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24 ianuarie
O ANIVERSARE SCUMPĂ 

POPORULUI ROMÂN
Unirea Moldovei cu Țara Românească — rod al luptei duse de 

masele populare, de cărturarii patrioți ai timpului, eveniment aplaudat 
cu simpatie de opinia publică internațională înaintată—a marcat un 
moment istoric de importanță crucială în viața poporului român, 
punctul de plecare în formarea statului național unitar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Sărbătorim astăzi împlinirea a 117 

ani de ia Unirea Principatelor Româ
ne — Moldova și Țara Românească — 
eveniment istoric de epocală însem
nătate. care a pus bazele statului na
țional român, a deschis drum larg do- 
bindirii independenței statale și de- 
săvirșirii unității naționale, progre
sului multilateral al României moder
ne. Prin profunda sa semnificație, 
prin puternica înriurire pe. care a a- 
vut-o asupra întregii evoluții ulteri
oare a țării. Unirea din 1859 s-a gra
vat cu litere de aur in istoria națio
nală, iar făuritorii săi și-au ciștigat 
nepieritoare glorie, cea mai înaltă 
prețuire și recunoștință din partea in-’ 
trcgului popor, a tuturor' generațiilor.

Istoria arată că temeiurile Unirii iși 
au începuturile in vremurile îndepăr
tate ale formăî'ii poporului nostru și 
că premisele unității naționale — in 
forme mai. mult sau mai puțin cris
talizate — au. fost prezșnte la români 
în toată perioada evului mediu,- în 
ciuda vicisitudinilor vremii care îi fă
cuseră să trăiască despărțiți în mai 
multe țări. Unitatea etnică și lingvis
tică a poporului român, continuitatea 
viețuirii sale pe același teritoriu au 
intrat în conștiința românilor, con- 
turindu-se tot mai clar și cu tot mai 
multă forță in decursul anilor. Ates
tată mai întîi de umaniștii vremii, 
conștiința de sine a poporului nostru 
a fost demonstrată convingător de 
cronicarii secolelor XVI-XVII. cînd 
comunitatea de origine și de limbă

a generat conștiința de neam, a uni
tății neamului românesc din Mara
mureș și Bucovina pînă la Dunăre 
și Marea Neagră. Legăturile comer
ciale. politice și culturale dintre cele 
trei țări române — favorizate de ca
racterul complementar al economiei 
lor, de interesele comune pentru a- 
părarea gliei strămoșești împotriva 
cotropitorilor străini, de răspîndirea 
acelorași scrieri, de circulația perma
nentă a grupurilor de populație din- 
tr-o țară în alta — au dăinuit peste 
veacuri, tocmai datorită conștiinței 
unității de neam și Ia rîndul lor au 
contribuit la afirmarea tot mai pu
ternică a acesteia și la dezvoltarea 
sentimentului de solidaritate dintre 
români.

Unificarea politică a celor trei țări 
române — adică refacerea vechii Da
cii — înfăptuită în anul 1 600, prin 
geniul politic și militar al lui Mihai 
Viteazul, deși a durat puțin — sta
diu) dezvoltării societății și. mai ales, 
împrejurările externe fiindu-i nefa
vorabile — a accentuat și mai mult 
conștiința de unitate a românilor, 
căpătind. pentru toate generațiile ur
mătoare. o valoare de simbol, de în- 
suflețitor îndemn la lupta pentru u- 
nitate națională.

Culturii i-a revenit un rol foarte 
important în cimentarea legăturilor 
dintre țările române. în dovedirea 
drepturilor noastre de a trăi ca po
por unit și liber in vatra sa strămo
șească. Treptat, pe întregul teritoriu

românesc s-a făurit o unitate cultu
rală — izvorîtă din fondul etnic și 
lingvistic comun, din aceleași obice
iuri, tradiții și factură spirituală — 
care va consolida conștiința unității 
de neam, va prefața și pregăti viitoa
rea unire politică. De altfel, conștiin
ța unității politice, transmisă din ge
nerație în generație, răzbate din în
treaga cultură românească, de la cro
nicari la reprezentanții Școlii arde
lene, iar apoi la publiciștii și cărtu
rarii veacului XIX care vor lupta, cu 
pana și cu fapta, pentru realizarea 
statului național român.

In pragul epocii moderne — în 
condițiile destrămării societății feu
dale. ascensiunii capitaliste și inten
sificării luptei împotriva dominației 
străine — pe măsură ce se formează 
națiunea română, conștiința de neam 
se transformă in conștiință națională 
tot mai activă.-’Manifestările ei sint 
evidente la conducătorii răscoalei din 
1784 — Horea. Cloșca și Crișan — la 
cărturarii patrioți autori ai memo- 
-riului intitulat Supplex Libellus Va- 
lachorum din 1791. și nu mai puțin 
la Tudor Vladimirescu care îndemna 
pe reprezentanții Divanului din Bucu
rești să conlucreze cu cei din Mol
dova, ca unii ce sînt „de un neam 
și de o lege".

După 1821. ideile șl dorințele de u- 
nitate politică îmbracă tot mai mult 
un caracter de mișcare națională și 
se transformă într-o luptă continuă 
pentru progres, libertate și unitate

statală. Se acționează cu stăruință — 
pe multiple planuri — fie pentru u- 
r.irea Moldovei și Tării Românești 
intr-un stat „neatirnat de Turcia", 
fie pentru „crearea unui mare ducat 
al Daciei", fie pentru a reda „o pa
trie slobodă și independentă" întregii 
națiuni române. Teza lui V. I. Lenin 
că „orice mișcare națională tinde 
spre formarea unui stat național" și-a 
găsit confirmarea și în realitățile ro
mânești.

In preajma și în timpul revoluției 
de la 1848, unitatea națională devine 
crezul politic al luptătorilor români, 
atit al celor din tară, cît și al celor 
aflați la studii în străinătate. „Ținta 
noastră — afirma marele democrat 
revoluționar Nicolae Bălcescu. într-o 
cuvîntare rostită la 1 ianuarie 1847 
în fața studenților români de la Pa
ris — socotesc că nu poate fi alta 
decit unitatea națională a românilor. 
Unitate mai întîi : în idei și simță
minte care să aducă apoi cu vremea 
unitatea politică". Evenimentele re
voluționare din acel „an al popoare
lor" au deschis calea și, în fapt, au 
creat un teren favorabil luptei poli
tice de amploare pentru Înfăptuirea 
unității și independenței naționale a 
poporului român. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia pe bună dreptate

prof. dr. N. A.OĂNILOAIE

(Continuare în pag. a IV-a)

- ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE - 

împreună cu cetățenii 
în folosul cetățenilor

ARGEȘ:
Comisiile 

permanente 
în folosul obștii
Sub îndrumarea nemijlocită a 

consiliilor populare, comisiile per
manente din județul Argeș acti
vează cu stăruință pentru solutio
narea, cu ajutorul obștii și în fo
losul ei, a multiplelor probleme le
gate de activitatea economică și 
gospodărească, de cultură și sănă
tate. în comuna Bîrla, de exemplu, 
comisia permanentă pentru agricul
tură a luat recent în studiu modul 
în care sînt folosite terenurile din 
curțile sătenilor. Soluția adoptată 
de comisie a fost următoarea: înce- 
pînd din această primăvară, se vor 
cultiva terenurile respective cu le
gume timpurii. Ca urmare, peste 
400 de membri cooperatori din co
mună au încheiat contracte avanta
joase cu I.L.F. Argeș pentru ame
najarea de solarii necesare întreți
nerii plantelor.-

într-o altă comună, Mioarele, co
misia permanentă pentru construc
ții și sistematizare execută cu re
gularitate controale riguroase asu
pra modului cum sînt respectate 
arhitectura locală la noile construc
ții, densitatea amplasării acestora 
pe teren, prevederile înscrise în 
autorizațiile eliberate. Alte două 
exemple vin să completeze imagi
nea activității organismelor amin
tite: la Cîmpulung comisia de ad
ministrație locală și juridică desfă
șoară o muncă pilduitoare pentru 
popularizarea legilor țării, iar la

Priboieni comisia de învățămînt și 
sănătate înregistrează bune rezul
tate în crearea condițiilor optime 
de pregătire a membrilor coopera
tori înscriși pentru susținerea exa
menelor de completare a studiilor. 
(Gh. Cîrstca).

ARAD:
Gospodarii 

din Chișineu-Criș
Darea în folosință a noii fabrici 

de lapte praf și unt, a secției de 
industrializare a legumelor și fruc
telor, a complexului de ateliere 
aparținînd cooperației meșteșugă
rești și a noii fabrici de piine sint 
doar cîteva din cele mai însemnate 
realizări înfăptuite în ultimul timp 
in orașul Chișineu-Criș. Lor li s-au 
alăturat alte numeroase obiective 
sociale și edilitar-gospodărești, la 
realizarea cărora o contribuție de 
seamă au adus gospodarii orașului, 
în frunte cu deputății și comitetele 
de cetățeni. Dintre acestea rețin 
atenția noua baie publică, uzina de 
apă și executarea a 3,8 km rețele 
de alimentare cu apă și a 3,5 km 
rețele de canalizare, ridicarea a 
două noi unități comerciale însu- 
mînd 700 mp spații utile, moderni
zarea a 10 km străzi, construirea de 
trotuare în lungime totală de 23 km. 
De curînd, locuitorii orașului, în 
cadrul întîlnirilor pe care le-au 
avut cu deputății, și-au exprimat 
hotărirea de a contribui prin bani 
și muncă la construirea altor obiec
tive de interes obștesc. (Constantin 
Simion).

DÎMBOVIȚA: 
Șantiere 

cetățenești 
de muncă 
patriotică

Răspunzînd chemării la întrece
re, lansată de consiliul popular al 
comunei Salcia, consiliile populare 
comunale din județul Dîmbovița se 
preocupă de promovarea și genera
lizarea unor inițiative valoroase 
menite să asigure larga participare 
a cetățenilor la îndeplinirea sarci
nilor și angajamentelor înscrise pe 
agenda gospodărească a anului. O 
asemenea inițiativă, ale cărei baze 
au fost puse încă din anii trecuți, 
constă în organizarea de șantiere 
ale muncii patriotice pe lingă obiec
tivele edilitar-gospodărești locale. 
Astfel, în comuna Răcari, localitate 
care se va ridica în actualul cin
cinal la rangul de centru urban, ce
tățenii comunei, în frunte cu depu
tății, vor fi prezenți anul acesta pe 
3 importante șantiere ale muncii 
patriotice: la construcția celor două 
blocuri cu 40 de apartamente, am
plasate în centrul civic al comunei, 
la construcția grădiniței de copii 
din satul Mavrodin și Ia instalarea 
conductei de apă potabilă pe o dis
tanță de 500 metri liniari. In alte 
localități, printre care Bezdead, 
Cornești, Conțești și Băleni, șantie
rele cetățenești de muncă patrioti
că antrenează numeroși deputați și 
cetățeni la construcția de școli, gră
dinițe, dispensare medicale, maga
zine sătești. (Al. Dumitrache).

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

RĂSPUNDERE COMUNISTA IN ORGANIZAREA
PRODUCȚIEI AGRICOLE

In Piața Unirii din Focșani, pe 
vechiul hotar dintre Moldova și Ta
ra Românească înlăturat pentru tot
deauna acum 117 ani prin Unirea 
Principatelor, a fost înălțat în amin
tirea istoricului act și in semn de 
înalt omagiu pentru făuritorii săi 
un impozant monument, ce se inau
gurează astăzi.

în fotografie — o imagine a mo
numentului, creație a sculptorului 
ion Jalea.

— Ca sportiv, — 
ca fiu al patriei

Ca sportiv, ca „om 
al întrecerii". medi
tez asupra noțiunii de 
patriotism, a senti
mentului patriotic.

Patriotism : dragos
te. Dragoste cu o mie 
de justificări in lata 
căreia gîndul se po
ticnește cu timiditate 
tocmai pentru că pa
triotism înseamnă atit 
de mult si atit de 
multe.

Patriotism : bucu
ria de a simți că res
piri atmosfera intru 
totul aparte a melea
gurilor tale — mai 
frumoase decit oricare 
in lume, asa cum ma
ma este cea mai fru
moasă din lume.

Patriotism : nevoia 
de a te simți părtici
că dintr-un intreg în
chegat de-a lungul 
mileniilor, avindu-i in 
jur pe ai tăi.

Patriotism : privi
legiul de a vorbi cu 
ceilalți în aceeași lim
bă, nu numai cea ros
tită, ci si cea simțită, 
gindită. cea incă ne
formulată.

Patriotism : mira
culoasă plantă care 
încolțește inlăuntrul 
ființei tale, in copilă
ria copilăriei, cu fire
le invizibile ale rădă

cinilor împlîntate în 
primul vers despre ta
ra ta, in primul cint 
descifrat cu voce nesi
gură. in prima emoție 
incercată in fata unei 
mărturii a trecutului.

Patriotism : nețăr
murită recunoștință 
pentru jertfele eroi
lor gratie cărora tră-

însemnări de 
Lia MANOLIU 
maestrâ emeritd 

a sportului

iești liber cu fruntea 
sus — dar si lucidă 
recunoaștere că ei au 
făcut ceea ce era firesc 
să facă, ceea ce si tu 
ești gata să faci pen
tru generațiile, incă 
nenăscute, ale viito
rului.

Patriotism : opțiu
ne categorică, definiti
vă si totală de a nu sta 
deoparte, de a prefera 
acțiunea. — contem
plării, de a-ți găsi lo
cul pe schelele mărețe
lor construcții ale mai 
binelui, ale socialis
mului.

Patriotism : cumpă
nă, in care talgerul ce
lor ce ti se Par cuve

nite atirnă infinit mai 
ușor decit talgerul ge
neroaselor îndatoriri.

Patriotism: normă
de întrecere — cu atit 
mai neiertătoare cu cit 
este autoimpusă — ca- 
re-ti cere să arunci în 
luptă toate resursele 
vitale pentru a-i de
păși pe alții, depăsin- 
du-te pe tine însuți.

Patriotism: suflu
miraculos si irezisti
bil care’ te poartă pe 
aripile lui spre bi
ruință in ciuda tuturor 
handicapurilor, a tu
turor anticipațiilor lo
gice, a tuturor barie
relor stabilite de legi
le fizice si biologice.

Patriotism : năzuin
ță contopită în marile 
aspirații ale tării, in 
flacăra idealurilor co
muniste, în otelul in- 
casabil al voinței po
porului.

Patriotism: începu
sem să scriu despre 
această noțiune, des
pre acest sentiment, 
din perspectiva spor
tivului, a „omului in
trecerii"... Constat că 
am scris ca om pur și 
simplu, ca oricare fiu 
al patriei. Înțeleg că 
nici nu se putea alt
fel...

întreprinderea mecanică de uti
laj chimic din Capitală. Loc 
unde, odată cu meseria, tinerii 
deprind și modul comunist de a 
păși in viață. Loc unde meșteri 
ca Gh. Gomboș și C. Constanti- 
nescu sint recunoscuți pentru 
efortul statornic în direcția creș
terii și edificării schimbului 
muncitoresc de miine.

