnate de Celine E- 
milian readuc în aten
ția publicului carac
terele stabile ale u- 
niii limbaj tradițional, 
în timp ce sculpturile 
în bronz ale Iuliei O- 
niță relevă o dată mal 
mult ineditele posibi
lități de expresie pe 
care le poate oferi a- 
cest material.

Privirea succintă, 
dar semnificativă, 
supra artei plasticie- 
nelor noastre pe care 
o oferă toate aceste 
expoziții demonstrea
ză pregnant faptul că 
femeia constituie pen
tru arta plastică un 
predilect subiect de 
studiu, dar că, în ace
lași timp, creatoarele 
noastre au știut și știu 
să se exprime cu mij
loace artistice remar
cabile.

firesc, s-a angajat cu 
pasiune și dăruire în 
rezolvarea probleme
lor obștești, dovedind 
pricepere și perseve
rență în toate verigile 
vieții economice, so
ciale și politice.

Indiferent de moda
litatea stilistică, de 
viziune — mai lirică, 
mai romantică sau 
mai rațional intelec- 
tualistă — lucrările ex
trem de variate de 
pictură, sculptură și 
grafică (sala Teatrului

interesul
Lucia

După volumul omagia] 
August, arc de triumf, a- 
părut anul trecut la Edi
tura Militară, în care sînt 
strînse laolaltă cîteva din
tre cele mai vibrante 
mărturii închinate de 
scriitorii din țara noastră 
momentului de început 
al epocii istorice pe care 
o trăim, o nouă carte, 
scoasă de editura „Emi
nescu" zilele acestea, și 
intitulată Lauda zilelor 
noastre”, vine să se a- 
dauge numeroaselor ma
nifeste lirice dedicate 
patriei și omului nou al 
patriei noi, socialiste. E 
o carte de adeziune lirică 
a poeților maghiari din 
România la epopeea mo
dernă a transformărilor 
înnoitoare fundamenta
le pe plan social și istoric 
din ultimii treizeci de 
ani. Integrată organic în 
peisajul liric românesc, 
în componența culturii 
înfloritoare a f., ' .' ' 
socialiste, poezia maghiă- : 
ră . din țara noastră a 
cunoscut aceeași eferves
cență creatoare ce carac
terizează 
spirituală, 
nobil al 
conștiințe. De la poeți cu 
mare experiență, din ge
nerațiile mai vechi, și 
care au adus cu ei suflul 
ardent al tradițiilor de 
luptă revoluționară, cum

sint Bartalis Jânos, Hor
vath Imre, Szemler Fe
renc, Horvath Istvan. Me- 
liusz Jozsef, pînă la re
prezentanți ai generații
lor formate si afirmate în 
anii puterii populare, ca 
Majtenyi Erik, Szăsz Jă-

omul cind. erou devine / 
cind, pur, in fapte s-a- 
mpărțit pe sine /' si fap
tei lui e gata să se-nchi- 
ne — Bartalis Jânos). 
cîntarea patriei și liber
tății (amintim memora
bilele Ți-am văzut munții

noi, mereu 
vaste (Există in 

oamenilor care, 
acum / construiesc 

cea 
lor 

har- 
tra-

femeii de 
activă la 
realizări 

Lucrările 
încearcă, CRONICA

orizonturi 
mai 
inima 
chiar 
și planifică / lumea
nouă, / in rațiunea 
fără de limite — Io 
tă nouă continuu 
sînd, / și-n loc de relieful 
geografic / cartografiază 
istoria — Szekely Jânos : 
Hărți), spre care năzuim 
zi de zi.

Volumul vorbește des
pre apropierea poeziei de 
cugetul nostru diurn, pre
zent în mărețele înfăptuiri 
ale patriei (Răspunsul / 
oricare-ar fi / nu se poa- 
te-amîna ; / întrebarea e 
insă / cum dai acest răs
puns / la examenul lu
mii ; / imaginile poetice 
pot fi / uneori inutile, / 
alteori, / ineficiente sim
bolurile ; / eu insă de-un 
lucru sînt sigur ; / adevă
rul poeziei / pune-n lumi
nă fără tăgadă, / îhălți- 
niea din suflet, nemuri- . 
rea din fapte — Adevărul . 
poeziei de Mârki Zăltăn).

Traduse cu pricepere și 
sensibilitate de Dim. Ra- 
chici și Gabriella Csire, 
versurile patriotice din 
acest florilegiu au puterea 
de seducție și de convin
gere a poemelor origi
nale, apariția culegerii 
constituind o inițiativă 
binevenită pentru cu
noașterea cît mai cuprin
zătoare a liricii angajate 
din țara noastră.

Ni- 
sin- 
află

nici cinismul aparent al actriței 
colle, sora sa, nici chiar iubirea 
ceră a tinerei geolog Ela, nu 
un. răspuns, o soluționare.

Preocupat probabil să evite 
tonia expresiei (pericol real 
vechi al scrisului său), ca și 
sia de uniformitate pe care o poate 
■lăsa explorarea unor conflicte inte
rioare pe alocuri adîncite insuficient. 
Dan Tărchilă îmbină scenele grave 
cu altele de factura grotescă, de u- 
mor negru — cheie în care nu află 
întotdeauna tonul adecvat. (Să mai 
observăm, de asemenea, că nici com
plicarea piesei cu drama — expedia
tă de altfel grăbit — a Nicollei și 
nici notele excentrice ale Elei nu au 
darul de a spori interesul lucrării).

Spectacolul Teatrului dramatic din 
Brașov (regia : Eugen Alercus) deza
vantajat de cadrul scenografic nein
spirat, geometrizant și încărcat, lipsit 
de elemente de sugestie pe care le 
cer piesele lui Dan Tărchilă (autor : 
Helmuth Sturmer), ca și de foarte ' 
stîngacele creșteri și descreșteri de 
lumină, se impune însă, prin nivelul 
interpretării. Am apreciat cu prilejul 
turneului bucureștean, odată cu re
sursele de dramatism ale lui Ion Ju- 
gureanu, progresul actorului în direc
ția unui joc interiorizat, nervos, sub
til tensionat. O bună impresie a lă
sat nu numai jocul grav, reținut al 
lui Dan Săndulescu și cel — de ace
eași factură — al lui Nae Octavian 
Cristoloveanu (într-un rol. din păca
te. lipsit de consistentă) ori compo
zițiile Angelei Costache și ale . lui 
George M. Gridănușu, ci și reușita 
unor actrițe care dau viață aici unor 
partituri diferite de cele care le con
vin în mod deosebit: Geta Grapă, 
Virginia Itta Marcu.
Natalia STANCU-ATANASIU

le

mono- 
și mai 
impre- NOTE DE LECTURĂ

£ „Lauda
zilelor noastre"
Culegere de versuri patriotice

României: . ate. poeților maghiari din România

fe- 
ță-

gradul 
de res- 
socială. 

portrete

viața noastră 
același drum 

formării noii

•) Lauda zilelor noastre — 
Versuri patriotice ale poe
ților maghiari din Româ
nia, editura „Eminescu", 
București, 1975.

nos, Kănyâdi Săndor, Ba
logh Jozsef. Lâszlăffy A- 
ladăr. Szilăgyi Domokos 
ș.a., cunoscuți cititorilor 
români fie prin interme
diul unor volume tradu
se, fie din traduceri 
apărute în revistele lite
rare sau în diferite pu
blicații cotidiene, toate a- 
ceste condeie au ținut 
să-și exprime în verbul 
sensibil al poeziei parti
ciparea lor angajată la 
viața patriei. Lauda o- 
mului, care trăind dă
ruiește din făptura sa 
și altora (Si mi-e drag

de Szilăgyi Domokos, Pa
tria mea de Szemler Fe
renc, Treizeci de ani de 
libertate de Fâbiân San
dor), a pămîntului natal, 
a eroilor clasei muncitoa
re, a păcii, sau avîntatele 
versuri închinate partidu
lui și marilor împliniri 
contemporane (Cit vezi 
cu ochii de Măliusz Jdz- 
sef, Salutul meu de Maj
tenyi Erik) poartă, dinco
lo de mesajul lor direct, 
simbolul izbînzii și încre
derii în viitor. E o poezie 
a certitudinilor, o poe
zie a viitorului, a unor

Constantin 
OLARIU

Național) sau obiec
tele de artă decorativă 
(galeria Căminul ar
tei) relevă și un alt 
fapt esențial : că plas- 
ticienele noastre au 
știut să-și cîștige, in 
contextul vieții noas
tre sociale și pe pla
nul artisticului, un loc 
de seamă. O dovedesc 
și admirabilele reali
zări reunite în sala 
galeriilor Eforie, re
alizări semnate de cî- 
teva dintre cele mai 
apreciate creatoare de 
frumos. Organizatorii 
acestei ' expoziții au 
Știiit să reunească, cu 
bun igustziși discreție, 
să armonizeze în ca
drul , acestei săli lu
crări de pictură, sculp
tură și artă decorati
vă. Exegeza critică a 
reținut rolul remar
cabil în procesul 
de dezvoltare al ar
tei decorative româ
nești pe care I-a avut 
Aurelia Ghiață. Ci
teva din lucrările ei 
de calitate se remarcă 
și acum nu numai 
prin motivele afît de 
specifice artei sale, cit 
și prin felul în care 
artista a știut să le

de 
o a-

li- 
simț 

picturale

a-

Marina PREUTU

Concursuri de admitere în instituțiile DE LA C.E.C //PRIETENII UZINEI //

militare de învățămint de Economii si Consem- 
face cunoscut celor care

■ Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere pentru anul școlar 1975/1976 
în următoarele instituții militare 
de învățămint:

ACADEMIA MILITARĂ
Concursul de admitere se or

ganizează pentru facultățile teh
nice in specialitățile :

— Ingineri : tancuri și auto, 
artilerie, avioane și motoare, ra- 
dioeiectronică, transmisiuni, uti
laj geniu.

— Subingineri : tancuri, arti
lerie.

INSTITUTUL DE MEDICINA 
ȘI FARMACIE BUCUREȘTI — 
pentru secția militară.

INSTITUTUL DE MARINA 
„MIRCEA CEL BATRÎN“, pen
tru secțiile de marină militară 
din facultățile de navigație și 
electromecanică navală.

ȘCOLILE MILITARE DE OFI
ȚERI ACTIVI

Toate armele (specialitățile), 
mai puțin muzică.

ȘCOLILE MILITARE DE 
MAIȘTRI ȘI SUBOFIȚERI

Toate armele (specialitățile).
LICEELE MILITARE : de cul

tură generală — profil real, iar 
pentru marină — profil indus
trial.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una 
din aceste instituții militare de 
învățămint vor depune cereri de 
înscriere la centrele militare ju
dețene (de sector), pe raza că
rora' domiciliază, pînă la 10 apri
lie 1975.

Pentru relații suplimentare, ce) 
interesați se pot adresa centre
lor militare județene (de sector) 
pe raza cărora locuiesc.

Casa 
națiuni 
doresc să participe la tragerea 
la sorți pentru trimestrul 11/1975 
a libretelor de economii cu dobin- 
dă si cîștiguri în autoturisme că 
pot efectua la unitățile C.E.C. 
depunerile necesare pînă luni 31 
martie a.c. inclusiv.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul 1/1975 ale libretelor de 
economii cu dobîndă si cîștiguri 
în autoturisme vor avea loc 
astfel : la 25 aprilie a.c.. pentru 
libretele emise de unitățile 
C.E.C. din Capitală, la care se 
vor acorda 150 cîștiguri în au
toturisme ; la 28 aprilie a.c. pen
tru libretele de economii emise 
de unitățile C.E.C. din tară, la 
care se vor acorda. 503 cîștiguri 
în autoturisme.

Ambele trageri la sorti vor 
avea loc în Capitală, Ia Clubul 
finanțe-bănci.

învață de mici să prețuiască hărnicia
în fiecare miercuri dimineața, 

odată cu personalul Unității de pre
lucrări Berceni a I.C.M. (între
prinderea de colectare a metalelor) 
Intră pe poarta întreprinderii și un 
grup de copii. Toată lumea îi întîm- 
pină cu prietenie : au venit „studen
ții" noștri 1 Și „studenții" își îmbra
că halatele, se așează lîngă tinerele 
muncitoare din atelierul de bobinaj, 
sau în fața tabloului de la stația de 
comandă electronică, sau alături de 
muncitorii din atelierul auto și încep 
lucrul. Ascultă cu atenție explica
țiile meșterilor lor, îi privesc cum 
execută diferitele operații care com
pun procesul respectiv de producție, 
le „dau la mină" uneltele sau piesele 
pentru montaj și, sub ochiul lor 
atent, execută pentru început chiar 
unele operații mai simple.

Cu toții, 20—25 la număr, pionieri, 
elevi în clasa a VII-a, formează cercul 
uzinal de „construcții electronice", 
condus de prof. Ilarion Ionescu, or
ganizat de Casa pionierilor din sec-

torul al Capitalei. (Alți aproape 
colegi ai lor, elevi la școli-

FESTIVALUL PRIMĂVERII

Sub genericul „Trepte de cultură 
si educație socialistă", luni a fost 
inaugurat în cadrul „Festivalului 
primăverii" in orașul Slobozia ci
clul de manifestări „Zilele cultu
rii" ediția 1975. Spicuim din pro
gramul manifestărilor : vernisajul 
unei expoziții de pictură a artiști
lor amatori din oraș, seara muzea
lă „Pe-un picior de plai", seri de 
teatru cu „Nic-nic" si „Titanic vals" 
prezentate de cadre didactice, pie
se pentru tineretul școlar, deschi
derea salonului județean al cărții, 
spectacole de cîntece și poezie pa
triotică „Laudă României socialiste" 
si ..Primăvara de aur". întîlniri cu 
oameni de cultură ș.a. (L. Ciubo
tar u).

nor mari scriitori români. Pentru 
început, cititorii pot audia pe Tudor 
Arghezi și Alexandru Philippide 
vorbind despre Eminescu. Octavian 
Goga. George Bacovia. Mihail Sa- 
doveanu. Lucian Blaga. George Că-

tatea din Valea Jiului — la festival 
au participat numeroși soliști si 
poeți din 12 județe ale tării.

Aflat la cea de-a patra ediție, 
festivalul ..Cintecul adîncului" s-a

Carnet cultural

FONOTECA DE AUR

în cadrul acțiunii de moderni
zare a activității sale, biblioteca ju
dețeană Doli si-a constituit o fo
notecă de aur proprie. înregistrind 
pe bandă de magnetofon vocile u-

linescu. Zaharia Stancu si Eugen 
Jebeleanu recitind din operele pro
prii. (Nicolae Băbălău).

„CINTECUL ADÎNCULUI"

La Casa de cultură din Petroșani 
s-a desfășurat festivalul-concurs de 
muzică ușoară si poezie cu temă 
minerească „Cintecul adîncului", 
organizat în fiecare an de Comi
tetul județean Hunedoara de cul
tură si educație socialistă în colabo
rare cu organizațiile județene ale 
sindicatelor si U.T.C. Alături de 
concurenta hunedoreni — maiori-

bucurat si de prezenta 
cei mai apreciati soliști 
ușoară din țară. (Sabin

unora din 
de muzică 
Ionescu).

EXPOZIȚII
ÎN ÎNTREPRINDERI

Municipiul Timișoara găzduiește 
mai multe expoziții de artă plas
tică. rod al intensei activități des
fășurată de pictorii, sculptorii si 
graficienii din această parte a tă
rii. La secția de artă a Muzeului 
Banatului s-a deschis de citeva zile 
expoziția personală de pictură si

grafică „Simion Lucaciu" care 
reunește cele mai reprezentative 
lucrări realizate de artist în ulti
mii 3 ani. O expoziție cu lucrări 
de grafică semnate de Hildegard 
Fackner Kremper a fost vernisată 
sîmbătă la galeriile de artă din bu
levardul 30 Decembrie. De viu in
teres se bucură și expozițiile co
lective deschise sub egida filialei 
Timișoara a Uniunii artiștilor plas
tici în incinta întreprinderilor timi
șorene „Victoria" și „Electrotimiș". 
(Cezar Ioana).

LIRA COVASNEI

Cu participarea a 28 de concu- 
renți din 11 județe, în sala festivă 
a clubului muncitoresc Gheorghe 
Doia din Sfintu-Gheorghe a avut 
loc faza finală a concursului de 
poezie patriotică contemporană ro
mânească ..Lira Covasnei". El a 
reunit peste 1 000 de tineri mun
citori, țărani, elevi. (Tomori Gâza).

5
300 de _ 
le generale din sector, se inițiază în 
„tainele" electronicii în cercul care 
funcționează chiar în cadrul Casei 
pionierilor). Din bogata paletă de 
activități educative pe care le-o ofe
ră. pentru timpul liber. Casa pionie
rilor, au ales acest cerc uzinal. De ce 1 
Ne-o mărturisesc chiar ei :

— Ne interesează electronica 
vrem să ne facem electroniști 
Cristian Cutev și Ion Mihai, elevi la 
Școala generală nr. 165.

— Vrem să învățăm o meserie cît 
mai utilă țării — Nicolae 
Petre Petre, elevi la Școala 
nr. 105.

— Poate peste cîtva timp 
tea lucra chiar aici, 
calificați — Damian Gostin, Gheor
ghe Cojocaru și alți cițiva, elevi la 
aceeași școală.

Interesant este faptul că dorințele 
micilor viitori electroniști coincid 
cu cele ale conducerii întreprinderii.

— I-am primit pe copii cu brațele 
deschise și am dori ca ei să îndră
gească meseria. Iar atunci cînd vor 
termina școala, dacă vor dori, vor 
putea să vină să lucreze la noi — ne 
spune directorul unității, Popa Dim- 
cea. Este o datorie a noastră, a între
prinderilor industriale, să înlesnim 
tinerilor un contact cit mai strins 
cu producția, cu munca ; nu numai 
din obligație legală, ci și ca cetățeni, 
ca părinți. De aceea ne străduim să 
le asigurăm aici, în mijlocul nostru, 
un climat educativ cît mai prielnic 
formării lor în spiritul dragostei de 
muncă, al disciplinei și al simțului 
gospodăresc. îi îndrumăm pe calea 
muncii utile, de folos întregii 
cietăți.

Un cerc pionieresc, cu 20—25 
membri, prezenți cîteva ore pe 
tămină într-o întreprindere 1 La 
ma vedere, un fapt oarecare, 
notăm insă că în întreaga țară ac
tivează 1 684 asemenea cercuri uzi
nale, cuprinzînd peste 101 000 de co
pii, prieteni devotați ai uzinelor, 
același fapt capătă semnificații deo
sebite, înscriindu-1 în amplul proces 
educativ pe care școala, organizațiile 
de tineret, întreaga societate sînt 
chemate să-l desfășoare cu perseve
rență, în preocupările complexe pri
vitoare La pregătirea forței de mun-

Și

Anghel, 
generală

vom pu- 
ca muncitori

so-

de 
săp- 
pri- 

Dacă

că. De remarcat că, pretutindeni 
unde au fost organizate, cercurile 
uzinale sînt patronate,. cu reală grijă 
și solicitudine, de importante uni
tăți economice — întreprinderea me
canică de material rulant „Grivița 
roșie" din București, I.C.H, Lotru, 
Combinatul siderurgic din Reșița, 
„Electroputere“-Craiova, Combinatul 
chimic din Rm. Vîlcea. între
prinderile miniere de la Rovinari, 
Motru și Ploștina, ca și multe altele. 
După profilul uzinelor care le patro
nează, pionierii și-au denumit cercu
rile „micii" feroviari, hidrologi, si- 
derurgiști, electricieni etc., etc., voind 
să sublinieze și prin aceasta dorința 
lor fierbinte de a se încadra in ma
rea familie a muncitorilor din aceste 
ramuri de producție.

Cercurile uzinale se alătură altor 
forme de activități tehnico-apllcative 
pionierești, organizate în școli, case 
ale pionierilor, fabrici, unităti agrico
le socialiste etc., la care participă. în 
timpul liber, 732 955 elevi. Cercurilor 
cu profil aplicativ industrial li se 
adaugă, la sate, 3 251 microcoopera
tive agricole de producție ale pio
nierilor și școlarilor, cu o suprafață 
de 8 201,9 hectare, care cuprind 
344 988 mici cooperatori. Toate aces
tea la un loc completează activitățile 
tehnico-productive pe care școala le 
consacră pregătirii pentru muncă și 
viață a elevilor, orientării tineretu
lui spre producție, spre o calificare 
profesională de real interes pentru 
dezvoltarea de perspectivă a econo
miei noastre naționale. Desigur, par
ticiparea la astfel de cercuri și acti
vități se bazează pe opțiunile copi
ilor, pe interesele și preferințele fie
căruia. în acest context, totuși n-ar 
fi lipsit de utilitate — sub raport 
educativ și al pregătirii profesionale 
a viitorilor muncitori — ca activită
țile tehnico-aplicative din cercuri să 
fie cît mai firesc și rațional conju
gate cu preocupările și aplicațiile 
tehnico-productive realizate de elevi 
în orele de lucrări practice din ate- 
lierele-școală. în acest fel, anii de 
școală vor reprezenta pentru tot mai 
mulți tineri și ani de pregătire pro
fesională eficientă, de formare pen
tru producție, centru muncă, pentru 
viață.

Florica DINU1ESCU
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Mesaje de felicitare adresate 
președintelui 

itepoiicii Sacialisîe Pomânia, 
TOVARĂȘUL NICOLflE CEAUSESCU
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii recente a Excelenței Voastre în înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste România vă transmit, în numele 
poporului și guvernului revoluționar peruan, precum și al meu personal, 
cele mai cordiale felicitări împreună cu urări de succese continue în 
activitatea dumneavoastră, de prosperitate pentru țara prietenă și de 
fericire personală pentru Excelența Voastră.