Foto : E. Dichiseanu

Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, adoptînd actualul 
plan cincinal și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada anilor 
1981—1990, a stabilit agriculturii — 
ramură de bază a economiei noastre 
naționale — rit
muri și niveluri 
de dezvoltare care 
să asigure o mai 
bună aproviziona
re a populației, 
materii prime 
pentru industrie 
și disponibilități 
pentru export. La 
baza atingerii rit
murilor stabili
te vor sta folosi
rea completă a 
mijloacelor de 
mecanizare, chi
mizarea. realiza
rea irigațiilor, a 
tuturor investi
țiilor care sînt 
prevăzute și care trebuie să ducă 
la o creștere substanțială a pro
ductivității muncii, la 'întărirea eco- 
nomico-organizatorică a unităților a- 
gricole și transformarea acestora in 
centre puternice de producție.

Pentru Comitetul județean de 
partid Ialomița, pentru toți lucrăto
rii ogoarelor noastre, aceste sarcini 
au o semnificație deosebită. Bărăga
nul ialomițean va căpăta. desigur, 
înfățișarea unei zone în plină indus
trializare. dar va continua să rămînă. 
totodată, un mare producător de ce
reale.

Conștienți de importanta sarcinilor 
ce revin agriculturii județului nostru,

de ponderea acesteia în economia 
națională, comitetul județean de par
tid a acționat și acționează consec
vent pentru îmbunătățirea activității 
politico-organizatorice, a îndrumării 
și conducerii organelor și organiza
țiilor de partid, a organizațiilor de

trtbuna experienței • 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

din județul IALOMIȚA
Marin VASILE

prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.

masă și obștești, a consiliilor de con
ducere și comitetelor oamenilor 
muncii, a tuturor specialiștilor ce lu
crează în această ramură.

Ne preocupă valorificarea din plin 
a experienței obținute în cursul cin
cinalului 1971—1975. cînd, pe baza 
unui amplu program de măsuri, ime
diate și de perspectivă, au fost ini
țiate o serie de acțiuni de îmbunătă
țiri funciare, care au adus in circui
tul agricol 4 460 ha. au pus în stare 
de exploatare agricolă o suprafață 
de peste 70 mii ha și au completat 
rezervele de apă ale județului cu 
circa 100 mii. mc prin realizarea unor 
acumulări, diguri și alte construcții

hidrotehnice. Tot în această perioa
dă, folosind din plin sprijinul acor
dat de partid și de stat, s-au con
struit și dat în folosință amenajările 
pentru irigații din sistemele Pie- 
troiu-Ștefan cel Mare și Gălățui-Că- 
lărași în suprafață de 134 mii ha și 

sînt în faza de 
terminare lucră
rile din sistemul 
Mostiștea pe 57 
mii ha, în para
lel cu efectuarea 
acestora, comite
tele comunale de 
partid și ale uni
tăților agricole au 
mobilizat coope
ratorii și lucra
torii din agricul
tură la efectua
rea unor amena
jări locale, care, 
împreună cu cele 
de mai sus. au fă- 
ctit ca 55,6 la su

tă din totalul terenului arabil al ju
dețului să fie irigat.

Preocupați de creșterea continuă; a 
producției agricole și folosirea rațio
nală a bazei tehnico-materiale de 
care dispunem, comitetul județean 
de partid a organizat consfătuiri, 
schimburi de experiență, instruiri ale 
cadrelor de conducere și specialiști
lor unităților economice și din cer
cetare, in cadrul cărora au fost dez
bătute probleme privind aplicarea 
tehnologiilor, a soiurilor de hibrizi 
cultivați, administrarea îngrășămin
telor pe diferite zone pedoclimatice, 
exploatarea suprafețelor irigate iși 
altele. De asemenea, au fost pregă
tiți prin școlarizări de scurtă durată 
lucrătorii, mecanizatorii și combi- 
nerii. muncitorii din sistemele de

GALAȚI;

Lansarea primei nave din acest an
Zilele acestea, la cala-bazin a 

Șantierului naval din Galati a fost 
efectuată lansarea primei nave 
din acest an, cargoul „Făurei", 
de 7500 tdw. Constructorii au reu
șit să asigure un grad ridicat de 
saturare acestui vas, pentru a ga
ranta livrarea cargoului către bene
ficiarul intern in termenul stabilit.

De remarcat că însăși operația de 
lansare a constituit o performan
tă. ' întrucît nivelul apelor Du
nării este încă deosebit de scăzut. 
Acestui succes i se asociază un al
tul : livrarea la export, în urmă cu 
cîteva zile, a celei dintîi nave din 
acest an, un carbonier de 18 000 tdw. 
(Dan Plâeșu)

ÎN ZIARUL DE AZI:
® Preocupări pentru formarea profilului moral al specialistu
lui de mîine • în dezbatere publică : Proiectul Programului 
de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului fores
tier în perioada 1976—2010 ® Oamenii muncii participă, dez
bat și decid (relatări despre adunările generale din întreprin
deri și cooperative agricole) • Rubricile noastre : Faptul di
vers ; Fapte, opinii, propuneri; Cartea; Sport; Din țările 

socialiste ; De pretutindeni

irigații și zootehnie, precum și teh
nicienii de la nivelul fermelor.

în vederea cointeresării lucrătorilor 
din agricultură, a întăririi disciplinai 
în muncă. a utilizării cu eficientă 
maximă a fondului de timp, am apli
cat cu consecventă indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
Consfătuirea pe țară a cadrelor din 
agricultură, privind constituirea in 
toate sectoarele a formațiilor mixte 
de mecanizatori și lucrători, precum 
și generalizarea acordului global. 
Totodată, ne-am preocupat îndea
proape de redresarea economică a 
unor cooperative agricole slab dez
voltate. constituind în acest scop co
lective. care împreună cu specialiștii, 
din unități au studiat posibilitățile 
existente pe plan local și au stabilit 
măsurile adecvate.

Pentru îndrumarea și conducerea

(Continuare in pag. a III-a)

lumina Codului etic, societatea te întreabă: Cum trăiești? Cum muncești?

Vechea adresă : Șoseaua 
Viilor. Avea, atunci și a- 
colo, mai puțin de o mie 
de oameni calificați. Acum 
întreprinderea mecanică de 
utilaj chimic (I.M.U.C). are 
cam de trei ori mai multi. 
S-a „mutat" de vreo trei 
ani pe platforma industria
lă din sudul Capitalei. Pro
duce în principal pentru 
industria chimică. Utilaj 
complex : cazane, rezervoa
re, schimbătoare de căldu
ră, răcitoare etc. Produce 
în 1976 de cinci ori mai 
mult decit în 1970.

Sint primele noutăți pe 
care le aflu de la două 
vechi cunoștințe : meșterii 
Constantin Constantinescu 
și Gheorghe Gomboș. Ne 
cunoaștem de vreo... 18 ani. 
De atunci cînd. în altă u- 
zină. între componenții e- 
chipei lui Gomboș și a 
lui Constantinescu se afla 
și semnatarul acestor rîn- 
duri. Echipe în care, pe 
lingă mecanică, se învăța 
repede și obligatoriu și ce 
înseamnă ordinea și disci
plina muncitorească. Știu 
că'au venit aici fiindcă era
nevoie de ei. de priceperea

și experiența lor într-o 
uzină nouă. Atit în pro
ducție, cit și în educarea 
schimbului muncitoresc de 
miine.

— Am remarcat. în sec-

cări pentru tineri. Fiind
că ei sint. intr-adevăr, 
majoritatea și dau me
dia de vîrstă 22 de ani. 
Hopuri, mai ales de în
ceput, au fost și, de ce să

Și tot aici aflu că s-a luat 
măsura ca în prima lună de 
activitate tinerii să fie re- 
tribuiți în regie. Scopul ur
mărit : să se poată familia
riza tinerii mai ușor cu u-

Problema finărului
„fără probleme../7

ții, prezenta majoritară a 
tinerilor. Ce ne puteți spu
ne despre integrarea lor în 
viața de producție și în 
viata de toate zilele ?

întrebarea am adresat-o 
directorului general al în
treprinderii. Petre Fluture.

— Uzina e nouă și in 
citiva ani a trebuit să fa
cem încadrări masive. De 
fapt, școlarizări, califi-

nu recunoaștem, mai sînt 
incă. Ce avem noi de făcut 
este să-i ajutăm pe tineri 
să treacă orice obstacol, să 
micșorăm pe cit posibil a- 
ceste dificultăți ale începu
tului.

De la inginerul Vasile 
Niculescu aflu că este în 
curs un studiu sociologic. 
Tema : integrarea in mun
că a tinerilor nou angajați.

zina, cu munca și chiar 
cu oamenii. Să-și poată 
procura sculele necesare, 
să capete primele deprin
deri. Și încă ceva : elevii 
liceului nr. 30 vor face 
practică nu în atelierul- 
școală, ci direct în uzină. O 
zi pe săptămînâ, incluși în 
brigăzi. La sfirșitul liceului 
vor primi atestarea de mun
citor calificat și vor avea

deja asigurat locul de 
muncă.

Altă însemnare, făcută 
din mers, în drum spre 
hala de sudură și prelu
crări. Informație furnizată 
în comun de secretarul 
U.T.C., Alexandru Dima, și 
Cornel Moșoianu, președin
tele comitetului sindicatu
lui : capacitatea de cazare 
a tinerilor în cămine este 
asigurată... peste sută Ia 
sută. Tocmai s-au întors 
de acolo și discută șan
sele de reușită ale acțiunii 
„cămin model". Aud că 
sînt tineri ale căror camere 
sînt chiar model. Curate și 
chiar împodobite cu lucruri 
artizanale, cum aveau și pe 
la casele părintești de prin 
părțile Moldovei ori ale Ia- 
lomiței. Unii și-au cumpă
rat și televizoare. Sint însă 
și alții care nu prea oste
nesc cu ordinea și curățe
nia. Și deodată, maistrul 
Moșoianu, că e și maistru 
președintele sindicatului, 
zice : „haideți să vă arăt o

(Continuare în pag. a V-a) 
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din adîncul

care 2 000 ha

v

ex-

în

proverb spune : „Ori- 
copiii pe care îi me- 
profund al acestui a-

a resurselor 
raționalizarea 

pro-

cum se știe, se cul- 
dar sînt răspândiți 

în păduri. Cultura lor 
datorită 

furnirului

din
1 :

vi-

Pămmtului

de 
de 

subterană a salinei, 
instalațiile 

si de iluminat. Celor

releva studentul Gheorghe 
secretarul organizației Aso- 
studenților comuniști 
automatizări

din
cînd ți se

Noul hotel „Bucovina" din Suceava — cu 250 de locuri — dat recent în 
folosință Foto : R. Șerban

PE SCURT —------
populare județene șl cele comunale să la măsuri de 
către deținători (cooperative agricole de producție și 
a tuturor terenurilor dezgolite, îndeosebi de pe mar-

în județul Cluj au fost obținute 
succese in acțiunea de refacere și 
îngrijire a pădurilor. Prevederile cin
cinalului 1971—1975 au fost realizate 
mai devreme : la împăduriri cu un 
an și jumătate, iar la producția sil
vică — cu șapte luni și .jumătate. în 
această perioadă s-au executat lu
crări de împăduriri pe o suprafață 
de 8 200 ha, s-au substituit 5 200 ha 
arboret® de productivitate scăzută și 
s-au instalat pe 3 700 ha culturi spe
ciale cu cicluri scurte de producție 
pentru producerea lemnului de celu
loză. în prezent, patrimoniul silvic o- 
cupă 22. la sută din suprafața totală 
a județului, procent care este infe
rior mediei pe țară.

Ținînd seama de sarcinile ce ne 
revin din programul de măsuri su
pus dezbaterii publice, s-a întoc
mit programul de măsuri în pro
fil teritorial care cuprinde obiective 
și acțiuni vizînd îmbunătățirea struc
turală. sistematică și susținută a fon
dului forestier. Cotele de tăiere a ma
sei lemnoase față de posibilitatea pă
durilor sînt mai mici pe județ cu 17 000 
mc în anul 1976 și cu 40 000 mc, în 
medie pe ceilalți ani ai cincinalului, 
în scopul îmbunătățirii structurii 
fondului forestier, vom promova în 
cultură speciile repede crescătoare 
de rășinoăse și foioase.

Conform programului, cele 18 000 ha 
păduri slab productive vor fi substi
tuite intr-un ritm mediu anual de 
600 ha. astfel încit acțiunea să se în
cheie în anul 2005. în același timp, 
se vor face plantații de plop, nuc și 
dud pe 2 400 km în aliniamente de-a 
lungul drumurilor și cursurilor de 
apă. din care în actualul cincinal 500 
km. Corelat cu sarcinile ce revin a-

griculturii și gospodăririi apelor, pro
gramul prevede să se împădurească, 
pină în anul 2000, cele 9 500 ha te
renuri neproductive, inapte pentru 
cultura plantelor agricole, pomicul
tură și viticultură, din 
în actualul cincinal..

Scăderea temporară 
de lemn face necesară 
consumurilor, măsuri pe care 
gramul le inserează, vizînd îndeosebi 
marii consumatori. în ce privește 
nevoile populației, acestea vor fi sa
tisfăcute în special din pădurile co
munale, din lemnul de mici dimen
siuni. rezultat din exploatările fores
tiere, din materialul mărunt extras 
prin tăierile de îngrijire din pădurile 
tinere, precum și din arborii izolați, 
uscați, rupți sau doborîți de vînt în 
păduri și în pășunile împădurite. în 
acest sens, potrivit prevederilor pro
gramului, vom organiza cel puțin de 
două ori pe an — primăvara și toam
na — acțiuni ample de curățire a pă
durilor. Din aceste surse vor fi apro
vizionați, cu prioritate, cei care parti
cipă la aceste lucrări.

La construcțiile din mediul rural 
sînt necesare importante măsuri de 
reducere a consumului de lemn prin 
folosirea pe scară largă a înlocuito
rilor. a materialelor locale și a pre
fabricatelor. în acest scop se impune 
ca unitățile producătoare de materia
le de construcții și ale cooperației să 
lărgească gama sortimentelor de 
prefabricate și să le asigure în can
titățile necesare pentru satisfacerea 
nevoilor populației.

Ing. Vasile BOZINTAN
inspector șef —
Inspectoratul silvio județul Cluj

© Consiliile 
împădurire, de 
persoane fizice) 
ginea cursurilor de apă, pentru protejarea terenului agricol. (Ion C. 
Niculescu, comuna Godeni, sat Cap.u Piscului, județul Argeș).

o Școlile și organizațiile de pionieri să strîngă sămîntă de sal
cîm, pe care s-o cultive în pepinierele școlilor sau ale consiliilor 
populare, iar puieții rezultați să-i planteze pe. terenuri erodate și ne
fertile din raza comunelor. (Const. Enăchescu, Bacău, calea Mărășești, 
bloc 1, scara C, etaj III, apart. 10).