General de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peruane

Plenara Centrocoop
Marți dimineața a avut loc in Ca

pitală plenara Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperației de Consum — 
Centrocoop — în cadrul căreia s-au 
analizat modul cum au fost îndepli
nite sarcinile de aprovizionare a lo
cuitorilor de la sate, activitatea eco
nomică și financiară desfășurată de 
organizațiile și întreprinderile coope
rației de consum, a Comisiei de cen
zori, precum și rezultatele acțiunii 
de control financiar pe anul 1974.

Plenara a ales în unanimitate, In 
funcția de președinte al Uniunii Cen
trale a Cooperației de Consum, pe 
tovarășul Nicolae Mihai. Totodată, 
plenara a cooptat noi membri în Bi
roul și în Comitetul executiv a! Cen
trocoop.

In cadrul ședinței a luat cuvîntul 
tovarășul Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului.

(Agerpres)

Recepție oferită de 
ambasadorul Republicii Elene

Vizita primului ministru 

al Republicii Cooperatiste Guyana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră,
Tanzania a primit cu mare bucurie vestea realegerii dumneavoastră 

în funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Prin reale
gerea în această înaltă funcție, poporul României a reafirmat încă o dată 
încrederea sa în conducerea dumneavoastră înțeleaptă și marile servicii 
pe care i le aduceți.

Noi, în Tanzania, ne amintim cu deosebită plăcere de vizita fruc
tuoasă pe care ați făcut-o în țara noastră în anul 1972 și de convorbirile 
pe care le-am purtat împreună.

, Doresc ca în numele T.A.N.U., A.S.P., al poporului Tanzaniei, precum 
și în numele meu personal, să vă transmit felicitările noastre cele mai 
calde și mai sincere.

Vă dorim numai succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răs
pundere și sîntem convinși că relațiile prietenești și de cooperare exis
tente între țările și popoarele noastre vor continua să se întărească pe 
zi ce trece.

JULIUS K. NYERERE
Președintele 

Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut să transmit 
Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări, în numele poporului și 
guvernului mexican.

în același timp, doresc să reafirm idealurile de care sîntem animați, 
de a consolida și dezvolta cooperarea rodnică dintre țările noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte 
considerațiuni și de stimă personală.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
' Președintele r-

Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România,
Vă rog să-mi permiteți să vă adresez sincerele mele felicitări cu o- 

cazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Doresc sincer ca legăturile de prietenie existente între România, sub 
îndrumarea și conducerea dumneavoastră, și Malayezia, să se consoli
deze continuu.

TUANKU ABDUL HALIM 
MUADZAM SHAH IBNI AL MARHUM

Sultan Badlishah
Rege al Malayeziei

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Elene, ambasadorul acestei 
țări la București, Dimitri Papadakis, 
a oferit marți o recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ion Cosma, mi
nistrul turismului, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai unor ministere 
șl instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Primul ministru al guvernului Re
publicii Cooperatiste Guyana. Linden 
Forbes Sampson Burnham, împreună 
cu persoanele guyaneze care îl înso
țesc. a vizitat. în cursul zilei de 
marți, unități economice din județele 
Olt. Argeș și Brașov.

La întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului din Slatina, oaspetelui i 
s-a oferit posibilitatea de a cunoaște 
procesul tehnologic de fabricație a 
profilelor si foliilor care utilizează 
ca materie primă aluminiul, realizat 
in aceeași unitate. Primul ministru 
guyanez s-a interesat de calitatea 
produselor, de competitivitatea lor, 
de modul de organizare a producției 
în această modernă unitate.

Președintele Consiliului popular ju
dețean Olt, Constantin Sandu, care a 
însoțit pe primul ministru guyanez, 
l-a informat despre profundele trans
formări economice și sociale din a- 
ceastă localitate.

în județul Argeș, primul ministru 
Linden Forbes Sampson Burnham a 
vizitat Combinatul de industrializare 
a lemnului din Pitești și o unitate 
zootehnică a Asociației intercoopera- 
tiste Căteasca.

în onoarea primului ministru al 
Republicii Cooperatiste Guyana, pre
ședintele Consiliului popular jude

țean Argeș, loan Dincă, a oferit un 
dejun, in timpul căruia s-au rostit 
alocuțiuni.

în cursul după-amiezii a fost vizi
tată întreprinderea de tractoare din 
Brașov. Primul ministru Linden For
bes Sampson Burnham, miniștrii, 
consilierii guyanezi au discutat cu 
conducerea unității, cu specialiștii 
Întreprinderii probleme privind li
vrarea anumitor tipuri de tractoare, 
construirea în Guyana a unei linii 
de montaj, alte posibilități de co
laborare și cooperare bilaterală in 
acest domeniu.

Pe parcursul vizitei în cele trei ju
dețe, primul ministru al Republicii 
Cooperatiste Guyana a arătat că es.te 
deosebit de impresionat de cele vă
zute, de succesele obținute de po
porul român, condus de partidul său 
comunist, în frunte cu secretarul 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de abnegația și hărnicia cu care oa
menii muncii români lucrează pen
tru ridicarea Întregii țări pe noi 
trepte de bunăstare și progres.

în această vizită, oaspetele guya
nez a fost însoțit de Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, de alte persoane ofi
ciale române.

(Agerpres)

Adunare de solidaritate cu lupta 
poporului cambodgian

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 martie. în țară : Cerul va ti 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales la începutul 
intervalului. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre minus 
5 șl plus 5 grade, iar cele maxime vor 
oscila intre 4 și 14 grade, local mai ri
dicate în a doua parte a intervalului. 
In București : Cerul va fi variabil, mal 
mult noros. Va ploua temporar in pri
ma parte a intervalului. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

Numeroși oameni ai muncii au luat 
parte, marți după-amiază. la o adu
nare de solidaritate cu lupta poporu
lui cambodgian, adunare organizată 
de Frontul Unității Socialiste, Comite
tul municipal București al P.C.R., U- 
niunea Tineretului Comunist, Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, Consiliul Național 
al Femeilor și Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, cu 
ocazia celei de-a V-a aniversări a 
creării Frontului Unit Național și a 
Forțelor Armate Populare de Elibe
rare Națională ale Cambodgiei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășa Tamara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. A luat apoi cu- 
vintul Petre Constantin, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
municipal al Frontului Unității So
cialiste, care a transmis ■ viteazului 
popor cambodgian și eroicelor sale 
forte armate un salut fierbinte și 
cele mai calde urări de succese, înso

țite de încrederea fermă că victoria 
finală va aparține forțelor patriotice, 
sub conducerea Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei. în frunte cu 
prințul Norodom Sianuk.

în cuvîntul său, Chea San, amba-, 
sadorul Regatului Cambodgiei la 
București, a arătat, printre altele : 
Dacă e adevărat că numai la nevoie 
se cunosc adevăratii prieteni, atunci 
poporul din Cambodgia nu va uita 
niciodată că România a fost alături 
de el încă din prima zi a luptei sale 
sfinte. Consecventă în politica sa de 
solidaritate militantă cu lupta po
poarelor.. a tuturor forțelor orogre- 
sjște. antiimperialiste. anticolonialis
te. fidelă datoriei sale internaționa
liste. România socialistă a fost unul 
din primele state care au salutat 
constituirea Guvernului. Regal de 
Uniune Națională. Această poli
tică este înscrisă clar în rapor
tul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prezentat de 
eminentul său secretar general la cel 
de-al XI-lea Congres a) partidului.

• SPORT » SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Actualitatea la fotbal

Azi, în divizia A, meciurile 
etapei a XXll-a ,

Astăzi au loc meciurile celei de-a 
XXII-a etape a campionatului divi
ziei A. în Capitală, cu începere de 
la ora 16, pe stadionul Dinamo se 
va juca partida dintre echipele Di
namo și U.T.A. (meciul va fi televi
zat in direct). Iată și partidele din 
țară : Steagul roșu — F.C.M. Reșița ; 
Jiul — Sportul studențesc ; Politeh
nica Timișoara — Universitatea Cluj- 
Napoca ; Olimpia — Steaua ; C.F.R. — 
A.S.A. ; Politehnica Iași — Universi
tatea Craiova ; F.C. Chimia — F.C. 
Constanța ; F.C. Galați — F.C. Argeș.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite începînd din jurul orei 15,50 as-

pecte de la toate jocurile. Transmisia 
se va face pe programul I.

Vineri, cuplaj pe stadionul 
„23 August" din Capitală

Vineri, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, vor avea loc în program 
cuplat două meciuri de antrenament 
pentru formațiile reprezentative A și 
de tineret (23 și 21 de ani).

în prima partidă, care va începe la 
ora 17 și va dura 60 de minute, se vor 
întrece reprezentativa de tineret (23 
de ani) cu aceea a colegilor lor și 
mai tineri (21 de ani). în continuare, 
de la ora 18, echipa reprezentativă 
A va juca împotriva echipei Pro
gresul București.

Sportivi români în competițiile internaționale
HANDBAL : „Cupa țărilor 

latine”

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Doresc să 
neavoastră ca

vă transmit sincere felicitări cu prilejul realegerii dum- 
președinte al Republicii Socialiste România.

ERIC WILLIAMS
Prim-ministru 

al statului Trinidad-Tobago

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 
Echipai României a obținut a doua 
victorie în cadrul competiției inter
naționale de handbal-tineret „Cupa 
țărilor latine". Jucînd la Mendoza, 
în grupa preliminară A, handballștii 
români au învins cu scorul de 25—8 
formația Canadei. într-un alt meci, 
selecționata Spaniei a întrecut cu
27— 15 reprezentativa Braziliei.

La Buenos Aires, în cadrul grupei 
preliminare B, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Italia — Mexic
28— 15 ; Franța — Argentina 16—13.

Franța — Olanda, Spania — Maroc 
și Italia — R, F. Germania.

Finala turneului se va disputa du
minică.

Astăzi, pe terenul complexului spor
tiv Universitatea-Tei din Capitală, 
echipta italiană de rugbi C.U.S. Ve
neția își va începe turneul în țara 
noastră, întilnind formația divizio
nară Sportul studențesc. Meciul va 
începe la ora 16. Vineri, pe același 
teren și la aceeași oră, rugbiștii ita
lieni vor juca în compania echipei 
A.S.E. București.

șah: Victor Ci 
a cîștigat turneul

... _

Tradiționâluf turneu internațional 
de șah al României, desfășurat in 
aula Bibliotecii Centrale Universita
re din Capitală, cu participarea unor 
șahiști fruntași din 9 țări, s-a înche
iat aseară cu victoria reprezentan
tului țării noastre, maestrul interna
țional Victor Ciocîltea.

Cu succes au evoluat la acest tur
neu alți doi șahiști români, V. Vais
man și C. Partoș, care s-au situat pe 
locuri fruntașe, îndeplinind norma 
de maestru internațional (minimum 
8 puncte).