9 Constat că mulți puieti de arbori nu ajung la maturitate deoarece 
unii copii și chiar oamenii maturi îi rup. De aceea, aș propune ca la 
capitolul VIII din Program, referitor la activitatea de propagandă sil
vică. să se prevadă și obligația ca, încă de la vîrsta preșcolară și apoi 
în școală, să se insufle copiilor dragostea față de arbori, de natură în 
general. Toți copiii patriei trebuie să înțeleagă că dacă vor exista mai 
multi arbori și arbuști vom respira un aer mai curat. (Dumitru Hîncu, 
Piatra Neamț).

o Să se stimuleze plantarea speciilor melifere de arbori — Înde
osebi salcîm și tei — prin școli, întreprinderi, organizații obștești și 
persoane fizice, în sate și orașe, pe terenuri virane și neproductive. 
Pentru îmbunătățirea bazei melifere, să se extindă plantarea arborilor 
meliferi pe toate terenurile improprii agriculturii. (Ion Vișoiu, inginer 
pensionar, Pitești, str. Victoriei, bloc A—1, apart. 4)..

Consemnam, în primăvara a- 
nului trecut, in rubrica noastră, 
ideea salutară a edililor din Slă- 
nic-Prahova de a transforma o 
sală din vechea salină (la 230 
metri sub pământ) într-o expo
ziție inedită cu sculpturi din... 
sare. Acum sintem in măsură 
să anunțăm că minerii salinei — 
oameni de mare hărnicie, dar si 
cu mare dragoste pentru artă — 
au dat tot sprijinul sculptorului 
Iustin Năstase, in realizarea ce
lei de-a doua lucrări, de propor
ții monumentale — bustul lui 
Traian. Primul a fost cel al lut 
Decebal. Bustul a fost dăltuit 
intr-un masiv de sare in greu
tate de peste 7 000 kg. ,,Odată cu 
această a doua sculptură — ne 
spune primarul Slănicului 
Prahova — inaugurăm sala 
expoziție 
S-au pus la punct 
electrice 
două lucrări de mari proporții 
li se vor adăuga, pe pereții sa
linei, basoreliefuri inspirate din 
Columna lui Traian, precum și 
numeroase grupuri statuare, cu 
scene memorabile din istoria 
tării.

N ci®
vină motorul

Nucii, după 
tivă in livezi, 
foarte mult și 
este deosebit de rentabilă 
fructelor ce se ’obțin și 
de bună calitate. Numai că, în ul
timii ani. numărul nucilor s-a împu
ținat foarte mult. De aceea, consi
der că trebuie continuată acțiunea de 
extindere a nucilor, sarcină care 
trebuie să fie prevăzută în mod spe
cial în Programul de măsuri privind 
conservarea și dezvoltarea toridului 
forestier. Tatăl meu. țăranul Gheor- 
ghiță Mohora,. în urmă, cu ,40 de 
ani, a plantat nuci pe mâlul
riului Gilortețul din satul Hirișești, 
comuna Novaci, județul Gorj, care 
acum sint mari și cu rădăcinile. lor 
puternice apără malurile de furia 
apelor. Toate acestea mă îndeamnă 
să propun ca programul să cuprindă 
prevederi exacte cu privire la ex
tinderea nucului în fondul forestier. 
Este adevărat că Legea pomiculturii 
vine în sprijinul extinderii acestui 
valoros pom. lăsînd consiliilor popu
lare latitudinea de a descoperi și

planta cu nuc toate terenurile care 
nu-și găsesc altă întrebuințare. De 
asemenea, este oferit în mod gratuit 
material săditor. Dar trebuie să 
tindem mai mult acest pom în 
păduri, de-a lungul șoselelor, 
curțile și can toanele silvice etc. A- 
ceasta se poate realiza foarte ușor. 
Experiența a arătat că însămînțarea 
directă duce la obținerea unor pomi 
viguroși, care se vor ancora cu rădă
cinile lor puternice in pămînt. La 
această acțiune să fie atrași elevii 
școlilor de Ia sate. Consider că ac
țiunile ce se vor- întreprinde cu pri
lejul „Zilei ' plantării arborilor", ce 
se va institui, să aibă ca obiectiv și 
extinderea nucului. Tinerii vor avea 
cea mai frumoasă amintire sădind și 
îngrijind un nuc, doi și chiar mai 
mulți. Prin longevitatea sa, nucul 
face legătura între generații. Urmașii 
noștri ne vor mulțumi dacă vom 
planta azi și îngriji cît mai mulți 
nuci.

Gh, MOHORA
Novaci-Gorj

Pădurile, constituie și o sursă de 
plante medicinale. Sînt unii arbori și 
îndeosebi arbuști mult căutați în a- 
cest scop. Ținînd seama de această 
cerință, in Decretul Consiliului de 
Stat privind îmbunătățirea activității 
de producere și valorificare a plante
lor medicinale și aromatice din 23 oc
tombrie 1975 se prevăd la articolul 10 
sarcini precise care revin Ministeru
lui Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții. Constat însă că 
în proiectul programului de măsuri 
nu sint prevăzute decît foarte sumar 
unele preocupări în legătură cu dez
voltarea recoltării și valorificării a- 
ceStor bogății naturale și mai puțin 
în legătură cu extinderea în perime
trul silvic a plantării de arbori și ar
buști cu utilizări medicinale, cu con
servarea și refacerea florei spontane 
medicinale din perimetrul silvic. De 
aceea propun ca la capitolul III ca

linie directoare în cultura speciilor 
forestiere să se aibă în vedere după 
punctul 4 : extinderea plantării de 
arbori și arbuști cu utilizări medici
nale cum sînt : tei, salcîm japonez, 
crușin, cireș, păducel și alte asemenea 
specii. La punctul 6. unde se tratează 
instalarea gardurilor vii, să se preci
zeze arborii și arbuștii cu utilizări 
medicinale, ca măceș, păducel. soc 
etc. De asemenea, la capitolul VII 
punctul 2 să se completeze cu extin
derea plantării de arbori și arbuști cu 
utilizări medicinale, precum și a unor 
plante medicinale caracteristice zonei 
de pădure atît în cultură, cit și în 
semicultură : saschiu, mătrăgună și 
alte asemenea

Constantin
subinginer, 
întreprinderea

specii.

1ENE1

„Plafar" Cluj-Napoca

Un străvechi 
ce părinte are 
rită". La tîlcul 
devăr ne gîndeam, luînd cunoștință 
de preocupările organizației de par
tid a celui mai puternic centru de 
pregătire a viitorilor specialiști din 
tara noastră — Politehnica bucu
reșteană.

— E o axiomă fundamentală a 
muncii noastre — ne spunea prof, 
univ. dr. Jean Moncea, prorector al 
Institutului politehnic, secretar al co
mitetului de partid pe institut — fap
tul că tînărul specialist pe care îl pre
gătim trebuie să fie nu numai un om 
cu o bună calificare profesională, 
dar și un cetățean profund devotat so
cietății noastre socialiste, un patriot 
hotărît să-și pună întreaga capacitate 
și forță de muncă în slujba înfloririi 
patriei. Prin toate mijloacele ne 
străduim să insuflam viitorului in
telectual sentimentul că este profund 
dator să răspundă, prin munca sa 
înalt dăruită, obștii noastre, care in
vestește atît de mult în pregătirea 
sa — se știe că pentru fiecare stu
dent statul nostru cheltuiește circa 
13 000 lei — asigurîndu-i un demn 
statut social, posibilitatea și. implicit, 
libertatea de a lucra nu pentru in
teresele înguste ale unor patroni, ci 
pentru interesele superioare ale co
lectivității, pentru înflorirea patriei 
care-i chezășuiește propria înflorire. 
De aceea, noi privim educarea tână
rului specialist în formare ca un tot 
unitar, care cuprinde întregul angre
naj al formelor și modalităților de a 
acționa asupra conștiinței sale...

...Facultatea de automatică. Aici 
acționează un comitet de partid cu 
două organizații de bază — una în 
secția de automatizări, cealaltă în 
secția de calculatoare — și cu grupe 
de partid în fiecare an de studii.

O importantă și semnificativă ac
țiune inițiată de comitetul de partid 
în direcția formării conștiinței pa
triotice și revoluționare a viitorului 
specialist a fost analizarea, la în
ceputul noului an universitar, a tu
turor cursurilor în lumina acestui o- 
biectiv. Rezultatul nemijlocit al ana
lizei este îmbogățirea lecțiilor și 
seminariilor cu referiri concrete 
și substanțiale Ia realizările știin
ței și tehnicii românești, la pro
gresele industriei noastre, precum și 
Ia sarcinile de anvergură pe care cin
cinalul revoluției tehnico-științifice 
Ie pune în fata automaticii. Aceste 
referiri se înmulțesc și se actualizea
ză pe parcursul întregului an de stu-

dii, deoarece majoritatea covîrșitoare 
a cadrelor didactice sînt strîns legate 
de diferite întreprinderi și institute 
de cercetare. „Simți o adevărată mîn- 
drie — ' • - • -
Tecuci, 
ciației 
anul II 
înfățișează, chiar și la materii „uni
versale" cum sînt fizica, matematica, 
bazele electrotehnicii, rolul de prede
cesori îndrăzneți 'pe care l-au avut 
mari oameni de știință români. E un

mă urgență a unei comenzi de pa
nouri de automatizare. Acționînd prin 
agitatori, prin responsabili de grupă 
ai A.S.C., organizația de partid a ex
plicat fiecărui student importanța a- 
cestei solicitări. Rezultatul a fost o 
puternică mobilizare conștientă a tu
turor studenților, care au muncit zi 
și noapte, în „schimburi prelungite", 
spre a se achita de sarcină.

Tot despre „schimburi prelungite" 
ne-au vorbit — chiar de la primul 
contact — tovarășii din conducerea

continuu îndemn pentru ca nici ge
nerația noastră să nu se lase mai pre
jos, mai ales dacă ne gindim la con
dițiile pe care statul nostru so
cialist ni le asigură cu atîta încre
dere în forțele și capacitățile noas
tre". Si e, totodată,' am adăuga noi, 
uri viguros „antidot preventiv" împo
triva. oricăror eventuale tendințe de 
ploconire în fața realităților de 
aiurea, o chezășie a ancorării traini
ce a tînărului specialist în miezul 
problemelor specifice cu care va fi 
confruntat în activitatea productivă.

Pe aceeași linie se situează.și mă
surile luate în direcția integrării în- 
vătămîntuhii cu producția și cerceta
rea. Această vastă acțiune la scară 
națională este considerată aici, la fa
cultatea de automatică a Politehnicii 
bucureștene — așa cum reliefa conf. 
dr. Ion Dumitrache, secretarul orga
nizației de bază a secției automati
zări — „nu numai un mijloc de a-i 
deprinde pe studenti cu tehnicile, cli
matul și obligațiile producției mate
riale. ci și un puternic ferment edu
cativ, un stimulent al plămădirii spi
ritului de responsabilitate civică față 
de societate". Sub îndrumarea directă 
a organizațiilor de bază, care anali
zează sistematic în adunările genera
le felul cum se desfășoară activitatea 
productivă, cum se realizează planu
rile de producție (căci cele două sec
ții ale facultății au planuri de pro
ducție ca orice sectoare ale unei în
treprinderi), decanatul și Asociația 
studenților comuniști urmăresc zi de 
zi rezultatele obținute. Recent, 
bunăoară, întreprinderea „Automa
tica" a solicitat studenților un efort 
deosebit pentru terminarea cu maxi-

organizației de partid a facultății do 
mecanică agricolă. „Schimburile pre
lungite" la care se referea conf, dr; 
Constantin Ciocîrdia, secretanil orga
nizației de bază a facultății, au avut 
loc în toamna anului trecut cind, la 
solicitarea Direcției agricole a jude
țului Ilfov, un mare număr de stu- 
denți’ din anii IV și V — calificați 
printr-un curs rapid ca tractoriști — 
au muncit, intens la executarea ară
turilor de toamnă în întreprinderile 
agricole de stat Mogoșoaia. Bragadi- 
ru, Mihăilești, Sărulești. „De la șase 
dimineața la șase seara era orarul de 
lucru, fără a tine seama de intempe
rii — ne spunea conf. dr. Mircea 
Soare, șeful catedrei de mașini agri
cole, _ locțiitor al secretarului organi
zației de bază — și putem spune că 
studentii-tractoriști, în rîndul cărora 
comuniștii serveau drept model, au 
făcut fată cu succes sarcinilor. De alt
minteri. mărturie stau scrisorile de 
mulțumire pe care facultatea le-a pri
mit din partea unităților respective". 
O inițiativă vrednică de atenție a or-

ganizației de partid de aici a fost, de 
asemenea, preluarea de către stu
denții secției de construcții de mașini 
agricole a unei linii de montaj la u- 
zinele „Semănătoarea".

Un rol însemnat în educarea civică 
a studenților îl joacă — așa cum a- 
răta studentul Gheorghe Nica din a- 
nul IV, președintele Consiliului Aso
ciației studenților comuniști pe fa
cultate — învățămîntul politic U.T.C. 
Desfășurat sub îndrumarea și contro
lul permanent al organizației de 
partid — care a delegat din rîndurile 
ei ca propagandiști un număr de co
muniști cu o bună pregătire ideolo
gică — acest tip de învățămînt cu
prinde în formele sale organizate, 
mai toți studenții facultății. împărtă- 
șindu-le un șir de cunoștințe refe
ritoare la istoria patriei, a partidului 
și a U.T.C., probleme actuale ale 
construcției noastre socialiste.

Firește, nu s-ar putea spune că or
ganizațiile de partid, de la Politehni
că au epuizat toate căile și mijloa
cele acțiunii educative. Precum au 
remarcat unii dintre interlocutorii 
noștri, se face încă prea puțin, bună
oară, pentru stimularea combativită
ții comuniste a studenților, pentru 
călirea intransigentei fată de com
portările ce nu corespund statutului 
de student, normelor etice generale 
ce domnesc în climatul nostru social.

Ceea ce se impune însă ca 6 con
statare fundamentală este că munca 
politico-educativă a organizațiilor de 
partid, a tuturor comuniștilor de la 
Politehnica bucureșteană se reflectă 
pozitiv în sporirea gradului de res
ponsabilitate a viitorilor ingineri 
fată de obște ca o manifestare eloc
ventă a trăsăturilor înaintate speci
fice profilului moral al specialistului, 
al intelectualului societății socialiste.

loan Potopea din Rădești, ju
dețul Alba, este șofer la Aiud, 
pe ăutodubița 21—AB—2535. In- 
tr-una din nopțile trecute. Poto
pea nu s-a mai dus cu autodubi- 
ța la garaj. A parcat-o la domi
ciliu. Dimineața, din cauza fri
gului de peste noapte, motorul 
n-a mai pornit. Potopea a aprins 
un foc și... Si a fost suficientă 
o mică fisură la rezervor, prin 
care se prelingea o șuviță de 
benzină. Au ars cabina și insta
lația electrică a mașinii, iar șo
ferul a fost internat urgent in 
spital, cu arsuri grave. După 
vindecare se va „arde“ și la bu
zunare.

♦

Victor BÎRLĂDEANU

Unde ești, 
surioară ?

Ne scrie. Constantin Erena 
Reșița. Aleea Narcisei, bloc 
„în împrejurări și condiții
trege- am fost despărțit de sora 
mea, născută la data de 28 mai 
1938, în satul Zăgaia, județul 
Mehedinți. La naștere, se. nu
mea Meleca Iuliana. Cînd avea 
numai șase luni, a fost dată la 
Casa copilului din Timișoara, 
după care a fost luată, un timp, 
de familia lui loan Munteanu
din Mănăștur, județul Timiș și, 
din nou, încredințată Casei copi
lului. în 1948. cînd avea 10 ani, 
sora mea a trimis familiei Mun
teanu o scrisoare din Galați, dar 
nu se știe de la ce adresă anu
me. Am rugat organele de mi
liție s-o caute, dar cu toate in
vestigațiile făcute pină acum, 
n-am reușit s-o regăsesc. Tot de. 
la miliție mi s-a recomandat să 
mă adresez rubricii «Faptul di
vers», prin intermediul căreia 
cititorii au ajutat la reîntregirea 
multor familii. îi rog și eu să 
mă ajute să-mi găsesc surioara, 
singura pe care o am pe lume". 
Cine-1 ajută ?

Am trecut de curînd prin 
marele magazin universal 
din Craiova — la a cărui 
inaugurare fusesem de față
— și ne menținem bunele 
impresii inițiale. Ordinea, 
disciplina, curățenia, modul 
de expunere a mărfurilor, 
chiar și unele mici amă
nunte de organizare atestă 
exigenta pe care și-o im
pune singură această mare 
unitate comercială — ca să 
nu mai vorbim de persona
lul de servire — care se 
prezintă într-o ținută im
pecabilă și nu știe ce să mai 
facă pentru a mulțumi pu
blicul. Vînzătoarele de la 
imprimeuri, de la pînzeturi 
și carpete — spre exemplu
— ne evocau imaginea unui 
stup de albine : pur și sim
plu zbîrnîiau în fața raftu
rilor și a clienților. tot tim
pul fiind amabile, pline de 
solicitudine, zimbitoare. Am 
trecut; de asemenea, și pe 
la supermagazinul „Bega“ 
din Timișoara, pe la „Tomi- 
sul“ constănțean, pe la 
universalul din Brașov și pe 
la alte mari magazine din 
București — unde am gă
sit aceeași îmbucurătoare 
situație.

Sînt lucruri absolut nor
male -—veți zice. Si așa 
este, pentru că toți lucră
torii din comerț trebuie 
să-și servească bine clientii, 
să fie amabili și să le vor
bească frumos, să-și facă — 
adică — datoria. Tot așa 
cum și noi, cei care cum
părăm. trebuie să manifes
tăm respectul cuvenit față 
de concetățeanul nostru de 
dincolo de tejghea. Tocmai 
de aceea, nu mai insistăm 
aici asupra acestor situații 
normale, care pot fi întîlni- 
te în majoritatea magazine
lor mari și mici, unde ..Re
gulile generale de comerț" 
sînt respectate în primul 
rînd de lucrătorii din co
merț. Insistăm, în schimb, 
asupra unor situații care se 
abat de la regulă — pentru 
a putea desprinde cauzele

ce le creează și, în același 
timp, căile de înlăturare a 
acestora.

Fiecare dintre noi. în ca
litate de solicitant zilnic al 
serviciilor comerciale, știe 
cit e de neplăcut cînd — 
intrind intr-un magazin — 
dă de un vînzățor morocă
nos ori distrat, ocupat cu 
ale lui. arțăgos, lipsit de 
bunăvoință.

Chiar deunăzi am întîl-

astfel dovedește lacune în 
propria-i bună creștere și 
educație cetățenească, dove
dește — cu alte cuvinte — 
că nu a învățat ce trebuia 
din lecțiile de comporta
ment general predate în 
școlile de specialitate ale 
comerțului.

O veche și înțeleaptă zi
cală românească spune că 
„vorba dulce mult aduce". 
Dacă pe stradă, în relațiile

tervenit politicos : „Vă rog, 
mai puneți-mi încă două". 
Atît i-a trebuit vinzătoarei. 
A început să pufnească, a 
rupt ambalajul, aruncînd 
ostentativ pe cîntar marfa 
cerută.

Căutînd să stabilim cau
zele unor astfel de compor
tări anormale, am ajuns — 
prin consultarea unor fac
tori din comerț și prin pro
priile noastre constatări —

„Vorba
mulțumiri aduce'

inegalități în ținuta profesională a lucrătorilor din comerț

nit la „Victoria" din Bucu
rești — magazin mare, cu 
pretenții — cîțiva asemenea 
vinzători.

— Ce mă tot chemi ? — 
punea la punct pe cineva 
vînzătoarea de la impri
meuri. Decide-te și gata !

— Vreau ceva pe fond 
bleu...

— Bleu, de unde bleu ? 
Dacă aveam bleu, cereai 
maron !

— Bine, tovarășă, dar 
cum vorbești ! ?

— Dar ce-am zis, frate, 
ce, te-am insultat ?

„Ce. te-am insultat ?“ — 
zice vînzătoarea. Care va 
să zică. potrivit men
talității dumneaei, a te 
purta frumos cu publicul, 
înseamnă... doar să nu jig
nești 1 Noi am zice însă că 
cine gîndește și se comportă

între cunoscuți, „vorba dul
ce" este folosită după apre
cierea și educația fiecăruia, 
în serviciul public purtarea 
fără reproș, politețea desă- 
virșită, solicitudinea sint 
condiții obligatorii. Ca an
gajat în slujba publicului 
nu poți fi într-o zi amabil 
și vesel, iar in alta arțăgos, 
în fiecare zi, tot timpul, 
trebuie să te comporți așa 
cum îți impun rigorile me
seriei pe care singur ți-ai 
ales-o.

Un alt exemplu : într-una 
din zilele trecute, la ..Del
ta" din Capitală erau in 
fața raionului de pește doar 
3—4 oameni. Marfă — din 
belșug. Cineva a cerut două 
scrumbii afumate. Vinză- 
toarea le-a cintărit, le-a 
împachetat, dar cînd să le 
dea clientului, acesta a in

ia două concluzii mai im
portante : 1) ședințele pro
fesionale din unitățile co
merciale omit în majorita
tea cazurilor să înscrie pe 
ordinea de zi și probleme 
de educație, de comporta
ment. în general de lucru 
cu publicul ; 2) în comerț, 
controlul asupra modului de 
servire și a conduitei vânză
torilor continuă să rămînă 
un deziderat.

Referitor la prima cauză, 
am întrebat pe cițiva res
ponsabili de magazin, pe 
■șeful serviciului comercial 
ide la întreprinderea comer
cială „Victoria", și chiar pe 
unul dintre directorii aces
teia din urmă — ce anume 
probleme s-au discutat în 
ultimul timp la respectivele 
ședințe profesionale. Răs
punsul a fost invariabil :

„Bineînțeles, probleme de 
producție". Am mai între
bat : Dar probleme privind 
civilizația serviciilor comer
ciale ? „Da, s-au mai dis
cutat, dar n-au fost prevă
zute special la ordinea de 
zi". Deci, s-au discutat ac
cidental, ca și cînd proble
mele de producție ar fi una, 
iar cele de servire a publi
cului — cu totul altceva. E, 
firește, o mare eroare. Pen
tru că, în comerț, actul 
„producției" — al îndepli
nirii planului de desfacere 
— este, dacă vreți, condi
ționat de felul in care știi 
să servești, să vinzi marfa, 
să-ți atragi clienții !

Spuneam, în al doilea 
rind, că în unitățile comer
ciale nu se exercită un con
trol sistematic asupra mo
dului cum este servit publi
cul și cum se comportă vin- 
zătorii. Această constatare 
se desprinde clar și din re
gistrele de control unic ale 
magazinelor în care sem
nează zilnic inspectorii: In
specția comercială, prin re
prezentanții ei, și-a făcut 
obiceiul să controleze în u- 
nitățile comerciale aproape 
exclusiv starea de curățe
nie (scop în care, de fapt, 
a fost creată inspecția sa
nitară) și gramajul mărfu
rilor.

Firește, ne-am oprit aici 
doar asupra citorva din 
cauzele care generează in 
unele magazine un climat 
nefavorabil bunei serviri, 
înlăturarea acestor cauze și 
normalizarea situațiilor de 
acest fel constituie o înda
torire a responsabililor de 
magazine, a conducerii în
treprinderilor comerciale, a 
respectivelor organizații de 
partid, sindicat și tineret — 
chemate să se preocupe în
deaproape de etica vînzăto- 
rilor și de continua lor 
educare în spiritul unei ser
viri civilizate, al solicitudi
nii și respectului fată de 
public.

Glî. GRAURE

® loan Purdii din comuna Grăniceri, iude*ul Arad> 
este pensionar C.F.R. din februarie 1971. în cincinalul trecut, el a cres
cut două vaci și a predat statului — pe bază de contract 
litri de lapte. ..... - .......... .
propus să livreze statului și mâi mult lapte de vacă. (Petre Botașiu, co
muna Grăniceri, județul Arad).

® Cu ușile îerecaSe... Multe autobuze.care circulă pe tra- 
seul nr. 21, ca și pe alte rute din municipiul Craiova, au ușile din 
mijloc blocate. Dacă conducătorii auto și revizorii tehnici din garaje 
ar depune mai mult interes pentru repararea defecțiunilor respective, 
s-ar evita în bună măsură aglomerația la coborirea din mașini. (Ni- 
colae Chivu, Brazda lui Novac, bl. 34, Craiova).

® Biblioteca orășenească din Aleșd (director Florica 
Leho) și-a dobindit aprecierea cetățenilor de aici prin varietatea acti
vităților desfășurate. în cadrul bibliotecii sînt organizate numeroase 
seri literare, expoziții de cărți, recenzii ș.a. în prezent, biblioteca dis
pune de un fond ce depășește 50 000 volume. (Ion Arion, Aleșd, județul 
Bihor).

® Un harnic gospodar al comunei — nu exagerez cu 
nimic, caracterizîndu-1 astfel pe Constantin Munteanu, primarul comu
nei Tetoiu, județul Vilcea. E de peste trei ani in această muncă de 
răspundere și. in răstimp, și-a cîștigat o îndreptățită prețuire a cetă
țenilor. în această perioadă — de multe ori din inițiativa lui — zestrei 
comunei i s-au mai adăugat încă o școală generală de 10 ani, o bru
tărie, trei magazine, patru grădinițe, un sediu pentru poștă, un sta
ționar pentru copii și altele. Pe primarul nostru il găsești greu la 
birou. E de dimineața pină seara pe la unitățile din raza comunei, 
la cele două C.A.P.-uri. mai ales pe la zootehnie, ori pe la școli sau 
dispensar. Mereu e între oamenii comunei. (Ionel lordache, dispensa
rul medical Tetoiu, județul Vilcea).

© Â 89-a aniversare a nașterii mele am petrecut-° 
în spitalul județean din Suceava. Acolo,-după 22 de ani de cînd nu îi 
mai vedeam pe cei dragi din jur, am fost operată redobindindu-mi 
vederea, de către medicul șef al secției oftalmologie, dr. Ianopol Jean, 
căruia — cit și întregului său colectiv — nu am destule cuvinte ca 
să le mulțumesc. (Ecaterina Fediuc, pensionară C.A.P. Negostina, co
muna Bălcăuți, județul Suceava).

® 0 lăudabilă inițiativă 3 3VUt InstitutuI de cercetări 
și proiectări miniere pentru cărbune din Petroșani. Specialiștii de aici 
au realizat — și apoi au expus — machetele tuturor incintelor miniere 
și preparațiilor din Valea Jiului, vizitatorii luînd cunoștință astfel atit 
de stadiul prezent, cît și de perspectivele de dezvoltare ale acestora. 
(Gheorghe Bozu, str. Minerului nr. 19 — Petroșani).

© De ce nu se respectă contractulcu nr-134 din luna 
mai anul trecut pe care C.A.P. Popeni, din comuna Zorleni, județul 
Vaslui, l-a încheiat cu I.R.E. Iași, în vederea efectuării unor lucrări 
de instalații electrice în sectorul nostru zootehnic ? Cu atit mai mult 
cu cit cooperativa noastră a virat la Banca agricolă din Bîrlad suma 
de 118 000 lei, în vederea finanțării acestei lucrări, cu termen la 30 
august anul trecut, dar care este departe de finalizare. (Constantin 
Iorga, președintele C.A.P. Popeni. comuna Zorleni. județul Vaslui).

® De multă vreme se discută câ în centrul comunei 
Zănești, județul Neamț, se va construi un magazin universal, 
etajat. Un astfel de magazin, situat pe șoseaua Bacău—Bicaz, foarte 
frecventată de turiști, ar fi binevenit pentru comuna noastră, care 
cunoaște o tot mai mare dezvoltare economică. (Ion Axinte, comuna 
Zănești, județul Neamț).

circa 40 400 
in noul cincinal, in care am pășit, pensionarul I. P. și-a

Braconierul 
în capcană

Ion Fieraru din comuna Căli- 
nești, județul Teleorman, s-a 
convins încă o dată — dacă mai 
era nevoie — de înțelepciunea-.*' 
vorbei „cine sapă groapa altu
ia...". A căzut singur intr-una 
din capcanele pe care le pusese 
în calea căprioarelor, iepurilor 
și fazanilor. $i așa, a ajuns in 
fata instanței de judecată sub 
învinuirea de vînătoare fără 
permis și cu instrumente inter
zise. Sau, mai de-® dreptul — 
braconaj.

I
I
I

F. F. Urgent
Miez de noapte. în sala de aș

teptare a stației C.F.R. Călărași, 
Florea Florea din comuna Vîr- 
toapele, județul Teleorman, aș
teaptă un tren. Pe ușă își fac 
apariția Ion Chircă și Vasile 
Mandache (de la întreprinderea 
materialelor de construcții din 
localitate) și Ion Dumitrașcu 
(de ocupație... fără). Din senin, 
cei trei caută pricină lui F. F. 
Acesta îi roagă să-1 lase în pace. 
Dar ți-ai găsit 1 Cei trei scan
dalagii au tăbărît asupra lui 
F. F., l-au lovit și l-au buzună- 
rit. Apoi, au dat bir cu fugiții. 
Sesizate, organele de miliție au 
pornit f.f. urgent în urmărirea 
celor trei. Și tot f.f. operativ 
— în numai două ore — au fost 
prinși. Acum staționează 
Dar nu în stația C.F.R.

și ei.