Rezultate din ultima rundă : Honfi 
— Ciocîltea remiză ; Partoș—Mi-
titelu 1—0 ; Adamski—Lutikov remi
ză ; Knaak—Garcia 1—0 ; Minev— 
Pribyl 0—1 ; Stanciu—Barreras re
miză. Partida 
întrerupt.

Clasamentul 
(România) 10 
(R.D.G.) — 9 puncte ; 
(România) 
tikov (U.R.S.S.). Partoș (România) — 
8 puncte ; 6—10. Stanciu (România), 
Minev (Bulgaria), Pribyl (Cehoslova
cia), Ungureanu (România), Adam
ski (Polonia) — 7 puncte ; 11. Urzi
că (România) — 6,5 puncte (1) ; 12. 
Honfi (Ungaria) — 6,5 puncte ; 13. 
Garcia (Argentina) — 5,5 puncte ;
14. Mititelu (România) — 4,5 puncte;
15. Barreras (Cuba) — 3 puncte.

Urzică—Vaisman s-a
final : 1. V. Ciocîltea 

puncte ; 2. Knaak 
3. Vaisman 

8 puncte (1) ; 4—5. Lu-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re

publicii Socialiste România, vă prezint, în numele Partidului Istiqlal și 
al meu personal, cele mai calde felicitări și cele mai sincere urări de 
succes în îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni pentru fericirea și 
prosperitatea poporului român prieten.

Cu înaltă considerație,
MOHAMED BOUCETTA
Secretar general al Partidului 

Istiqlal din Maroc

SCRIMA : Turneul de spadă 
de Ia Budapesta

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
Concursul individual de spadă, din 
cadrul competiției internaționale de 
scrimă desfășurate la Budapesta, a 
fost cîștigat de sportivul maghiar 
Ernd Kolcsonay, care l-a întrecut in 
baraj pe compatriotul său DezsiJ 
Kulcsar, ambii totalizînd in turneul 
final cîte 6 victorii. Pe locul al 
treilea s-a clasat scrimerul român 
Anton Pongraț — 4 victorii, urmat 
de Dunaev, Kriss (ambii U.R.S.S.) și 
Liviu Angelescu (România) — cu 
cite 3 victorii, Erdds (Ungaria) — 2 

............. - ’ ~ 1victoril și Kopetka (Ungaria) — 
victorie.

RUGBI : 
european

Campîonatul 
pentru juniori

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii unanime a Excelenței Voastre în funcția de 

președinte al Republicii Socialiste România, vă rog să primiți sincerele 
mele felicitări.

Păstrez plăcute amintiri întîlnirii pe care am avut-o în 1973 la 
București.

Vă transmit cele mai bune urări pentru continuu progres economic 
și social al României sub conducerea dumneavoastră și îmi exprim spe
ranța de a lărgi, pe mai departe, cooperarea și participarea României 
la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Cu cea mai înaltă considerație.

♦
Cu prilejul realegerii tovarășului 

ficolae Ceaușescu in înalta- funcție 
le președinte ai Republicii Socialis
te România au mai adresat telegra
me de felicitare : Renaat Van Eislan- 
de, ministru al afacerilor externe și 
cooperării pentru dezvoltare al Bel
giei, Milton Castellanos Everardo, 
guvernatorul constituțional al statu
lui Baja Californla-Mexic, senatorul

RUDOLPH PETERSON
Director general al Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

■ir

Pierre Christian Taittingcr, președin
tele Grupului de prietenie Franța- 
România din Senatul francez, C. Cris- 
tofini, președintele Societății aero- 
spațiale din Paris, Leon Rubin, pre
ședintele corporației Atlanta-S.U.A., 
Uniunea Studenților Africani din 
România, arhiepiscopul dr. Teofil 
Ionescu, în numele comunității or
todoxe române din Europa centrală 
și occidentală.

(Agerpres). — înce- 
și pînă duminică 30

MADRID 25 
pînd de astăzi 
martie, orașul Madrid va găzdui în
trecerile celui de-al șaptelea campio
nat european — F.I.R.A. pentru rug
biștii juniori.

în prima zi a competiției, selecțio
nata României va întîlni formația 
Belgiei. Celelalte trei partide se vor 
desfășura după următorul program :

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat — ADAS — reamintește 
tuturor deținătorilor de autove
hicule (persoane fizice si juri
dice) că luni. 31 martie, este ul
timul termen de Plată a pri
melor la asigurarea prin efec
tul legii de răspundere civilă 
auto pe anul în curs. După a- 
ceastă dață se plătesc majorări 
de întîrziere.

Indiferent de tipul autovehicu
lului — cu excepția motociclu- 
rilor — se plătește o primă a- 
nuală de asigurare de 175 lei de 
către organizațiile socialiste și 
de 350 Iei de către cetățeni, iar 
pentru motocicluri 40 si. respec
tiv. 80 lei.

Nenumărate lucrări, studii, mono
grafii au apărut sau sînt în curs de 
elaborare în numeroase țări, avînd 
ca subiect energia, rolul ei în dez
voltarea multilaterală a societății u- 
mane, liniile directoare ale unei stra
tegii pe termen scurt sau lung. Unii 
susțin chiar necesitatea unei strate
gii mai cuprinzătoare, pe plan mon
dial, care să țină seama nu numai 
de dificultățile actuale în domeniul 
resurselor energetice, ci și de proble
mele majore care vor trebui soluțio
nate începînd de pe la mijlocul de
ceniului ’80 înainte. Pentru ca aceste 
probleme să devină soluționabile, ele 
trebuie abordate de pe acum, por- 
nindu-se de la anumite date statis
tice globale. Un rezumat aproximativ 
și condensat ar arăta astfel :

— Circa 97 la sută din energia pri
mară provine din combustibili fosili, 
care nu se regenerează decît pe par
cursul timpurilor geologice.

— Hidrocentralele furnizează nu
mai 2 la sută din energia primară 
mondială, iar energia geotermală și 
mai puțin.

— Fisiunea nucleară, lemnul de 
foc și alte resurse nu reprezintă nici 
1 la sută fiecare.

Numeroase tehnologii noi vor de
termina un ritm mai rapid de creș
tere a producției mondiale de ener
gie. Potrivit unor calcule, pentru a 
acoperi numai cerințele agriculturii 
moderne, producția de îngrășăminte 
pe bază de azot va trebui să crească 
de' aproape 100 de ori în acest secol. 
Pentru a produce 800 miliarde de 
kilograme de azot anual, fabricile 

. respective de îngrășăminte vor ne
cesita în anul 2000 aproximativ 20 la 
sută din totalul energiei mondiale 
utilizate în prezent. Ținînd seama de 
necesitățile altor sectoare, ca meta
lurgia, desalinizarea apei marine, re
ciclarea materialelor rare etc., unii 
specialiști afirmă că ritmul actual de 
creștere a producției de energie va 
trebui să se dubleze spre sfîrșitul 
secolului. După părerea altora, aceas
tă perspectivă ar fi improbabilă, de
oarece chiar ritmul actual nu ar 
putea fi menținut multă vreme ; 
consumul de energie solicitată este 
atit de imens. încît chiar și anumite 
transformări rapide în domeniul uli-

Tovarășului LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Longo, . .
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Partidului Comunist Italian, am deosebita plăcere să vă adresez, in 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor 
comuniștilor din România socialistă și al meu personal, calde felicitări 
tovărășești împreună cu cele mai bune urări de succes.

Sînt ferm încredințat că relațiile tradiționale dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Italian se vor dezvolta în conti
nuare, în interesul ambelor țări șl popoare. în folosul unității tuturor 
forțelor revoluționare, democratice, antiimperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

.Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Berlinguer, ,
Realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comu

nist Italian îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor membrilor par
tidului nostru și al meu personal, felicitări cordiale împreună cu ură
rile de succes în îndeplinirea acestei funcții de înaltă responsabilitate.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre partidele noastre vor cunoaște și în 
viitor o continuă amplificare și diversificare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

SESIUNI DE CONSTITUIRE ,
A CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE

întruniți în sesiunile de constituire 
a consiliilor populare județene, de
putății aleși la 9 martie au adresat, 
în numele tuturor alegătorilor, tele
grame de felicitare tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul reale
gerii sale în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. Acest act de voință una
nimă a națiunii noastre — se arată 
în telegrame — constituie un eveni
ment politic de o deosebită respon
sabilitate patriotică pentru viitorul 
comunist al patriei noastre.

Deputății consiliilor populare au 
prestat jurămîntul de credință și de
votament față de Republica Socia
listă România, angajîndu-se să înfăp
tuiască fără șovăire politica internă

și externă a partidului și statului, să 
militeze neobosit pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, să contribuie, 
alături de toți oamenii muncii' — 
români, maghiari, germani, de alte 
naționalități — la realizarea cincina
lului înainte de termen, să mun
cească fără răgaz pentru continua 
înflorire a orașelor și satelor, pentru 
înaintarea patriei spre comunism.

Au adresat astfel de telegrame de
putății întruniți în sesiunile consi
liilor populare din județele : Alba, 
Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, 
Dîmbovița, Gorj. Iași, Neamț, Pra
hova, Suceava, Vaslui, Vrancea.

Transformări înnoitoare 
Ia poalele vulcanului Irazu

i

Avînd mai mult un aspect de lo
calitate balneară decit de metropo
lă, capitala costaricană, San Jose, 
a crescut mult în ultimul de
ceniu, extinzindu-și periferiile spre 
poalele vulcanului Irazu, al cărui 
con apare ca elementul domi
nant al peisajului. Din mulți
mea caselor scunde, cu acoperișuri 
plate și inundate mai totdeauna de 
verdeață, construcțiile care se dis
ting prin stilul lor arhitectural 
sobru s:nt îp genere instituțiile 
de imiățămînt.sau . . ......... .,,
spitalele moderne, 
iar,-edificiile cele 
mai înalte sînt, 
în mod simbolic, 
Palatul Justiției 
și sediul Prevede
rilor sociale. încă 
o notă de originalitate : lipsește 
clădirea Ministerului de Război. A- 
ceasta fiindcă, acum 27 de ani, 
armata a fost înlocuită cu o „gar
dă națională", avînd un efectiv 
redus, iar cea mai mare cazarmă — 
Bella Vista — a devenit... muzeu. 
Spre deosebire de multe dintre țările 
acestei zone, care consumă o mare 
parte din buget pentru întreținerea 
armatei, costaricanii dedică jumătate 
din buget pentru învățămînt și cul
tură.

în economia tării, agricultura are 
ponderea principală și se bazează pe 
trei produse : cafeaua (primul loc 
la export), bananele și cacao. Există, 
de asemenea, plantații de trestie de 
zahăr, orez, tutun, precum și întin
se pășuni în zona podișurilor, pro
pice creșterii animalelor. Dar poten
țialul economic al țării include și 
alte însemnate bogății : zăcăminte de 
fier, cupru, plumb, zinc, bauxită, 
magneziu etc., resurse maritime și 
lemn de esență prețioasă.