La Odobești, pe strada 
zachi, la numărul 95 — 
chef mare. loan Drosu avea ca 
invitat pe cumnatul lui. Petru 
Gugoașă, din Bălușeni, județul 
Botoșani. După ce au întrecut 
măsura cu băutura, cei doi au 
vrut să-și încerce „norocul" și 
la jocul de cărți. De Ia o glumă 
au ajuns la harță, de la harță 
s-au luat la bătaie. în încăie
rarea produsă, cumnatul gazdei 
și-a pierdut viața. loan Drosu 
este cercetat acum sub învinui
rea de omor.

Ca- 
mare

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir



SCÂNTEIA — sîmbătă 24 ianuarie 1976 PAGINA 3

Adunarea generală din secția laminor 800 a Combinatului Adunarea generală de la C. A. P. lanca,

Direcții prioritare de acțiune: 
creșterea randamentului utilajelor 

și economisirea metalului

Fiecărui cooperator, o sarcină 
precisă; la fiecare loc 

de muncă—ordine și disciplină
Chemarea Ia întrecere pe anul 

1976, lansată de siderurgiștii hune- 
doreni către toate colectivele din în
treprinderile industriei metalurgice, 
a declanșat in marele combinat o at
mosferă de intensă și entuziastă ac
tivitate creatoare. Nu întimplător, în 
cadrul dezbaterilor ce au loc în a- 
ceste zile iii adunările generale ale 
oamenilor muncii din secțiile și sec
toarele Combinatului siderurgic Hu
nedoara, s. pune accentul pe proble- 
mcle-cheie, pe modalitățile concrete 
de îndeplinire a planului și angaja
mentelor asumate.

— Nicicînd nu a avut colectivul 
nostru sarcini atit de însuflețitoare 
cum sînt cele ce ne revin din planul 
de producție pe anul acesta — arăta 
cuptorarul șef Traian Costa, în adu
narea' generală a oamenilor muncii 
din schimbul B al laminorului de 800 
mm. De aceea, socot că. pentru creș
terea indicilor intensivi și extensivi de 
utilizare a liniei de laminare, hotări- 
toare este alimentarea ritmică a cup
toarelor laminorului cu șarje calde 
de la oțelării. a căror temperatură 
minimă să fie cuprinsă între 800— 
850 grade C. Experiența din anul 
trecut a demonstrat practic că orice 
dereglare a acestui flux dintre oțe- 
lării și laminor duce la pierderi de 
timp și. implicit, de producție și — de 
ce nu am spune-o ? — influențează 
calitatea laminatelor.

— Tn strînsă legătură cu această 
cerință -- completa maistrul Nicolae 
Purțuc — trebuie să se asigure in 
permanență o funcționare ireproșa
bilă a aparaturii termotehnice mo
derne, pentru ca întreg procesul teh
nologic de încălzire a lingourilor în 
cuptoare să poată fi controlat și 
condus in mod științific și nu empi
ric. Aceasta cu atit mai mult cu cît, 
in acest an, ponderea oțelurilor alia
te în producția totală de laminate 
înregistrează o creștere însemnată, 
ajungind la peste 80 la sută.

Concomitent cu propunerile făcute 
pentru îmbunătățirea activității în 
zona cuptoarelor, participant^ la 
dezbateri au pus accentul, așa cum 
era și firesc, pe valorificarea mai 
exigentă a propriului potențial teh
nic și profesional, într-o viziune

întreprinderea „Danubiana" din București. Obiectivul fotografic a surprins la locul de muncâ pe muncitorii fruntași Negoi Constantin, Constantin 
Bordeianu, Costicâ Paraschiv, Ioana Medeleanu, Vasile Dineci și llie Ștefan Foto ; S. Cristian

Acțiuni pentru 
organizarea judicioasă 

a producției 
și a muncii

în această perioadă premergătoare 
Congresului Uniunii Generale a Sin
dicatelor, în majoritatea unităților 
industriale ate țării a fost inițiat un 
ansamblu de acțiuni vizînd organi
zarea judicioasă a producției și a 
muncii. Astfel, pentru o cit mai ra
țională folosire a mașinilor și utila
jelor. organele sindicale au inițiat 
întreceri între lucrători și formații 
-u obiective precum : „cei mai înalți 
indici de utilizare realizați", „cea 
mai îngrijită mașină", „colectiv- 
exemplu de ordine și disciplină" ș.a. 
Au fost extinse o serie de inițiative 
menite să ducă la economisirea ma
teriilor prime, materialelor, combus
tibilului și energiei — „Micronul, 
gramul, secunda" sau „Contul colector 
de economii al grupei sindicale", „Să 
circulăm o zi pe lună cu întreg parcul 
de autovehicule cu combustibil econo
misit". Pe șantierele de construcții 
sint promovate inițiativele „Să mon
tăm cel puțin 3 apartamente pe zi", 
„Cel mai gospodărit șantier, lot, loc 
de muncă". în unitățile industriale 
sînt organizate, în acest prim trimes
tru al anului, vitrine ale cărții, expo
ziții cu dispozitive de protecția 
muncii.

siderurgic Hunedoara

clară, prin îmbinarea într-un tot 
unitar a sarcinilor curente cu cele 
din perspectiva imediată. în această 
ordine de idei, lăcătușul Iuliu 
Bontos. de la linia de lami
nare. a propus conducerii secției 
ca de pe acum să se treacă la pre
gătirea atentă, minuțioasă, a tuturor 
pieselor de schimb de la agregatele 
de bază, în vederea reparației mij
locii. din luna martie a.c., a lami
norului, pentru efectuarea acesteia 
în timp record și la un înalt nivel 
calitativ Vorbitorul a opinat pentru 
introducerea aceluiași sistem de lu
cru și in cazul opririlor accidentale, 
subliniind că asigurarea din timp, 
pe subansamble, a pieselor de schimb 
necesare constituie principalul mij
loc de reducere la minimum a du
ratei eventualelor opriri neprevă
zute.

Abordind în mod obiectiv unele 
aspecte deficitare ale activității de 
la linia de laminare, numeroși parti
cipant! la discuții — printre care la- 
minatorul Ioan Pavel, ing. Dumitru 
Crișa și alții — au supus unei ana
lize minuțioase abaterile tehnolo
gice manifestate aici anul trecut 
și soldate cu bavuri, supradimensio
nări. încrețituri de laminare. Pentru 
evitarea acestor situații, ei au făcut 
propuneri eficiente privitoare la ex
ploatarea rațională a agregatelor, co
laborarea multilaterală între schim
buri și crearea unor condiții tehnice 
de lucru îmbunătățite. Apreciate ca 
deosebit de valoroase, ideile suge
rate au fost incluse ca măsuri de 
prim ordin în programul de acțiune 
pentru viitor.

Adunarea generală a laminatorilor 
a situat pe același plan al exigenței 
colective problemele din sectorul 
ajustaj. unde la ordinea zilei se află 
ridicarea valorii metalurgice a lami
natelor, prin creșterea gradului de 
finisare a lor. Aici, problema nr. 1 o 
constituie asigurarea la timp a pie
selor de schimb pentru modernele 
mașini și utilaje cu care a fost dotat 
sectorul în ultima vreme. „Ar fi bine 
să ne bazăm mai puțin pe import și 
mai mult pe capacitatea noastră 
creatoare — sublinia lăcătușul Vasile 
Grigoruță. în acest scop, se impune 

PENTRU CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ:

Tractoarele și utilajele — 
la timp și bine pregătite!

• în 7 județe, peste 80 la sută din tractoare sînt gata de lucru ® Maximă atenție 
respectării graficelor și verificării calității reparațiilor

Chemarea la întrecere adresată de mecanizatorii de la 
S.M.A. Furculești — Teleorman către toate stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii din țâră a determinat în toate 
unitățile impulsionarea pregătirii utilajelor necesare in 
campania agricolă de primăvară. Potrivit graficelor întoc
mite. pină la 20 februarie, repararea tractoarelor și mași
nilor agricole trebuie să se încheie în toate județele. Care 
este stadiul actual al lucrărilor ? Din datele furnizate de 
centrala de resort din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, pînă la 20 ianuarie, în stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, tractoarele au fost reparate în 
proporție de 75 la sută, ceea ce înseamnă că, în general, 
graficele de lucru sînt respectate. în multe județe, ca 
urmare a măsurilor luate pentru buna organizare a mun
cii, repararea tractoarelor este avansată : Vilcea — 92 la 
sută. Vrancea 89 — la sută. Argeș — 87 la sută, Bacău — 
85 la sută, Caraș-Severin — 84 la sută. Alba — 83 la sută, 
Constanța — 80 la sută. în schimb. în alte județe, repa
rațiile nu sînt la nivelul graficelor : Maramureș — 67 la 
sută, Arad — 68 la sută, Sălaj — 69 la sută, Covasna și 
Timiș — 70 la sută. O situație specială s-a creat în ju
dețele Suceava, Brăila, Botoșani, Vaslui, Bihor ș.a., unde 
se resimte tot mai acut lipsa pieselor de schimb. Deoarece 
această problemă nu este nouă, iar într-un interval de

timp destul de scurt reparațiile trebuie terminate. în toate 
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii este necesar să 
se recondiționeze un număr cit mai mare de piese de 
schimb.

într-un stadiu avansat se află și pregătirea mașinilor 
agricole. Practic, grapele cu discuri sint gata pentru a 
începe lucrul în cimp, iar cultivatoarele, mașinile fitosa- 
nitare și de administrat îngrășăminte chimice, semănăto- 
rile pentru plantele prășitoare sînt reparate în proporție de 
96—97 la sută. Totodată, au fost reparate 80 și, respectiv, 
81 la sută din semănătorile pentru .cerealele păioase și ma
șinile de plantat cartofi. De remarcat că, în județele Ar
geș și Bistrița-Năsăud, pregătirea mașinilor agricole s-a 
terminat, iar în județul Ilfov mai este de reparat numai 
o mică parte a semănătorilor pentru păioase. Rămîneri 
în urmă la repararea acestor utilaje se înregistrează în 
S.M.A. din județele Olt, Sălaj și Harghita.

în aceste zile, concomitent cu măsurile necesare pentru 
buna desfășurare a lucrărilor de reparații, pentru respec
tarea graficelor stabilite, în toate județele trebuie să se 
verifice, cu exigență și răspundere, calitatea reparațiilor 
efectuate și să se facă remedierile necesare.

Ion TEODOR

să se facă intervențiile cuvenite pen
tru asimilarea in întreprinderile din 
țară a unor piese, cum sint furtunuri 
elastice pentru sistemul oleo-hidra- 
ulic, pompe de diferite capacități, 
fotocelule și diverse garnituri, lucru 
pe deplin posibil". Propunerea a fost 
argumentată și de alți vorbitori prin 
faptul că. chiar în cadrul secției la
minorului de 800 mm. a prins viață 
o largă preocupare pentru confecțio
narea unor garnituri, simeringuri și 
a altor piese necesare mașinilor de 
frezat, cojit, polizat și îndreptat la
minate.

Pentru sporirea capacității de fi
nisare a laminatelor. Mihai Mălai, 
șef de echipă la ajustaj. solicita să 
se îmbunătățească in mod deosebit 
cooperarea intre oțelari și Iamina- 
tori, începînd de la elaborarea și 
turnarea oțelului și pină la încălzi
rea. laminarea și răcirea acestuia. La 
rindul său. maistrul principal loan 
Dragota — secretarul comitetului de 
partid din secție — releva că ridica
rea valorii de întrebuințare a lami
natelor și satisfacerea tuturor cerin
țelor tehnico-calitative ale benefi
ciarilor impun ca, paralel cu spo- . 
rirea gradului de finisare a produ
selor, să crească si exigența contro
lului calitativ nedistructiv, mai cu 
seamă la oțelurile pentru rulmenți, 
sape cu role. în general, la cele des
tinate industriei . constructoare de 
mașini.

Cuprinderea tuturor acestor su
gestii și propuneri în programul de 
măsuri adoptat de adunarea generală 
dă garanția îndeplinirii angajament 
tclor colectivului de la laminorul de 
800 mm al C S. Hunedoara, de a 
realiza, anul acesta, 6 000 tone lami
nate peste plan, în condițiile reducerii 
cu 5 Ia sută a pierderilor de metal, 
cu 0,5 kg a consumului de metal pe 
tona de laminate și cu un leu a pre
țului de cost pe tona de laminate. Și 
toate acestea, concomitent cu îmbu
nătățirea continuă a calității lami
natelor, principală sarcină economi
că in primul an al cincinalului.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scinteii"

Membrii cooperativei agricole din 
lanca, județul Brăila, au dezbătut și 
aprobat în adunarea generală planul 
de producție și financiar pe anul 
1976, precum și măsurile ce le vor 
aplica pentru realizarea și depășirea 
prevederilor acestora. La stabilirea 
producțiilor ce urmează să se obțină 
in acest an au stat rezultatele și ex
periența dobîndite în decursul anilor, 
hotărirea cooperatorilor de a munci 
mai bine, mai gospodărește pentru a 
utiliza din plin posibilitățile și con
dițiile tehnico-materiale de care dis
pun.

Tocmai pe baza analizei aprofun
date și a luării în calcul a acestor po
sibilități și condiții, cooperatorii de 
aici și-au stabilit indicatori superiori 
de producție atit în sectorul vegetal, 
cit și în cel zootehnic, sarcini impor
tante în domeniul dezvoltării coope
rativei. al reducerii cheltuielilor de 
producție. Concret, cooperatorii . au 
prevăzut în planul de producție pe 
1976 să obțină în medie la hectar 
3 900 kg griu, 4 500 kg porumb. 2 200 
kg floarea-soarelui. 35 000 kg sfeclă 
de zahăr. 18 000 kg legume, iar in 
zootehnie au stabilit să ajungă la o 
producție medie de 2 370 1 lapte pe 
vacă furajată și 3.9 kg lină de la fie
care oaie. Ca urmare, ei vor realiza 
în acest an o producție agricolă în 
valoare de 36 milioane lei — cu 3.5 
milioane mai mare ca anul trecut — 
și un venit bănesc total de 26 705 000 
lei, cu aproape 9 milioane lei mai 
mare decit in 1975.

Adunarea generală a avut un pu
ternic caracter de lucru și. pe baza 
propunerilor făcute, s-a cristalizat un 
amplu program de măsuri menite să 
asigure realizarea și depășirea pro
ducțiilor și veniturilor prevăzute. O 
deosebită atenție s-a acordat în ca
drul dezbaterilor problemelor legate 
de valorificarea și cultivarea inte
grală a pămintului. de creșterea po
tențialului său productiv. în acest 
scop — așa cum s-a propus și stabilit 
în adunare — vor fi desființate dru
murile inutile, se vor cultiva tere
nurile intravilane și cele din margi
nea șoselei, precum și cele dintre 
construcțiile zootehnice : totodată, 
vor fi readuse în circuitul agricol, 
pentru producerea de furaje, 20—25

județul Brăila

ha teren sărăturat și neproductiv. 
Pentru ridicarea fertilității solului se 
vor administra acum, în perioada de 
iarnă, 6 000 tone gunoi de grajd — 
acțiune la care vor participa toți 
cooperatorii — iar după recoltarea 
culturilor păioase și a celor de toam
nă, se vor mai administra încă 8 000 
tone îngrășăminte naturale, precum 
și însemnate cantități de îngrășămin
te chimice.

Mai mulți cooperatori — printre 
care Dumitru Gagu, Tudorache Oțe- 
lea, Tudor Duțu, Ion Oțelea, Tran
dafir Croitoru — au arătat in cuvîn- 
tul lor că hotăritoare pentru reali
zarea și depășirea recoltelor sporite 
prevăzute este buna organizare a 
muncii. Ei au scos în evidență ex
periența' acumulată și avantajele or
ganizării muncii pe echipe, care spo
rește răspunderea colectivă pentru 
buna lucrare a pămintului. pentru 
realizarea producției și s-au angajat 
să respecte întocmai măsurile sta
bilite privind fertilizarea solului și 
pregătirea patului germinativ, să asi
gure o densitate optimă de plante 
la hectar, să execute cite trei prașile 
manuale și tot atîtea mecanice la po
rumb și floarea-soarelui. Mecaniza
torul Victor Vornicul a precizat că 
brigăzile mixte de mecanizatori și 
cooperatori au un rol important pen
tru a face ca pămintul să rodească 
mai bine și a propus ca această for
mă de organizare să fie în continua
re consolidată.

Alți vorbitori au scos în evidență 
resursele de. dezvoltare a sectorului 
zootehnic, care are o pondere însem
nată în producția cooperativei agri
cole. în cuvintul lor, .cooperatorii 
Spiru Ciucașu, Radu Stratulat, 
Gheorghe Zbârcea. Ștefan Dobre, Va
sile Popescu au făcut o seamă de 
propuneri cu privire la organizarea 
mai bună a muncii în zootehnie și la 
aplicarea tehnologiei adecvate fiecă
rei specii de. animale și. îndeosebi, 
cu privire la’ asigurarea furajelor. Ei 
au precizat, făcîndu-se purtătorii 
de cuvînt ai tuturor îngrijitorilor de 
animale, că, respectind întocmai mă
surile stabilite in adunarea generală, 
indicatorii prevăzuți pot fi nu nu
mai realizați, ci și depășiți. De altfel, 
așa cum s-a stabilit în adunarea ge
nerală, efectivul de vaci de lapte va 
ajunge la 1 500 capete, cu 500 mai 
multe față de prevederi, iar produc
ția de lapte va fi. in medie, de peste 
2 600 litri pe vacă furajată : de ase
menea, numărul de ovine va fi spo
rit cu 1 000 de capete peste plan, iar 
de Ia fiecare oaie tunsă se va obține 
5 kg lină ; numărul de porcine va 
crește cu 500 mai mult față de cit 
s-a prevăzut în plan. Pentru asigur 
rarea bazei furajere. în afara celor 
430 ha cultivate cu lucerna in sis
tem irigat, vor fi semănate în cul
tură dublă, după recoltarea griului 
și orzului, 1 000 ha.

Cooperatorii din lanca și-au expri
mat în adunarea generală hotărirea 
lor unanimă ca. printr-o muncă asi
duă. bine organizată, prin ordine și 
disciplină, prin respectarea cu stric
tețe a tuturor tehnologiilor stabilite 
în planul de măsuri, să depășească 
sarcinile asumate prin planul de pro
ducție pe acest an și. pe această 
bază, să vîndă statului cantități spo
rite de produse agricole vegetale și 
animale. Angajamentele mobiliza
toare pe care și le-au luat au fost 
înscrise în chemarea la întrecere a- 
dresată. zilele trecute, tuturor coope
rativelor agricole de producție.

Florea CEAUȘESCU

La „Textila" Galați :

Demaraj bun 
în 1976

Activitatea întreprinderii „Tex
tila" din Galați este marcată a- 
cum, la început de an, de nu
meroase fapte de muncă vred
nice de laudă. Dovadă : harni
cele textiliste gălățene au reali
zat planul la toți indicatorii, în 
toate zilele din acest an. Tot în 
această perioadă a intrat în 
funcțiune o nouă capacitate de 
producție în cadrul țesătoriei. 
Ea a fost amenajată într-un spa
țiu deja construit și este dotată 
cu războaie automate fără su
veică, utilaje de mare producti
vitate. Importante utilaje au 
început să funcționeze și în alte 
sectoare ale unității. în acest 
an, întreprinderea va introduce 
în fabricație noi modele de țe
sături. Pentru reducerea efor
tului valutar se folosesc colo- 
ranți românești, acțiune ce dă 
foarte bune rezultate. (Dan 
Plăeșu).

Se lucrează intens la montarea utilajelor din cadrul noii întreprinderi da 
mașinl-agregat și mașini-unelte speciale din lași

Foto : E. Dichiseanu

INVESTIȚIILE
Organizarea și conlucrarea factorilor 
de răspundere asigură respectarea 

termenelor
în anul 1976, primul din actualul cincinal, industria chimică își mă

rește potențialul său productiv cu zeci și zeci de noi capacități mo
derne. de inalt randament. Cerința care se pune cu acuitate este ca 
pretutindeni, pe toate șantierele, să se lucreze in ritm susținut, printr-o 
organizare judicioasă, în condiții de ordine și disciplină, pentru ca 
planul de investiții și de construcții-montaj să fie îndeplinit și depășit. 
Cum se acționează acum pe unele șantiere ale chimiei în scopul Valo
rificării timpului bun de lucru, cum conlucrează constructorii, montoriij 
beneficiarii, ceilalți factori cu răspunderi în domeniul investițiilor ?

La diferite puncte de lucru de pe 
șantierul Combinatului petrochimic 
Teleajen — cea mai mare investiție 
din județul Prahova — acum, la în
ceput de an. munca se desfășoară 
normal. Graficele de lucru zilnice la 
obiectivele „D.A.V.". „Hidrofinare 
petrol-motorină", la instalația de 
„Desulfurare gaze și recuperare sulf" 
sint respectate de montori, la unele 
utilaje existind chiar un vizibil avans. 
Directorul tehnic al combinatului. Mi
hai Niculescu. prezent pe șantier, ne-a 
confirmat bunul demaraj al lucrărilor 
in noul an. „N-avem a ne plînge în 
general de constructor — ne-a spus 
interlocutorul. Șefii punctelor de lu
cru au organizat bine munca pe echi
pe, maiștrii supraveghează atent acti
vitatea oamenilor, randamentul lor 
este superior. Remarca pe care aș 
face-o ar fi ca la unele lucrări să se 
dovedească mai 
multă exigență. 
Mă refer, îndeo
sebi. la calitatea 
execuțiilor de la 
canalele de ca
bluri și fundații, 
pentru ca aceas
ta să ■ întruneas
că cele mai înalte aprecieri".

Lucrările pe șantier pot fi însă și 
mai bine organizate, munca se poate 
desfășura în condiții mai bune. Pentru 
aceasta este necesar un sprijin și mai 
substanțial din partea beneficiarului, 
în vederea soluționării eficiente a u- 
nor probleme de proiectare, direct, la 
fața locului. De asemenea, pentru ca 
la montaj să nu se ivească „timpi 
morți" este nevoie ca utilajele restan
te să sosească grabnic pe șantier. Cu 
prioritate, sînt așteptate de la între
prinderea de utilaj tehnologic Buzău 
o serpentină (de 150 de tone), de la 
„Vulcan" din București — părți de Ia 
cazanele de 120 tone abur/oră, iar 
de la întreprinderea de pompe din 
Capitală — 15 pompe de diferite 
tipuri, absolut necesare la montaj in 
aceste zile. Inginerul responsabil cu 
utilajele din partea beneficiarului so
licita sosirea urgentă pe șantier a spe
cialiștilor întreprinderii „23 August" 
București și întreprinderii de utilaj 
chimic și forjă Rîmnicu-Vîlcea. în ve
derea efectuării unor remedieri la 
cele 3 rezervoare sferice și. respectiv, 
la pontoanele de la rezervoarele de 
20 000 metri cubi. pentru a putea fi 
montate.

— Vom urmări insistent — ne-a 
spus directorul tehnic al combinatu
lui — ca. printr-o colaborare și mai 
strînsă cu proiectantul și constructo
rul, să avansăm cu lucrările într-un 
ritm mai intens. Posibilități există. 
Acest efort este cu atit mai justifi
cat cu cit. în acest an. volumul de 
lucrări, comparativ cu anul trecut, 
crește cu peste 63 la sută la capito
lul construcții-montaj.

★
între obiectivele de investiții din 

județul Mureș, cele mai importante 
sint la combinatul „Azomureș" din 
Tirgu-Mureș — și anume, fabricile 
de amoniac 4 și de acid azotic
4. Ne-am oprit în perimetrul ultimei 
dintre aceste unități pentru a vedea 
cum se desfășoară lucrările în aceas
tă perioadă de iarnă.

Construcțiile de la acid azotic 4 se 
află într-un stadiu avansat, cșre per
mite montajul utilajelor in interioare, 
fără amenajări speciale. Practic, tîm- 
plăria metalică definitivă este reali

Pe șantiere ale 
industriei chimice

zată, ferestrele montate, încălzirea 
funcționează in toate grupurile. Sînt 
pregătite căile de acces pentru mon
tarea în interiorul halei a două com- 
presoaî'e, conductele și racordurile in
terioare. inclusiv cel de canalizare, 
fiind realizate la sfirșitul primei de
cade din ianuarie. Ing. Pavel Chirilă, 
șeful șantierului de construcții-mon- 
taj, prezintă organizarea în ansamblu 
și stadiile de lucru.

— De la bun început, ne-a spus in
ginerul, am grupat activitatea șan
tierului în două categorii de lucrări. 
O primă categorie este aceea în care, 
după construcții, urmează lucrări 
complexe incluzind montaje, instala
ții, izolații hidrofuge sau izolații spe
ciale, deci un lanț de activități. în
cheiate în proporție de 95 la sută. A 
doua categorie de lucrări vizează gos
podăria de apă. a cărei finalizare de

pinde exclusiv de 
constructor. în 
puține zile, con
structorii vor ter
mina prima cate
gorie de lucrări, 
după care vor 
trece la „ataca
rea" finisajelor 
exterioare, cores

punzătoare evoluției timpului.
în legătură cu colaborarea dintre 

diferiți factori de răspundere pentru 
buna desfășurare a lucrărilor de in
vestiții. am solicitat din partea bene
ficiarului părerea tovarășului Horia 
Petra, director adjunct al C.I.C. Tîr- 
gu-Mureș :

— Stadiul avansat în care se gă
sește uzina de acid azotic 4 este și 
un rezultat al colaborării fructuoas'e 
între proiectant, beneficiar, furnizor 
de utilaje, constructor și montor. Di
riginte de specialitate pentru ansam
blul problemelor acestui obiectiy 
este Sărosi Attila, un inginer tehno
log cu experiență, iar maistrul loan 
Căliman se ocupă de montajul utila
jelor principale ale instalațiilor. Asi
gurarea cu materiale și utilaje se rea
lizează in sistem de livrare completă 
prin furnizorul general, Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic pentru 
industria chimică, petrolieră și mi
nieră, așa că ne așteptăm ca lucră
rile să decurgă bine și pe mai deparr 
te. Majoritatea utilajelor de la uzina 
acid azotic 4 au fost livrate, cu ex
cepția unor părți din coloana de oxir 
dare-absorbție, executate la între
prinderea de utilaj chimic Ploiești, și 
a unui tambur de aer care se asigură 
din import. Părțile care mai sînt de 
livrat sînt gala in uzina constructoare, 
însă, fiind vorba de utilaje cu un ga
barit foarte mare, s-au ivit unele di
ficultăți de transport. Important este 
faptul că pentru cele două utilaje 
principale cu cel mai lung ciclu de 
instalare — coloana de oxidare-ab- 
sorbție și turboeompresorul de aer 
din interiorul halei — s-au creat 
condițiile de montaj pe șantier.

Râmine ca prin desfășurarea optimă 
a lucrărilor, prin activitatea asiduă, 
tenace a tuturor formațiilor de mun
că să fje puse in valoare noi rezerve 
și posibilități, astfel ca in ianuarie 
planul să fie îndeplinit și depășit in 
mod substanțial.

Constantin CAPRARU 
Cornel POGACEAIMU 
corespondenții „Scînteii"

. (Urmare din pag. I)

acțiunilor din agricultură, secretarii 
comitetului județean de partid, 
membrii biroului, cadrele cu munci 
de răspundere, cei mai buni specia
liști au fost repartizați pe consilii 
intercooperatiste, care au răspuns in 
fața organului de partid de întreaga 
muncă desfășurată în aceste unități.

Ca urmare a muncii politice și or
ganizatorice desfășurate, cu toate 
greutățile întîmpinate în această pe
rioadă. cauzate de inundațiile din 
anii 1972 și 1975. precum și de sece
tele excesive din ultimii trei ani, 
producțiile agricole au crescut an.de 
an. sarcinile planului cincinal fiind 
depășite cu 201 mii tone la culturile 
cerealiere și cu 227 mii tone la plan
te tehnice — floarea-soarelui, soia 
si sfeclă de zahăr. Față de perioada 
1966—1970. lucrătorii din agricultura 
județului au obținut în cincinalul la 
care ne referim mai mult cu 593 
kg/ha la griu. 984 kg porumb. 4 860 
kg la sfecla de zahăr, iar în anul 
1975 s-a obținut cea mai mare.pro
ducție de porumb din istoria jude
țului. de 5 308 kg în medie pe cele 
160 mii ha cultivate.

Cu toate acestea, comitetul jude
țean de partid consideră că rezulta
tele obținute sînt departe de posibi
litățile solurilor noastre, de condiții
le create de partid și de stat agri
culturii județului, că nivelul de înde

plinire a unor indicatori, în spe
cial a celor ce caracterizează efici
ența activității din agricultură, nu 
ne poate satisface în totalitate.

Astfel, mai avem încă serioase lip
suri în folosirea la întreaga capaci
tate a sistemelor și instalațiilor de 
irigat, nu în toate unitățile specia
liștii au aplicat în practică hotărîrile 
conferinței județene de partid cu 
privire la aplicarea tehnologiilor mo
derne de cultivare a plantelor. în 
special a celor în condiții de irigare. 
Numai așa se explică obținerea unor 
producții diferite în cadrul aceleiași 
zone și aceleiași unități, și care de 
fapt demonstrează rezervele mari de 
care dispune agricultura județului 
nostru.

în zootehnie, activitatea organelor 
și organizațiilor de partid a fost a- 
xată pe organizarea de acțiuni care 
să ducă la sporirea efectivelor de a- 
nimale. creșterea corespunzătoare a 
tineretului din prăsilă proprie; O a- 
tenție deosebită s-a acordat proble
melor de creștere a reproducției, 
combaterii sterilității animalelor.