Orientarea spre întărirea suve
ranității asupra resurselor națio
nale și spre dezvoltarea unei in-

lizării combustibililor pot deveni 
fizic imposibile. Să presupunem 
că ritmul actual de 8 trilioane wați — 
97 la sută provenind din combustibili 
fosili — continuă să crească cu 5 la 
sută anual pînă la finele secolului. Să 
ne imaginăm qă am reuși, într-un 
fel sau altul, să construim zilnic cîte 
o centrală nucleară gigantică (cu o 
putere de I 000 megawați) în cursul 
următorului sfert de veac, începînd

„SCIENCE"

4

dustrii proprii reiese pregnant 
măsurile 
tivității
1972 au fost expropriate bunurile 
companiei britanice „Northern Rail
ways". care opera de opt decenii in 
sectorul căilor ferate, iar anul tre
cut guvernul a preluat drepturile de 
proprietate asupra plantațiilor 
banane și a instalațiilor aferente a- 
parținînd faimosului trust nord-a- 
merican „United Fruit".

Pe; pian extern. Costa Rica promo- 
. ..... vează . o politică 

----HS—ii a-i>h : .de- colaborare cu 
toate țările, indi
ferent de orândui
rea lor social-po- 
litică. între Româ
nia și Costa Rica 
s-au statornicit și 
de prietenie și co-

de control asupra 
monopolurilor. încă

din
aț

in

de

ÎNSEMNĂRI de călătorie 
RICADIN COSTA

tele Unite, după 25 de ani de cerce
tări și dezvoltare, pentru care s-au 
cheltuit miliarde de dolari, energia 
nucleară abia a reușit să depășească 
lemnele de foc ca sursă de energie 
(deși unii afirmă că aportul lemnelor 
ar fi subestimat în aceste calcule).

Pe de altă parte, se constată că 
energia nucleară nu reprezintă un 
mare rezervor de energie ieftină, de 
natură a fi utilizată simplu și repe-

În câutarea noului
foc prometeic

© Sînt viabile proiectele de strategie energetică mondială pînă 
la sfîrșitul secolului ? Se crede că da I © Va rezolva fuziunea 
termonucleară problemele energiei pe Terra ? Se speră că da I

chiar de astăzi. Ei bine, cînd vom fi 
terminat această operațiune plane
tară, mai mult de jumătate din ener
gia primară va continua să provină 
din combustibili fosili, 
sum va fi de două ori 
astăzi I

Iată de ce o pleiadă 
ingineri, tehnicieni, savanți se află 
în căutarea febrilă a unor noi sur
se de energie, unii dintre ei sperînd 
— și chiar profețind — o „a doua 
venire a lui Prometeu" — care să re
zolve definitiv problema penuriei de 
energie.

De-a lungul deceniilor, fisiunea 
nucleară s-a bucurat de atenția ca
lificată a oamenilor de știință și a 
economiștilor. Cu toate acestea, Ma
rea Britanie, care dezvoltă puternic 
această sursă de energie, nu obține 
pe această cale decît a zecea parte 
din electricitatea produsă. Iar în Sta-

al căror con- 
mai rapid ca
întreagă de

de ; dimpotrivă, este una din cele 
mai complexe și mai dificile tehnolo
gii cunoscute de om. Și totuși, por
nind de la marile rezerve de uraniu, 
specialiștii consideră ca realiste pro
iectele de a construi mii de centrale 
atomoelectrice pe țărmurile mărilor 
și oceanelor. în S.U.A., unde func
ționează în prezent 42 de asemenea 
uzine nucleare, în anul 2000 ar urma 
să existe 1 000, fiecare avînd în me
die 1 000 megawați. Direcția princi
pală de dezvoltare a energiei nu
cleare este orientată spre „reactoa
rele nucleare reproducătoare", care 
au proprietatea de a genera mai mult 
combustibil decît consumă. O uzină 
de un asemenea tip special a intrat 
cu succes in funcțiune în Uniunea 
Sovietică.

Desigur, cea mai promițătoare per
spectivă o reprezintă captarea ener
giei termonucleare. Fuziunea nu-

se dezvoltă relații 
laborare, în evoluția cărora un mo
ment de cea mai mare însemnătate l-a 
constituit vizita efectuată în 1973 în 
Costa Rica de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sem
narea. cu acel prilej, a Tratatului de 
prietenie și cooperare dintre Româ
nia și Costa Rica, ca și încheierea 
unui șir de acorduri bilaterale au 
pus temelii trainice pentru lărgirea 
și diversificarea în continuare a ra
porturilor româno-costaricane. O 
nouă filă în cronica legăturilor prie
tenești dintre țările noastre a consti
tuit-o vizita la București a fostului 
președinte costarican Jose Figueres 
Ferrer.

Favorizată de afinitățile de limbă 
și cultură, de atașamentul ambelor 
popoare la idealurile contemporanei
tății. colaborarea româno-costarica- 
nă se înscrie, fără îndoială, ca un 
aport remarcabil la afirmarea prin
cipiilor de temelie ale unei noi ordini 
internaționale, dorită de toate po
poarele.

V. OROS

cleară controlată nu ar mai cu
noaște limitele resurselor, întrucit 
deuteriul (hidrogenul greu), ușor de 
extras din apa mării, reprezintă de 
circa 500 de ori energia conținută in 
toți combustibilii fosili ai planetei 
luați împreună. Omenirea ar dispune 
de o sursă de energie la fel de for
midabilă ca și Soarele (tocmai prin 
acest proces al fuziunii se produce 
energia în Soarele nostru și în alte 
stele).

Avantajul fuziunii față de fisiunea 
atomică constă și în faptul că o 
imensă energie se poate obține din- 
tr-o cantitate infimă de materie. De 
exemplu, un mare reactor pe bază 
de fuziune va conține doar aproxi
mativ două grame de combustibil ! 
Cît privește poluarea, reziduurile ra
dioactive vor fi de 1 900 de ori mai 
puține decît în reactoarele nucleare 
convenționale, deoarece principalul 
produs al procesului de fuziune este 
un gaz inofensiv — heliul.

Cînd vor deveni aceste uzine ter
monucleare o realitate ? Potrivit pă
rerii dr. Melvin B. Gottlieb, de la La
boratorul de fizică a plasmei al Uni
versității Princeton, o somitate în do
meniul fuziunii nucleare, încă înain
te de anul 2000. în principiu, spune 
el, problema ar putea fi rezolvată în 
circa 10 ani, dar soluțiile privind con
strucția practică a unui reactor ter
monuclear, în condiții de 
și rentabil, vor necesita 
cenii.

într-adevăr, majoritatea 
sînt de acord că omul nu 
încă pinâ acum o problemă de ingi
nerie mai dificilă ca aceea a con
struirii unui reactor termonuclear. 
Pentru a obține fuziunea controlată, 
trebuie încălzit un gaz ionizat rare
fiat la temperaturi de ordinul milioa
nelor de grade. Gazul trebuie „în
grădit", pentru a nu atinge și topi 
pereții vasului și trebuie ținut în 
această condiție suficient timp pen- 
tu a permite reacția de fuziune. Pînă 
acum s-a obținut o „îngrădire" de 
citeva sutimi de secundă, dar pen
tru a putea intra cu adevărat pe fă
gașul rezultatelor practice, trebuie să 
se ajungă Ia o secundă întreagă, prin 
mărirea izolării termice.

securitate 
cîteva de-

savanților 
a abordat



/

SCINTEIA — miercuri 26 martie 1975PAGINA 6

Președintele S. U. A., Gerald Ford,
a primit grupul de tineri români „Ambasadorii prieteniei"

MESAJ PRIETENESC CĂTRE

PREȘEDiWTELE ROMĂMEEI, NICOLAE CEAUȘESCU
WASHINGTON 25 — Coresponden

tul nostru transmite : Președintele 
Gerald Ford a primit, luni, la Casa 
Albă, grupul de tineri români „Am
basadorii prieteniei", care întreprin
de o vizită în S.U.A. Grupul a fost 
însoțit de ambasadorul României în 
S.U.A., Corneliu Bogdan. în sala 
unde a fost primit grupul de tineri 
erau prezenți ziariști, corespondenți 
de presă și fotoreporteri acreditați la 
Casa Albă.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, președintele S.U.A. a spus : „Ex
prim aprecierea mea pozitivă, în nu
mele întregului popor american, pen
tru primirea călduroasă de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a tine
rilor americani „Ambasadori ai prie
teniei", care au vizitat România. 
Mulțumesc, de asemenea, acestor ti
neri minunați din țara dumneavoas
tră pentru vizita la Casa Albă.

Sînt convins că dumneavoastră, cu 
vocile dumneavoastră frumoase și cu 
costumele naționale pe care le pur- 
tați, ați făcut o minunată impresie. 
Mulțumim, totodată, domnului Harry 
W. Morgan, președintele fundației 
„Ambasadorii prieteniei", și soției 
sale, doamna Morgan, pentru efortu
rile pe care le-au depus în promova
rea programului de schimburi între 
„Ambasadorii prieteniei". Cred că 
v-a plăcut turneul pe care l-ați fă
cut în Statele Unite. Ne face plăcere 
să primim asemenea tineri aleși, pe 
cit de talent-ați în arta lor. pe atit de 
buni reprezentanți ai tării dumnea
voastră. Programul „Ambasadorii 
prieteniei" poate constitui o impor
tantă cale de legătură între România 
și Statele Unite, precum și între 
toate celelalte țări participante la 
acest program.

Domnule ambasador — a spus în 
continuare președintele Ford — vă 
rog să exprimați președintelui Nicolae 
Ceaușescu gratitudinea mea pentru 
trimiterea acestui minunat grup de 
tineri să ne viziteze țara și să ne cu
noască poporul. Vă rog, de asemenea, 
să-i transmiteți domnului președinte 
înalta mea considerație".

Arătînd apoi că programul „Am
basadorii prieteniei" constituie o ex
periență ce trebuie extinsă în conti
nuare, președintele Ford a spus că 
asemenea schimburi bilaterale de ti
neri sînt utile pentru că, în viitor.

înțelegerea și prietenia dintre po
poare sînt extrem de importante 
pentru edificarea unei lumi mai bune.

„Vă rog să transmiteți domnului 
președinte Nicolae Ceaușescu că sînt 
foarte nerăbdător să vizitez Româ
nia. Cunosc căldura cu care poporul 
român a primit în trecut pe oaspe
ții americani. Aștept cu interes a- 
ceastă vizită, care cred că va avea 
loc in cel mai scurt timp posibil" — 
a spus președintele Gerald Ford.

Răspunzînd, ambasadorul României 
în Statele Unite. Corneliu Bogdan, a 
mulțumit pentru primirea făcută ti
nerilor români „Ambasadori ai prie
teniei" și pentru sprijinul personal 
pe care îl acordă președintele S.U.A. 
promovării prieteniei între poporul 
român și poporul american.

Conducătorul grupului, Eugen Flo- 
rescu, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. redactor-șef al ziarului „Scîn- 
teia tineretului", a înmînat pre
ședintelui Gerald Ford un mesaj 
personal din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

El a mulțumit apoi pentru primi
rea călduroasă și prietenia cu care 
tinerii români au fost întîmpinați 
pretutindeni în Statele Unite.

Luind cuvîntul. domnul Harry W. 
Morgan a mulțumit, în numele fun
dației „Ambasadorii prieteniei", pre
ședintelui S.U.A. pentru sprijinul a- 
cordat de Casa Albă promovării pro
gramului „Ambasadorii prieteniei" cu 
România, țară pentru care — a ară
tat vorbitorul — are o deosebită a- 
fecțiune și de care îl leagă amintiri 
foarte plăcute.

în încheierea ceremoniei, tinerii 
români au prezentat un scurt pro
gram de coruri și melodii populare 
românești.

Luîndu-și rămas bun de la tinerii 
români, președintele Gerald Ford a 
spus : „Mi-a făcut o deosebită plă
cere să vă întîlnesc. Ne vom revedea 
foarte curînd în România".

Ar
Formațiile artistice care fac parte 

din grup au dat un spectacol la 
„Centrul cultural Kennedy" din Wa
shington. Un public numeros a a- 
plaudat minute în șir arta interpre
tativă a coriștilor și dansurile popu
lare românești executate cu măiestrie 
de ansamblu.

Președintele Guineei a primit 
pe ambasadorul României
CONAKRY 25 (Agerpres). — Am

basadorul țării noastre la Conakry, 
Valeriu Georgescu, a fost primit de 
președintele Republicii Guineea. Ah
med Sekou Toure, căruia i-a remis 
un mesaj de prietenie din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Mulțumind pentru mesajul pri
mit și transmițând,’ 1a rîndul său, dele 
mai bune urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Ahmed Se
kou Toure și-a exprimat satisfacția 
pentru ajutorul acordat de țara noas
tră Republicii Guineea în dezvolta
rea agriculturii. întrevederea a pri
lejuit abordarea unor aspecte legate 
de dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor de prietenie și solidaritate din
tre cele două țări, dintre popoarele 
român și guineez.

BONN

Adunarea din zona eliberată a Cambodgiei
cu prilejul celei de-a V-a aniversări a creării F.U.N.C. 

și Forțelor Armate Populare
CAMBODGIA 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a V-a aniversări a 
creării Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și a Forțelor Armate 
Populare. în zona eliberată a Cam
bodgiei a avut loc o mare adunare — 
anunță agenția khmeră de informații. 
Khieu Samphan. ' viceprim-ministru 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională, comandantul șef al Forțelor 
Armate Populare, a trecut în revistă 
victoriile obținute de F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C. în acești cinci ani. El a 
relevat importanța și succesele ac
tualei ofensive a forțelor de eliberare 
pe diferite fronturi.

Adunarea a adoptat o rezoluție prin 
care poporul din zonele eliberate și 
forțele armate sînt îndemnate să-și 
intensifice ofensiva și eforturile pen
tru îndeplinirea sarcinilor lor revo
luționare.

CAMBODGIA 25 (Agerpres). — 
Marți dimineață, centrul Pno-m 
Penhului a fost supus unui violent 
bombardament cu rachete și proiec
tile trase de pe malul estic al flu
viului Mekong de forțele patriotice. 
Surse militare lonnoliste au recu
noscut că situația trupelor s-a în
răutățit în nord și nord-vestul ca
pitalei, unde se află „centura de 
rachete" a forțelor populare armate 
de eliberare cambodgiene, care bom
bardează zilnic Pnom Penhul și ae
roportul internațional Pochentong.

Rachetele au atins cartierul Cham- 
car Mon, unde se .află reședințele 
„mareșalului" Lon Noi și a Amba
sadei americane. Potrivit agenției 
France Presse, rachetele patrioților 
au căzut și în cartierul Chraing 
Chamres, situat la 6 km spre nord, 
pe șoseaua care duce spre Battam- 
bang, unde se desfășoară lupte vio
lente.

VIETNAMUL DE SUD

Răscoale populare împotriva regimului 
de la Saigon

VIETNAMUL DE SUD 25 (Ager
pres). — După cum transmite agen
ția Eliberarea, între 10 și 17 martie, 
aproximativ 100 000 de locuitori din 
zona Nam Bo centrală, cuprinzînd 
șase provincii, la sud de Saigon, s-au 
răsculat pentru a scutura jugul ad
ministrației lui Thieu și a recuceri 
dreptul la existență suverană. în 
cursul luptelor care au avut loc, tru
pele saigoneze au suferit pierderi 
grele. Agenția citată precizează că, 
între 5 și 23 martie, populația din zor 
na Platourilor înalte și forțele de 
eliberare din Vietnamul de sud au 
scos din luptă 120 000 de militari ai 
armatei saigoneze și au eliberat în 
întregime patru provincii și trei dis
tricte.

Mai multe sute de studenți din 
instituțiile superioare de învățămînt 
tehnic din Saigon au blocat una din 
străzile principale ale orașului și au 
organizat O demonstrație împotriva 
hotărîrii regimului lui Thieu de a 
reduce la 17 ani vîrsta de incorpo
rare în armată. în legătură cu aceas
tă hotărîre, mai multe organizații

studențești și religioase au dat pu
blicității declarații de protest.

★
■ NICOSIA 25 (Agerpres). — Aflată 
într-o vizită la Nicosia. în fruntea 
unei delegații a Organizației de solida
ritate a popoarelor Asiei și Africii, 
doamna Nguyen Thi Binh, ministru 
de externe în Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. referindu-se la situa
ția din Asia de sud-est, a arătat că, 
în momentul de față, „balanța pu
terii în Vietnamul de sud se schimbă 
în favoarea poporului și a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu". Sîntem 
convinși, a spus ea, că scopul final 
al populației sud-vietnameze — ob
ținerea păcii, a independenței și a 
dreptului la autodeterminare — va fi 
în cele din urmă atins.

agențiile

ORIENTUL APROPIAT
© Sesiunea de la Cairo a Consiliului Ligii Arabe © Declarațiile 

secretarului de stat al S.U.A.

CAIRO 25 (Agerpres). — Consiliul 
Ligii Arabe, reunit marti în capitala 
egipteană în cea de-a LXIII-a se
siune a sa la nivelul miniștrilor afa
cerilor externe, a procedat la exami
narea situației din Orientul Apropiat 
după suspendarea misiunii secretaru
lui de stat al S.U.A. în zonă, exa- 
minînd totodată problemele even
tualității stabilirii de relații diploma
tice cu Portugalia, stabilirii datei 
viitoarei reuniuni arabe la nivel 
înalt, precum și a datei conferinței 
la nivel înalt arabo-africane.

In ședința inaugurală — informea
ză agenția M.E.N. — Mahmud Riad, 
secretarul general al Ligii Arabe, a 
trecut în revistă conjunctura actuală 
pe plan internațional și arab, per
spectivele evoluției situației din O- 
rientul Apropiat., responsabilitățile ce 
revin statelor arabe în această etapă. 
Țările arabe — a declarat Mahmud 
Riad — au întreprins eforturi per
manente pentru instaurarea unei 
păci juste în zonă, pozițiile lor fiind 
axate pe principiile O.N.U. și nor
mele dreptului international.

Ministrul de externe al Egiptului. 
Ismail Fahmi, a expus principalele 
puncte ale propunerilor făcute de 
țara sa în cadrul recentei misiuni a 
secretarului de stat american în O- 
rientul Apropiat.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
în cadrul unei intîlniri cu membrii 
Comitetului pentru relații externe al 
Camerei Reprezentanților, secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a 
afirmat, referindu-se la recentele 
convorbiri avute în Orientul Apro
piat, că, după părerea sa. „toate 
părțile au făcut un serios efort pen
tru a se ajunge la o reglementare de 
pace, dar, din motive diferite, ele nu 
au putut întreprinde o acțiune finală 
care să facă posibilă această re
glementare".

Secretarul de stat american a de
clarat că abordarea problemei Orien
tului Apropiat după metoda „pas cu 
pas" nu mai poate fi continuată, sau, 
cel puțin, nu în această manieră, 
intrucît ea nu s-a dovedit fructuoasă, 
pentru viitor fiind necesară o nouă 
metodă.

Henry Kissinger a afirmat că Sta
tele Unite vor întreprinde. în lunile 
viitoare, un important efort în ve
derea prevenirii unei reizbucniri a 
ostilităților în Orientul Apropiat. 
El a confirmat, pe de altă parte, de
clarația făcută de secretarul de presă 
al Casei Albe, Ronald Nessen. potri
vit căreia președintele Gerald Ford 
a ordonat să se procedeze la o 
reexaminare a politicii S.U.A. pri
vind situația din Orientul Apropiat.

Remanierea guvernului portughez
LISABONA 25 (Agerpres). — Pri

mul ministru, Vasco Goncalves, a 
procedat, marți, la o remaniere a 
guvernului portughez care cuprinde, 
acum, 21 de miniștri, dintre care 
șapte militari. Noua formulă guver
namentală cuprinde patru ministere 
fără portofolii, care au fost reparti
zate reprezentanților celor patru for
mațiuni politice din coaliție : Alvaro 
Cunhal (Partidul Comunist Portu
ghez), Mario Soares (Partidul Socia
list Portughez), Joaquim Magalhaes 
Moța (Partidul Popular Democratic), 
Francisco Pereira de Moura (Mișca

rea Democratică Portugheză). Mi
nistru de externe a fost numit co
mandantul Melo Antunes. A fost 
creat, totodată, un minister al planifi
cării și coordonării economice, al că
rui titular a devenit Mario da Silva 
Murteira, fost viceguvernator al 
Băncii Portugaliei. Ministru al apă
rării a fost numit comandantul de 
navă Silvano Ribeiro, iar portofoliul 
Administrației interne a revenit co
mandantului Antonio Arnao Metelo. 
Miercuri, noul guvern va depune ju- 
rămîntul în fața președintelui Por
tugaliei. Francisco da Costa Gomes.

e presă transmit:
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GENEVA

Lucrările Comitetului pentru dezarmare
Formarea unui grup de experfi ai statelor, incluzînd România, 

pentru studierea problemei zonelor denuclearizate

GENEVA 25 — Corespondentul
nostru transmite : în ședința sa de 
marți, conferința Comitetului pentru 
dezarmare de Ia Geneva a hotărit, 
in conformitate cu rezoluția adopta
tă de Adunarea Generală a O.N.U., 
formarea unui grup de experți gu
vernamentali însărcinați cu întocmi
rea unui studiu cuprinzător privind 
problema zonelor denuclearizate, sub 
toate aspectele sale. Comitetul a ho- 
tărît ca în componența grupului să 
intre experți din 21 de state, între

care și România. Totodată, comite
tul a adresat secretarului general al 
O.N.U. rugămintea de1 a informa'gu
vernele altor state care nu 'Iau -par
te la lucrările organismului de ne
gocieri de la Geneva pentru a par
ticipa la activitățile grupului. S-a ho- 
tărît, de asemenea, ca activitatea 
grupului de experți să înceapă la o 
dată cît mai apropiată, nu mai tîr- 
ziu de 7 aprilie a.c., astfel încit stu
diul ce va fi elaborat să fie defini
tivat pînă la 7 august 1975.