De asemenea, comitetele comunale 
de partid au fost îndrumate să spri
jine populația satelor în creșterea de 
animale, incit gospodăriile populației 
să poată aduce o contribuție mai 
mare la realizarea fondului de stat. 
Numai în anul 1975 au fost asigurate 
membrilor cooperatori, spre îngrășa- 
re de către aceștia, peste 3 000 ca

pete tineret taurin șl circa 10 mii 
purcei.

Ca urmare a acestor acțiuni, în 
cincinalul care a trecut, indicele de 
natalitate a crescut la viței cu 3,5 la 
sută față de 1970, la purcei cu 13.3 
la sută, astfel că efectivele de tau
rine au sporit cu 21 800 capete, iar 
porcinele cu 108 mii. La fondul cen

Organizarea producției agricole
trai al statului s-au livrat, în acest 
cincinal, mai mult cu 89 700 tone car
ne, cu 245,3 mii hl lapte și cu 64.1 
milioane ouă față de cincinalul tre
cut. Rezultate deosebite in activita
tea din zootehnie a obținut I.S.C.I.P. 
Căzănești, care a reușit în 1975 să li
vreze peste plan 1 518 tone carne, 
prin obținerea a cite 19.7 purcei și 
1 450 kg carne de la fiecare scroafă, 
cu un spor mediu de 531 g/zi. Și co
lectivele I.A.S. Andrășești, Je- 
gălia. Ograda. Vlădeni, precum și 
cooperatorii din Smirna, Gheorghe 
Doja, Grindu și Miloșești au obți
nut depășirea sarcinilor de plan la 
lapte și carne. Dacă la complexul de 
creștere și îngrășare a porcilor din 

Fetești se înregistrau pierderi an de 
an, în urma analizelor efectuate de 
către Comitetul orășenesc de partid 
Fetești și a măsurilor stabilite pen
tru instaurarea spiritului de ordine 
și disciplină in muncă și furajarea 
animalelor pe principii științifice de 
alimentație, unitatea a reușit în 1975 
să-și depășească planul la livrări și 

să obțină un beneficiu de 2,5 milioa
ne lei.

întreaga muncă desfășurată în a- 
gricultură a format obiectul unor 
minuțioase analize in biroul comite
tului județean <le partid, in secreta
riat și în plenarele sale. Pentru anul 
1976, an în care planul prevede o creș
tere a producției la cultura vegetală 
cu 19.9 la sută, iar în zootehnie cu 20,1 
la sută, comitetul județean de partid 
a luat o serie de măsuri care să ducă 
la realizarea necondiționată a sarci
nilor de plan.

Astfel, au fost organizate, în ca
drul comitetelor comunale de partid, 
în fiecare unitate agricolă, analize 
nrivind fundamentarea sarcinilor ele 

plan, identificarea rezervelor exis
tente în fiecare unitate, stabilindu-se 
măsurile corespunzătoare. în perioa
da pregătitoare lansării planului, 
prin toate formele și mijloacele mun
cii politice (seri de calcul, foi vo
lante. simpozioane, intilniri cu spe
cialiștii. adunări generale, conferințe 
la căminele culturale) au fost discu

tate și aprobate măsurile stabilite 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
asumate.

Din sinteza analizelor și discuțiilor 
purtate cu comitetele comunale de 
partid, cu ocazia aprobării schițelor 
de sistematizare, a rezultat că avem 
condiții ca la cultura griului să rea
lizăm cel puțin 4 000 kg ha, iar la po
rumb nu mai puțin de 6 000 ; dacă 
avem în vedere că majoritatea uni
tăților noastre au obținut această 
producție în anul pe care l-am în
cheiat, atunci apar și mai evidente 
rezervele mari care există in agri
cultura județului Ialomița. Pe aceas
tă bază a fost lansată chemarea co
mitetului județean de partid către 

toate organizațiile județene ale Par
tidului Comunist Român, către toți 
oamenii muncii din agricultură.

In momentul de față, întreaga 
noastră activitate politico-organiza- 
torică se desfășoară pentru traduce
rea în viață a obiectivelor prevăzute 
în această chemare. Adunările de 
partid și ale cooperatorilor, comite
tele oamenilor muncii, învățămîntul 
agrozootehnic în care sînt cuprinși, 
practic, toți lucrătorii din agricul
tură. dezbat tocmai măsurile care să 
conducă nemijlocit la traducerea in 
viață a obiectivelor cuprinse în che
mare.

Desigur că, pentru realizarea aces
tor obiective, comitetele de partid vor 
trebui să urmărească pregătirea de 
pe acum a totalității utilajelor și 
instalațiilor ce concură la campania 
de primăvară, asigurarea celor mai 
corespunzătoare semințe, organiza
rea. în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, a echipelor mixte de coo
peratori și mecanizatori, folosirea 
timpului optim de lucru în ferestrele 
iernii pentru terminarea arăturilor și 
fertilizarea ogoarelor.

în perioada rămasă pină la de
clanșarea campaniei de primăvară va 
trebui să stabilim tehnologiile cultu
rilor în funcție de zona pedoclima
tică și să pregătim cu toată răspun
derea cadrele — de la mecanizator la 
inginer și chiar conducător — pentru 

folosirea eficientă a noilor utilaje, 
aplicarea irigațiilor și îngrășăminte
lor.

în zootehnie, activitatea comitete
lor comunale de partid și a unități
lor agricole va trebui să urmărească 
asigurarea efectivelor, prin păstrarea 
tuturor produșilor din trimestrul I, 
realizarea _ strictă a graficelor de 
montă și fătări. Pentru acest an con
siderăm că, prin furajele ce le avem, 
putem să asigurăm o furajare cores
punzătoare a animalelor. De aceea, 
în atenția organelor și organizațiilor 
de partid vor sta in permanență con
trolul modului în care se realizează 
programul de grajd, păstrarea sănă
tății animalelor și în final îndeplini
rea planului de carne, lapte și lină.

Aceste măsuri practice vor fi în
soțite. in mod firesc, de o intensifi
care. prin toate mijloacele, a muncii 
politice de masă pentru întărirea 
disciplinei muncii, creșterea spiritu
lui de răspundere, a conștiinței co
muniste in rindurile tuturor celor 
chemați să înfăptuiască, punct cu 
punct, obiectivele înscrise în chema
rea adresată de județul nostru tutu
ror organizațiilor de partid din agri
cultura țării. Această chemare în
seamnă, în primul rînd, angajamen
tul pe care ni-1 luăm în fața parti
dului. a întregii țări, de a asigura 
cantități sporite de produse agroali- 
mentare pentru buna aprovizionare 
a populației.

an.de
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Din patrimoniul artel noastre cu caracter istoric: ■ „Proclamarea Unirii", de Th. Aman

Ovidiu TRĂSNEA Octavian PALER

0 aniversare scumpă poporului român
(Urmare din pag. I)
că „revoluția de la 1848 a exprimat 
programul unitar al întregului popor, 
in centrul căruia obiectivul cel mai 
imperios era unirea tuturor români
lor în granițele aceluiași stat națio
nal, democratic, modern și indepen
dent".

împrejurările externe nefavorabile, 
adică împotrivirea imperiilor absolu
tiste limitrofe — otoman, țarist și 
habsburgic — la unirea simultană a 
celor trei țări române, i-a determi
nat pe luptătorii pașoptiști, după înă
bușirea revoluției, să conchidă că e 
oportun să se meargă treptat la con
stituirea statului național român uni
tar, făcindu-se primul pas prin Uni
rea Principatelor. Revoluționarii din 
1848. siliți să trăiască multi ani in 
emigrație, au desfășurat o propagan
dă intensă pe lingă guvernele mari
lor puteri și opinia publică din dife
rite capitale europene pentru cauza 
Unirii Principatelor, izbutind, prin 
presă, memorii, broșuri, audiențe și 
discuți' cu oameni politici apuseni, 
să trezească interesul pentru țările 
române. Cauza dreaptă a Unirii Prin
cipatelor Române a fost îmbrățișată 
și susținută cu multă căldură și de 
o serie de personalități progresiste 
europene.

Deși dorința poporului român de 
a se uni într-un stat național unitar 
devenise bine cunoscută guvernelor 
Europei, atunci cînd. in împrejură
rile create de războiul Crimeii. pro
blema Unirii Principatelor s-a discu
tat la Congresul de la Paris din 1856. 
s-a hotărît consultarea poporului ro
mân în privința unirii și a viitoarei 
lui organizări prin convocarea unor 
adunări, numite Divanuri ad-hoc. in 
ambele Principate. Ingerințele pu
terilor străine antiunioniste, unelti
rile reacțiunii interne s-au dovedit 
cu totul neputincioase în fața voin
ței de unire a întregii populații din 
Moldova și Tara Românească, expri
mată. odată mai mult, cu deosebită 
vigoare de votul Divanurilor ad-hoc.

Totuși, voința poporului român nu 
a fost respectată de marile puteri eu
ropene. care, la Conferința de la Pa

ris din 1858, au hotărit să admită 
doar o unire parțială a Principatelor, 
fiecare dintre acestea urmînd să-și 
aleagă cite un domnitor, o adunare 
și un guvern separat. Poporul român 
a găsit insă calea pentru a înfăptui 
unirea, în pofida acestor opreliști, 
prin îndoita alegere a colonelului 
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al 
Moldovei și al Țării Românești. Va 
rămine pentru totdeauna înscrisă în 
istorie, ca o strălucită pildă de iubire 
de patrie și înțelegere a intereselor 
ei superioare, fapta miilor de târgo
veți și țărani care în ziua de 24 ia
nuarie 1859. Ia chemarea conducăto
rilor unioniști, înconjurînd clădirea 
din Dealul Mitropoliei din București, 
unde se ținea Adunarea deputaților 
— ca „o mare vie ale cărei valuri 
abia se puteau mișca, și care ame
nința să năvălească pe uși și pe fe
restre în Cameră ca să susțină drep
turile și principiul său", cum nota un 
martor ocular — au determinat ca 
dubla alegere să devină fapt împlinit.

La vestea istoricului act. „tot Bucu- 
reștiul era în picioare de la Filaret 
Ia Dealul Mitropoliei pină Ia Bănoa
sa : și din piepturile tuturor răsunau 
strigătele : „Trăiască Unirea ! Tră
iască Vodă Cuza ! Trăiască România 
una și nedespărțită". Unirea Princi
patelor a fost primită cu mare bucu
rie și nădejdi de viitor în toate pro
vinciile românești ; cărturarul tran
silvănean Al. Papiu Ilarian scria că 
„românii din Transilvania numai la 
Principate privesc".

Prin actul măreț de la 24 Ianuarie, 
poporul român a pus țările europene 
în fata unui fapt împlinit, pe care au 
fost nevoite să-l accepte și astfel nu
mele patriei noastre scumpe — 
România — își va croi drum în geo
grafia politică a Europei. Cum pe 
bună dreptate aprecia Mihail Kogăl- 
niceanu. Unirea Principatelor a fost 
„actul energic al întregii națiuni ro
mâne". Avînd. în voința și dîrzenia 
poporului român, temelii indestructi
bile, această unire a dăinuit, in no-, 
fida numeroaselor încercări ale im
periilor expansioniste limitrofe de a 
o desface în anii următori.

Unirea din 1859 a deschis o nouă 
etapă în dezvoltarea istorică a po

porului român, fiind urmată de 
adinei prefaceri pe plan economic, 
social, politic și cultural. Sub domnia 
luminoasă a lui Al. I. Cuza au fost 
înfăptuite o serie de reforme struc
turale — administrativă, școlară, ju
ridică. militară, agrară etc. — care 
au modernizat statul și au contribuit 
la progresul României pe toate tărî- 
murile. Unirea Principatelor și refor
mele ce i-au urmat — întărind forța 
economică, politică și militară a sta
tului român — au constituit o pre
misă pentru unirea cea mare din 
decembrie 1918, consfințită de Adu
narea națională de la Alba Iulia, cind 
s-a încheiat îndelungatul proces legic 
de formare a statului național uni
tar român.

Aniversăm împlinirea a 117 ani de 
la Unirea Principatelor cu satisfacția 
împlinirii și depășirii cu mult a as
pirațiilor care au însuflețit genera
țiile din 1859. Prin lupta revoluțio
nară a poporului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pe pă- 
mîntul României înflorește o viață 
nouă, socialistă, ceea ce asigură na
țiunii adevărata libertate și indepen
dență națională, nelimitate posibili
tăți de progres pe plan economic, so
cial. cultural, condiții de viață din 
ce în ce mai bune. Făurirea unității 
politice a întregului popor, ca urma
re a profundelor transformări petre
cute în structura economică și poli
tică a țării în anii socialismului, a 
dat un fundament nezdruncinat uni
tății statale.

Cinstind bogatele tradiții irevoluțio- 
nare, patriotice, faptele înaintașilor 
care prin lupta lor au pus temeliile 
României libere, unite, de astăzi, po
porul român este hotărît să continue 
în noile condiții opera lor. prin con
solidarea și dezvoltarea cuceririlor 
sale revoluționare. Expresia cea mai 
pregnantă a. acestei hotărîri o con
stituie elanul cu care întregul popor 
urmează încercata sa călăuză, parti
dul comunist, munca plină de abne
gație și dăruire desfășurată în toate 
sectoarele pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea, deschizătoare de minunate 
perspective pentru înflorirea și pros
peritatea României socialiste.

„Probleme de sociologie 
politică"

Creșterea rolului și 
funcțiilor factorului 
politic în societatea 
contemporană. spori
rea complexității și 
diversificarea mecanis
melor sale de funcțio
nare au determinat un 
proces de diferențiere 
în rindul disciplinelor 
care abordează diferite 
aspecte și laturi ale 
politicului. între aces
tea, sociologia politică 
a cunoscut in ultimii 
ani o dezvoltare deose
bită și o recunoaștere 
cvasiunanimă. Tocmai 
unor aspecte legate de 
această disciplină, de 
obiectul și statutul ei 
le este dedicat volumul, 
recent apărut în Edi
tura politică, „Proble
me de sociologie poli
tică" de Ovidiu Trăs
nea.

Desigur, lucrarea nu 
Își propune o abordare 
exhaustivă a proble
melor multiple și com
plexe ale sociologiei 
politice ; ea are un ca
racter selectiv, concen- 
trindu-se asupra unor 
domenii de mai preg
nantă actualitate din 
cadrul disciplinei — a- 
naliza sistemului poli
tic. a partidelor poli
tice, a' grupelor de 
presiune etc. în care 
necesitatea unei replici 
de pe pozițiile concep
ției marxist-leniniste, 
ale politicii partidului 
nostru se făcea mai 
viu resimțită. Analiza 
întreprinsă se delimi
tează critic de di
ferite concepții și 
puncte de vedere ne-

marxiste, dezvăluind în 
mod clar finalitatea, 
suportul lor ideologic 
— ceea ce oferă puncte 
de vedere, delimitări și 
premise necesare pen
tru o reelaborare con
ceptuală, din perspec
tiva filozofiei marxis
te. a anumitor proble
me. pentru precizarea 
lor teoretică.