Sesiunea comună a ce
lor două camere ale fî- 
dunării Federale a R. S. 
Cehoslovace. Marti S_3U des* 
chis la Praga lucrările celei de-a 
XVI-a sesiuni comune, din actuala 
legislatură, a Camerei Poporului și 
a Camerei Națiunilor ale Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace. La lu
crări iau parte secretarul general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav 
Husak, și alți conducători de partid 
și de stat. Președintele guvernului 
R.S, Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
a prezentat depuțaților raportul asu
pra îndeplinirii Declarației-program 
a guvernului.

Prezidiul C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via întrunit 'a Brioni, a examinat 
unele probleme ideologice și politice,

0 prognoză semnificativă
Este cunoscut că. in 

urmă cu cîțiva ani, 
„Clubul de la Roma" 
— pe baza cercetări
lor unor specialiști a- 
mericani — lansa o 
chemare la scară mon
dială pentru limitarea 
sau chiar stagnarea 
.creșterii economice. E- 
puizarea inevitabilă a 
unor surse energetice 
și de materii prime 
devenise argumentul 
principal al pledoa
riei pentru o „rată 
zero" de creștere a 
economiei. La timpul 
său. raportul „Clubu
lui de la Roma" a 
stîrnit numeroase con
troverse între apără
torii acestei teze re
trograde și numeroși
economiști lucizi, care 
văd soluționarea pro
blemelor economice
actuale nu în stopa
rea dezvoltării, ci în 
diminuarea decalaje
lor dintre țările in
dustrializate si cele 
rămase în urmă. in

interna- 
vederea 
general,

colaborarea 
țională în 
progresului 
în efortul pentru des
coperirea de înlocui
tori ai materiilor pri
me supuse epuizării.
De altfel, intre timp, 
a apărut un al doilea 
raport al aceluiași 
„Club de la Roma" e-

laborat de data aceas
ta mai nuanțat, în 
care creșterea econo
mică pe plan mondial 
era abordată mai di
ferențiat. în funcție 
de nivelul de dezvol
tare actuală a econo
miei diferitelor țări 
ale lumii. In esență 
însă, și acest raport 
conținea. în mod im
plicit. concluzia, po
trivit căreia cu cit 
este mai înalt gradul 
de dezvoltare a eco
nomiei unei țări, cu 
atit rata sa de crește
re ar trebui să tindă 
către zero — concluzie 
pe care economiști re- 
putați o consideră ne
valabilă nu numai 
pentru țările în curs 
de dezvoltare, profund 
interesate să-și dez
volte în ritm accelerat 
economia, dar chiar 
și pentru țări avansa
te economic.

Astfel, un grup de 
savanți vest-germani, 
sub conducerea orof. 
Gerd von Kortzfleisch, 
de la Universitatea din 
Mannheim, a elaborat 
un model concret al 
economiei Germaniei 
federale in ipoteza că 
rata de creștere a pro
ducției industriale ar 
fi egală cu zero. Ce 
denotă acest model ? 
După propriile cuvin
te ale cercetătorilor.

dacă producția ar 
stagna, „efectele ar fi 
catastrofale". Un sin
gur exemplu. In ipo
teza unei „creșteri 
nule", numărul șome
rilor totăli din eco
nomia vest-germană 
ar atinge cifra de 3 
milioane, adică 13,7 
la sută din forța de 
muncă activă totală 
a tării. Dacă aseme
nea concluzii privesc 
o economie aflată la 
un nivel de dezvol
tare ca acela al R.F.G., 
este clar că „rata ze
ro" nu ar putea fi nici 
pe departe acceptată 
de țările în curs de 
dezvoltare, a căror e- 
conomie este conside
rabil în urmă față de 
cea vest-germană.

Prognoza oamenilor 
de știință de la Uni
versitatea de la Mann
heim pune in eviden
tă necesitatea de a se 
concentra toate efor
turile nu în direcția 
regresului economic și. 
implicit. tehnico-ști- 
ințific și social, ci în 
direcția căutării de 
soluții pentru proble
mele complexe ale lu
mii de azi in concor
danță cu cerințele 
dezvoltării forțelor de 
producție, ale progre
sului general.

N. S. STĂNESCU

dian „La libre Bel
gique". evaluarea strict 
financiară a dificultă
ților întîmpinate de 
universități nu expri
mă întreaga realitate. 
O consecință imediată 
a lipsei de fonduri o 
constituie plafonarea 
creșterii numărului de 
studenți — măsură 
care implică revizuirea 
obligatorie (in sensul 
limitării) a secțiilor

de specializare, a dis
ciplinelor predate. în
gustarea evantaiului 
programatic al cerce
tării științifice. Limi
tarea posibilităților 
bugetare ale universi
tăților are. pe de altă 
parte, repercusiuni ne
favorabile asupra ac
cesului studenților 
străini, în primul rînd 
din țările în curs de 
dezvoltare, în învăță-

mîntul belgian, aceștia 
fiind primii sacrificați 
atunci cînd este vorba 
de limitarea număru
lui celor ce frecven
tează facultățile.

în Belgia, țară cu 
vechi tradiții universi
tare, „Alma mater" 
traversează în prezent 
o perioadă dificilă.

N. POPESCU- 
EOGDĂNEȘTI

BRUXELLES

„Alma mater1" în dificultate
Conducerea Univer

sității din Bruxelles a 
făcut cunoscut recent 
că a înaintat acțiune 
în justiție contra sta
tului pentru nerespec- 
tarea legii privind fi
nanțarea învățămîntu- 
lui universitar. Cu doi 
ani în urmă, o altă 
reputată universitate, 
cea din Louvain, ac

ționa în judecată sta
tul pentru aceleași 
motive. Și dacă in ca
zul universității bru- 
xelleze subsidiile ne
vărsate pentru perioa
da 1971—1974 însu
mează 1.42 miliar
de franci. în ca
zul universității din 
Louvain suma se ridi
că la 2,5 miliarde. ■ în

situații financiare pre
care se află și univer
sitățile din Liege și 
Gând.

Presa a comentat pe 
larg acest diferend, 
scoțînd in evidentă si
tuația financiară dra
matică în care se află 
instituțiile de invăță- 
mint superior belgie
ne. Dar. după cum su
blinia influentul coti

BUENOS AIRES

Măsuri 
efectelor

Angajat în procesul 
de consolidare institu
țională. guvernul ar- 
gentinean a adoptat în 
ultima vreme o suită 
de măsuri destinate să 
combată valul de vio
lentă. să asigure un 
cadru intern adecvat 
aplicării programului 
de dezvoltare econo- 
mico-socială. In acest 
scop, se au în vedere 
nu numai măsuri în 
sfera juridică, ci și 
reconsiderarea unor 
reglementări în sconul 
menținerii unui echili
bru între nivelul sala
riilor și spirala infla
ționistă. Pe această li
me [se înscrie desfășu
rarea la Buenos Aires 
a unei importante re
uniuni. chemată să de
cidă asunra necesității 
majorării salariilor în 
ranort cu nivelul cos
tului vieții. Convocată 
de (Președintele tării. 
Maria Peron, re- ■ 
uniunea — la care au 
participat reprezen
tanți ai guvernului, ai 
Confederației Genera
le a Muncii și ai Con
federației economice 
— a fost urmărită cu ■ 
atenție atit de masa 
salariaților. cît și de 
cercurile politice si de 
afaceri argentinene. 
intrucît ea își propu
nea să corijeze așa- 
numitul „pact de în
țelegere națională", a-

pentru atenuarea 
sociale ale inflației
doptat în urmă cu 
șase luni și considerat 
dreot bază a întregii 
politici economico-so- 
ciale a guvernului jus- 
tițialist.

Declarația publicată 
la sfîrșitul reuniunii 
arată. între altele, că 
actualizarea „pactului 
social" a fost impusă 
de necesitatea corelării 
salariilor cu evoluția 
prețurilor, pentru a 
normaliza aproviziona
rea populației cu bu
nuri de consumj, Ma
jorarea aprobată — 
între 11 și 26 la sută, 
tncepînd de la 1 mar
tie — îsi propune să 
compenseze pierde
rea puterii de cum
părare a monedei ar
gentinene (de circa 24 
Ia sută) înregistrata 
în ultimele cinci luni.

Reafirmînd valabili
tatea „pactului social", 
importanta acestuia 
pentru politica econo
mică a guvernului, de
clarația finală a, re
uniunii subliniază . ne
cesitatea creșterii rea
le a salariilor, majoră
rile neputînd fi trans
ferate asupra prețu
rilor. Aceste majorări 
urmează să fie absor
bite de către între
prinderi cărora Banca 
Centrală le va deschi
de linii de credit spe
ciale. In același timp 
este afirmată necesita-

tea angrenării tuturor 
factorilor participanți 
la activitatea economi
că in sconul de a fa
voriza creșterea pro
ductivității muncii și 
reducerea costurilor, 
ameliorarea aprovizio
nării pieței interne, 
îndeosebi cu nroduse 
alimentare, sector unde 
au fost semnalate o 
serie de dificultăți. A- 
cordul survenit între 
instituțiile și entitățile 
componente ale „pac
tului social" prevede, 
în acest sens, crearea 
unei comisii speciale 
menită să combată 
soecula. contrabanda, 
fuga unor capitaluri 
și alte delicte econo
mice.

Observatorii de aici 
apreciază că actualiza
rea prevederilor „pac
tului social" are înain
te de toate semnifica
ția unei clare reafir
mări a hotărîrii de a 
se continua politica e- 
conomică concepută de 
fostul președinte Juăn 
Domingo Peron, pre
cum Și de a realiza un 
echilibru între tendin
țele diferiților factori 
de decizie în viața e- 
conomică argentinea- 
nă : guvern, sindicate 
și proprietarii de în
treprinderi.

Valentin 
PĂUNESCU

aspecte ale relațiilor economice ex
terne ale Iugoslaviei. Au fost discu
tate, de asemenea, aspecte ale pregă
tirilor pentru sărbătorirea a 30 de 
ani de la eliberarea țării și victoria 
asupra fascismului.

Comunicatul comun dat 
publicității la Havana în ur- 
ma vizitei misiunii canadiene con
duse de ministrul industriei și co
merțului, Alastair Gillespie, relevă 
dorința celor două părți de a dezvol
ta relațiile comerciale și de asistență 
tehnică — transmite agenția Prenșa 
Latina. Cele' două părți au discutat; 
de asemenea, posibilitatea realizării 
de proiecte canadiene pentru con
struirea de obiective economice com
plete in Cuba, inclusiv o fabrică de 
prelucrare a peștelui. Canada acordă 
Cubei un credit de 100 milioane do
lari pentru stimularea exporturilor 
canadiene pe piața cubaneză.

Convorbiri cehoslovaco- 
vsst-germane. La 25
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-a 
primit pe Hans Dietrich Genscher, 
ministrul afacerilor externe al R. F. 
Germania, aflat într-o vizită oficială 
la Praga.

în aceeași zi, ministrul vest-ger- 
man a avut, de asemenea, convorbiri 
cu Lubomir Strougal, președintele 
guvernului federal, și cu Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace.

Elsgerile pentru conven
ția constituțională nord-ir- 
landeză vor avea 'oc '3 1 Mai — 
a anunțat, la Belfast, premierul bri
tanic Harold Wilson, care a efectuat, 
marți, o vizită în Ulster pentru con
sultări cu liderii principalelor par
tide și organizații politice asupra 
viitoarei forme de guvemămînt a 
provinciei.

Autoritățile guvernamen
tale JaKiaicane 3U initiat 0 3m* 
plă acțiune de investigare a împre
jurărilor în care a fost asasinat, vi
nerea trecută, liderul Partidului Na
țional Popular (P.N.P.), de guvernă- 
mînt, Winston Black.

Demonstrație la Seul 
împotriva măsurilor anti
democratice. Peste 1 000 de 
studenți de la Universitatea din 
Seul au participat la un miting 
de protest împotriva măsurilor re
presive și a suprimării drepturilor 
democratice în Coreea de Sud de că
tre regimul Pak Cijan Hi — anunță 
agenția A.C.T.C.

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria.La So£ia 
s-au deschis lucrările celei de-a 
XIII-a sesiuni a Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria. In cadrul sesiunii 
vor fi discutate proiecte de legi și 
amendamente la Codul muncii, legile 
privind serviciul militar, consiliile 
de judecată tovărășească, precum și 
alte probleme — relatează agenția 
BTA.

Cu prilejul împlinirii g 
25 ds ani de Ia înființarea 
Academiei de arte a R.D.EL, 
în capitala R. D. Germane au avut 
loc festivități la care au participat 
Horst Sindermann. președintele Con
siliului de Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat ai R.D.G.. pre
cum și oameni de cultură și artă. 
Totodată, la ședința plenară a Aca
demiei au fost aleși noi membri co
respondenți. printre care și actorul 
Radu Beligan și compozitorul Zeno 
Vancea.

în Republica Elenă 3 fost 
celebrată, marți, Ziua națională — 
Ziua independentei. Cu acest prilej, la 
Atena a avut loc o paradă militară, 
în tribuna oficială s-au aflat pre
ședintele Republicii Elene, Michail 
Stassinopoulos, și primul ministru, 
Constantin Caramanlis. care a rostit 
un discurs radiotelevizat.

Președintele Republicii 
Cenirdricane, Jean Bedel B°- 
kassa, și-a încheiat vizita oficială 
de cinci zile la Dakar, unde a con
ferit cu Leopold Sedar Senghor, pre
ședintele Republicii Senegal. In tim
pul vizitei a fost semnat uh Tratat 
de prietenie și cooperare între cele 
două țări. Comunicatul comun dat 
publicității evidențiază solidaritatea 
celor două țări cu popo'arele Zim
babwe. namibian și din Africa de 
Sud în lupta lor împotriva colonia
lismului. rasismului și apartheidului.

La Salîsbary 3 început pr0* 
cesul ilegal intentat de autoritățile 
rasiste rhodesiene lui Ndabaningi 
Sithole. lider al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.). orga
nizație care a fuzionat cu alte miș
cări de eliberare națională în cadrul 
Congresului Național African. .

tornado s_a abatut asupra 
orașului american Atlanta (statul 
Georgia). Trei persoane și-au pier
dut viața, iar alte cincizeci au fost 
rănite. Uraganul a produs mari pa
gube materiale.

• O INTERESANTĂ 
PREMIERĂ ȘTIINȚIFICĂ, 
în legătură cu recentul cutre
mur care s-a produs in provin
cia Liaomin, din nord-estul 
Chinei, agenția China Nouă pre
cizează că, prin prelucrarea da
telor furnizate de o largă rețea 
de seismografe instalate pe te
ritoriul chinez, fenomenul a 
putut fi prevăzut incă din luna 
iunie a anului trecut — ceea ce 
constituie o veritabilă premieră 
Științifică. Datorită faptului că 
semnalul de alarmă a fost dat 
cu multe luni în urmă, autori
tățile centrale și cele locale au 
luat toate măsurile pentru a li
mita la maximum pierderile 
materiale (după cum s-a anun
țat, puterea principalului șoc 
seismic a fost de 7,3 grade). în 
prezent, circa 100 000 de persoa
ne. avînd la dispoziție peste 
10 000 de vehicule, participă la 
acțiunile de reconstrucție.

• ÎN SFÎRȘIT, UTILĂ... 
I se spune „frumoasa Merce
des", deși este o frumusețe a- 
pusă. Strălucea acum mai bine 
de trei decenii, după care, o 
vreme, a stat pur și simplu as
cunsă intr-un șopron. Cînd a 
ieșit din nou la iveală, a deve
nit o curiozitate, nu atit prin 
podoabele pe care le etalează, 
cit prin evenimentele pe care 
le evocă. Este plimbată prin o- 
rășelele studențești americane 
și prin alte locuri, unde se Țin 
conferințe despre crimele săvîr- 
site de naziști. Publicul ascultă, 
impresionat, și privește la ea 
ca la un complice al acelor fap
te inumane. Pentru că „frumoa
sa Mercedes" a fost automobi
lul cu care călătorea Eva Braun, 
concubina și, în ajunul sinuci
derii lor, soția Iui Hitler. încă 
un amănunt : la adunările unde 
e prezentată „frumoasa Merce
des", se realizează încasări, care 
sînt vărsate in folosul copiilor 
handicapați. „Frumoasa Merce
des" a devenit, în sfîrșit, utilă...

• „REABILITA- 
R E A" TRAMVAIULUI. 
La numai cîțiva ani de la că
derea în dizgrație a tramvaiu
lui, pe teritoriul Franței și, de 
la îndepărtarea sa de pe stră
zile celor mai multe orașe fran
ceze, acest mijloc de locomoție 
ciștigă din nou teren!' Recu- 
noscînd că tramvaiele constituie, 
totuși, cel mai rentabil mijloc 
de transport în comun, avînd, 
totodată, avantajul că este ne
poluant și silențios, oficialitățile 
franceze procedează, în prezent, 
la o „reabilitare" a acestora. A 
fost deja întocmit un proiect 
guvernamental, care așteaptă 
doar aprobarea din partea pri
marilor din Nancy, Bordeaux, 
Grenoble, Rouen, Strasbourg, 
Toulon și Toulouse pentru a se 
trece la aplicare practică, prin 
reintroducerea tramvaiului în 
aceste orașe.

• SCĂDEREA NATA
LITĂȚII ÎN S.U.A. Penlru 
prima oară in istoria Statelor 
Unite, o familie americană nu
mără, în medie, mai puțin de 
trei persoane — se arată într-un 
studiu apărut zilele acestea la 
Washington. Astăzi, media pe 
familie este de 2,97 persoane, în 
timp ce la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea celula familială de
pășea 5 persoane — se arată in 
studiu. Pe de altă parte, în lu
crare se remarcă și o creștere 
a numărului persoanelor sin
gure. Dintr-o populație de 213 
milioane de locuitori. 13,3 mi
lioane de oameni trăiesc sin
guri, reprezentînd 19,1 la sută 
din cele 69 859 000 de familii 
existente în S.U.A. Deși majo
ritatea o constituie persoane în 
vîrstă, în ultimii cinci ani s-a 
remarcat o creștere considera
bilă a tinerilor aflați în această 
situație ca urmare a faptului că 
datorită dificultăților economice 
le este tot mai greu să înte
meieze o familie — se sublinia
ză în studiu.

„DECLARAȚIA SOLEMNĂ" A CONFERINȚEI 
DE LA CIUDAD DE PANAMA

CIUDAD DE PANAMA 25 (Ager
pres). — în urma încheierii lucră
rilor conferinței cvadripartite de La 
Ciudad de Panama, președinții repu
blicilor Columbia, Costa Rica și 
Venezuela, precum și șeful guvernu
lui panamez au semnat, la palatul 
„Justo Arosemena". o „Declarație 
solemnă", în care guvernele tuturor 
țărilor latino-americane sint che

mate să-și manifeste efectiv solida
ritatea cu aspirațiile poporului pa
namez de a obține deplina suvera
nitate asupra Canalului Panama. în 
document se menționează că guver
nele țărilor latino-americane consi
deră ca fundamental respectul suve
ranității asupra resurselor lor natu
rale. exprimînd dorința de a realiza 
bunăstarea și dezvoltarea popoarelor 
respective.

Regele Feisal al Arsblsâ Saisdlte, victima ras atentat
RIAD 25 (Agerpres). — Regele Fei- 

sal al Arabici Saudite a fost victima 
unui atentat în timo ce prezida, 
marți, o ceremonie oficială. El a în
cetat din viată la spitalul din Riad, 
unde a fost transportat de ur
gență in urma rănilor primite în 
cursul atacului comis asupra sa 
de prințul Feisal Ibn Abdul Aziz. 
După cum precizează comunicatul

Curții regale din Riad — citat de a- 
gențiile de presă. — autorul atentatu
lui, care a tras mai multe focuri de 
armă asupra suveranului saudit, este 
dezechilibrat mintal.

în aceeași zi, prințul moștenitor 
Khalid Ibn Abdul Aziz a fost pro
clamat rege al Arabiei Saudite.

Noul suveran saudit a desemnat ca 
prinț moștenitor pe prințul Fahd.
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• SPRE ADUCERE A- 
MÎNTE. în cadrul unei lici
tații publice desfășurate în ca
pitala Marii Britanii, un londo
nez a achiziționat o bancnotă 
in valoare de... douăzeci trili
oane de mărci. Ea a fost emisă 
cu 51 de ani în urmă în Repu
blica de la Weimar, unde la vre
mea respectivă a bîntuit o cum
plită inflație. înainte de primul 
război mondial, asemenea sumă 
ar fi fost suficientă pentru a 
hrăni timp de 4—5 ani întreaga 
populație a globului, dar în 1924 
valoarea reală a bancnotei era 
o nimica toată. Desigur, actuala 
inflație nu a luat, nici în An
glia, nici în alte țări occiden
tale proporții atit de catastro
fale. insă posesorul acestei re
licve a trecutei inflații a decla
rat că va înrăma bancnota, ca 
un fel de „memento" pentru 
proporțiile pe care le-ar putea 
atinge procesul inflationist.

• SISTEM ELECTRO
NIC ANTIPLASTOGRA- 
FIC. Un sistem electronic care 
permite identificarea semnătu
rilor false a fost pus la punct 
în S.U.A. Noua tehnică se ba
zează pe înregistrarea presiu
nilor de intensitate diferită e- 
xercitate în timp ce se semnea
ză. Studiile statistice arată că 
aceste presiuni nu variază de
loc, că ele sînt greu de imitat, 
dar relativ ușor de determinat. 
Memoria unui computer regru
pează datele traduse electronic 
și toate semnăturile pot fi ast
fel comparate cu cele introduse 
în memoria computerului. Sis
temul este apreciat ca util în 
cadrul activității sistemelor 
bancare.
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