Este pozitiv faptul 
că în dezbaterea unor 
aspecte legate de o- 
biectul și statutul so
ciologiei politice, de a- 
naliza partidelor poli
tice etc. autorul în
cearcă o valorificare a 
tradițiilor progresiste 
din gîndirea social-po- 
litică românească, a 
unor idei și contribuții 
prezente în opera unor 
gînditori marxiști, cum 
ar fi C. Dobrogeanu- 
Gherea, Lucrețiu Pă- 
trășcanu, sau de orien
tare democratică : A.D. 
Xenopol. Dimitrie 
Guști, Petre Andrei, 
P. P. Negulescu.

Autorul se situează 
argumentat pe punctul 
de vedere potrivit că
ruia sociologia politi
că, ca ramură a socio
logiei. cercetează fe
nomenul politic din- 
tr-un unghi de vedere 
specific. Spre deosebi
re de celelalte disci
pline ale științei poli
tice, ea promovează o 
perspectivă globală, în- 
cercînd să determine 
locul și rolul sistemu
lui politic, raporturile 
sale cu sistemul social 
global, examinează în 
special suprastructura

politică — relațiile po
litice, structurile poli
tice, conștiința politică 
etc. — în vederea spo
ririi contribuției sale 
la întemeierea științi
fică a conducerii și 
organizării sociale.

Lucrarea abordează 
multiple aspecte de 
actualitate legate de 
tipologia și funcțiile 
partidelor politice, de 
coordonatele în cadrul 
cărora trebuie înțeles 
și tratat sistemul poli
tic. de dinamica poli
tică. de relația dintre 
revoluția științifico- 
tehnică și dezvoltarea 
politică etc. In analiza 
întreprinsă asupra a- 
cestor probleme, auto
rul se sprijină pe idei
le cuprinse în Progra
mul partidului, in ce
lelalte documente ale 
Congresului al Xl-lea. 
ceea ce potențează va
lențele investigației, 
contribuie la ancora
rea ei mai puternică 
în actualitate, în pro
blematica cu care este 
confruntată viața po
litică actuală.

In ansamblul ei, lu
crarea se înscrie ca o 
apariție binevenită, 
într-un domeniu care 
solicită în continuare 
cercetări, in vederea 
creșterii participării 
românești la edifica
rea, din perspectivă 
marxistă, a acestei 
discipline, la afirma
rea virtuților sale ști
ințifice.

Paul DOBRESCU

Ioan JINGA

„Cultura de masă"

„Mitologii subiective"
Volumul de eseuri 

semnat de Octavian 
Paler, apărut recent 
la editura „Eminescu", 
se prezintă ca rezultat 
al unor îndelungi gea
lații și decantări, și nu 
mai puțin un exercițiu 
grav de virtuozitate în 
planul ideilor. Itinera
rele prin străvechea 
lume a miturilor și 
înțelepților sint doar 
pretexte. Autorul ia 
în discuție miturile 
grecești și le golește 
de ceremonialul lor 
fabulos sau încărcat 
de fast legendar, le u- 
manizează. descoperind 
in ele însele expresia 
cea mai rezistentă din 
punctul de vedere al 
ordinii morale auten
tice. Nu este vorba de 
un impuls preferen
țial. Selecția e opera
tă printr-un subtil 
examen dialectic, scli
pirea inteligentă sub- 
stituindu-se cu farmec 
doctei analize. Sim
bolurile, atunci cînd 
înfățișează mari a- 
devăruri umane in
dubitabile. fiind pre
zentate direct, „des
chis". oferă cititorului 
putința detectării per
fectei adecvări a au
torului la spațiul și 
timpul luate în discu
ție cu o gindire lucidă 
și profundă.

Interesantă este per
manenta mișcare a 
autorului prin mean
drele de semnificații 
conținute în mituri. 
Totul pare că se re
descoperă prin această 
sondare în teritoriile 
înțelepciunii neperisa
bile, aceeași pretutin

deni atunci cînd este 
o consonantă a uma
nismului nefluctuant. 
Octavian Paler afirmă 
adevărul potrivit că
ruia cuvintele au via
ță de durată doar a- 
tunci cind exprimă un 
crez moral, în absența 
căruia nu apare nici 
ideea profundă și, 
drept consecință, nici 
fapta autentică. Din 
acest punct de vedere. 
„Mitologii subiective" 
reprezintă o remarca
bilă pledoarie pentru 
omul moral, omul înal
telor valori create 
de-a lungul veacurilor. 
,.Nu tot ce atingem 
devine estetică. Dar 
tot ce atingem ar tre
bui să devină mora
lă". Este expresia 
înaltă a nevoii de e- 
chilibru.

Autorul străbate, 
pentru cititor, zone 
privilegiate din sfera 
ideilor, fără ispita de a 
fi sfătuitor didactic 
sau de a polemiza cu 
vechile prejudecăți 
prin limbajul pamfle
tului. Disputa este în
treprinsă argumentat 
și elevat, pilduitor și 
în egală măsură acid. 
Cartea afirmă aversiu
nea față de dezordi
nea intelectuală și de 
implicațiile ei în spa
țiul etic, într-o expri
mare de bun simț, efi
cientă și prin caracte
rul de confesiune. A- 
cestor însușiri — care 
nu vor să deplaseze 
eseurile în planul lite
raturii moraliste — li 
se adaugă „forma pură 
a sincerității" (Camil 
Petrescu). Există, de

asemenea, în „Mitolo
giile subiective" o 
gravă și tonică medi
tație privind golul ce 
se insinuează în ab
sența cunoașterii. Me
diul spiritual facil, lip
sa de impact la uma
nism, ignoranța sint 
în permanență acuzate 
a primejdui demna 
dezvoltare umană, 
modelarea în spiri
tul eticii noastre. Alte
ori, reflecția capătă 
timbrul unei nostalgii 
desprinse de orice 
orgoliu : „Mă cuprin
de o oboseală lumi
noasă și îmi imagi
nez fericirea intr-un 
fel care să depindă de 
mine". Și o concluzie 
prețioasă : cea care a- 
rată că a accepta sem
nificațiile ideilor din 
viața legendară a zei
lor, numindu-le altfel 

. decît chîntesențe ale 
virtuților noastre o- 
menești, înseamnă a 
lua cu premeditare din 
însăși puterea omului.

Sentimentul de cor
dial companion prin- 
tr-o lume de simboluri 
și idei face „Mitologii
le subiective" deosebit 
de profitabile pentru 
cititor. Indiferent de 
orientările acestuia 
privind miturile — de 
multe ori zdravene 
prejudecăți — cartea 
îl îndeamnă să gîn- 
dească. Este cea mal 
rezistentă calitate, a a- 
cestei cărți — egală cu 
o limpede expresie a 
respectului față de ci
titor.

Ion ȚUGUI

Unirea Principalelor 
Române a avut un puter
nic răsunet în Transilva
nia. Lucrul acesta este 
ilustrat in mod elocvent și 
de un eveniment petrecut 
în acel timp la Gherla. 
Este vorba de faptul că in 
ziua de 16 iunie 1861 (la 
numai doi ani- și ceva de 
la înfăptuirea Unirii Prin
cipatelor Române) HORA 
UNIRII a fost cintată în 
acest oraș în cadrul unei 
festivități deosebite și in
tr-o atmosferă de mare 
entuziasm.

Evenimentul, care s-a 
bucurat de o amplă rela
tare in Gazeta Transilva
niei (nr. 48, 50—52 din 
1861), s-a petrecut cu pri
lejui trecerii prin Gherla 
a căpitanului suprem (pre
fect) al noului district au
tonom românesc al Nă- 
săudului, Alexandru Bo- 
liățel. avocat român din 
Cluj-Napoca, cunoscut

luptător pentru drepturile 
românilor. („Districtul ro
mânesc autonom grănițe- 
resc al Năsăudului" luase

lectuali români din toate 
părțile Ardealului", Ale
xandru Bohătel — in 
drum spre Năsăud —

Hora Unirii 
în Transilvania
ființă la cererea grănice
rilor năsăudeni, prin pa
tenta imperială din 24 
martie 1861, faptul .acesta 
fiind salutat cu însufle
țire de opinia publică ro
mânească).

Venind dinspre Cluj- 
Napoca. insolit de o mare 
suita alcătuită din „inte-

a făcut scurte popasuri 
în toate satele de pe tra
seu, fiind ovaționat pre
tutindeni de mulțimi en
tuziaste. Sosirea lui la 
Gherla, in ziua de 16 iu
nie 1861, a prilejuit orga
nizarea unei „serbări cu 
făclii". în timpul căreia 
s-au intonat într-o semni

ficativă alăturare cîntecele 
„Deșteaptă-te române", 
„Ce e patria română ?“, 
„Cintecul lui Ștefan" și 
„Hai să dăm mină cu 
mină".

Faptul ilustrează eloc
vent cit de largă circula
ție avea și de cită popu
laritate se bucura încă de 
pe atunci „Hora Unirii" în 
rindurile maselor populare 
românești de pe meleagu
rile Transilvaniei. Inspi
ratele versuri ale „bardu
lui de la Mircești" au gă
sit și aci un puternic ecou, 
electrizînd cugetele și în
tărind încrederea în apro
pierea ceasului de împli
nire a „gîndului îndrăz
neț" și mult visat, de u- 
nire a tuturor românilor 
într-un unic stat național.
Prof, emerit 
Gheorqhe BREHARU 
Liceul „Petru Maior" 
Gherla

Editura științifică și 
enciclopedică ne pro
pune spre lectură o re
centă lucrare : „Cultu
ra de masă" de loan 
Jinga. O carte care, 
sub această denumi
re controversată încă, 
dezbate aspecte ale 
activității cultural-e
ducative de masă, pre- 
oc.upindu-se cu precă
dere de necesitatea 
conducerii științifice și 
în acest domeniu. S-a 
parcurs de către au
tor o bogată biblio
grafie. Se formu
lează. de asemenea, un 
istoric al activității 
culturale de masă.

Un întreg capitol 
dezvoltă ideea rapor
tului dintre societate 
și educație. Disocieri 
interesante oferă de
scrierea acestor acti
vități in țările socia
liste. în alte țări ale 
lumii. iar tradițiile 
românești sînt trecute 
în revistă și analizate 
cu minuție.

Abordînd problemele 
de actualitate ale ac
tivității cultural-edu
cative. autorul înfă
țișează mai întâi sis
temul național al a- 
cestei activități (re
țele de instituții, for
me de activitate, in- 
terrelații, funcțiile sis
temului), pentru ca. 
apoi, să evoce un su-

biect-dispută — evo
care. bogată în argu
mente pro și contra — 
privind „Așezămintele 
culturale și mijloacele 
comunicațiilor de ma
să".

Dar cel mai impor
tant capitol al lu
crării este cel în 
care autorul dezvol
tă problematica ști
inței conducerii acti
vității cultural-educa
tive. Sir# formulate, în 
acest sens, propuneri 
concrete de reală efi
ciență. (De pildă: dacă 
actul decizional nu 
poate fi întreprins fără 
cunoașterea profundă 
a situațiilor, dacă se 
optimizează elemen
tele componente ale 
procesului de condu
cere, dacă se ține 
seama de investigații
le științifice, de rezul
tatele „unităților cul- 
turale-pilot" — atunci 
se impun, printre alte
le. analiza atentă a 
specificului activității, 
aplicarea specifică a 
principiilor generale 
ale științei conduce
rii. reliefarea princi
piilor prezente în ac
tivitatea de fiecare zi).

Cit privește perspec
tivele, cartea se ocupă 
de pregătirea ideolo
gică. profesională o 
cadrelor de conducere 
în domeniul culturii de

masă, de cercetările 
teoretice și metodolo
gice destinate progno
zei. care se vor defini 
în funcție de modifică
rile pe plan demo
grafic, social, econo
mic... Aici, fenomenul 
de urbanizare, spori
rea cantitativă a bu
nurilor culturale, spo
rirea gradului de in
strucție a cetățenilor, 
modificările ce vor 
apărea chiar în sis
temul de referințe al 
culturii și acțiunii cul
turale joacă un rol 
deosebit.

„Cultura de masă" 
(cu toată rezerva pe 
care o avem față de 
formularea confuză, 
nefericită a titlului 
cărții) este o invitație, 
in plină actualitate, 
adresată specialiști
lor in materie, che
mați a-și consa
cra și spori eficien
ța eforturilor îndrep
tate spre înfăptuirea, 
cu mijloace științifice, 
a marilor sarcini tra
sate de Congresul al 
Xl-lea al partidului 
în domeniul atât de 
nobil al educării omu
lui societății noastre 
socialiste.

Smaranda
OȚEANU
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lismul socialist" (colecția „Probleme internaționale") ; * * * Perfecțio
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tembrie" ; Laurențiu Ulici — „Prima verba" ; Mihai Tatulicî — „Ceața 
și obișnuința".

O EDITURA „ION CREANGA" : **♦ „Caleidoscop pionieresc" ; 
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„Economia și organizarea 
cooperației de consum"

Manifestări dedicate Unirii

e EDITURA ACADEMIEI : „Atlasul Republicii Socialiste Româ
nia" — fascicula II ; Alex. Elian și Nicolae Șerban Țanașoca — „Scrii
tori bizantini din secolele XI—XIV" in colecția „Fontes historian da- 
coromanae" ; Ion Ciolan — „Optimizarea deciziilor in investiții" ; 
„Cronica anonimă a Moldovei, 1661—1729“ (Pseudo Amiras) ; Iosif Bați 
— „Planificarea productivității muncii".
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logie și tratament chirurgical" : colectiv de autori : „Medicina în fami
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• EDITURA „SCRISUL ROMANESC" : Vasile Cirlova — „Rumu
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Editată cu prilejul 
împlinirii unui sfert 
de veac de la primul 
Congres al cooperației 
de consum din țara 
noastră, lucrarea con
semnează bilanțul și 
perspectivele coopera
ției de consum, rolul și 
locul ei în etapa fău
ririi societății socialis
te multilateral dezvol
tate in România. Car
tea debutează cu un 
capitol în care se ana
lizează apariția și e- 
voluția mișcării coope
ratiste în România. 
Sint examinate aici 
condițiile social-econo- 
mice în care a apărut 
mișcarea cooperatistă 
la noi în țară, înfiin
țarea primelor asocia
ții cu caracter coope
ratist și altele. De a- 
semenea. autorul face 
o interesantă incursiu
ne în evoluția mișcă
rii cooperatiste din 
țara noastră pînă la 
23 August 1944.

Un capitol însemnat 
din lucrare se referă 
la dezvoltarea coope
rației de consum în 
anii construcției socia
liste și în special după

reorganizarea ei, pe 
baza prevederilor Re
zoluției Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 
martie 1949. Extinde
rea și consolidarea 
continuă a mișcării 
cooperatiste în general 
și a celei de consum 
în special apar în lu
crare ca o urmare fi
rească a dezvoltării 
economiei naționale, 
datorită sprijinului a- 
cordat dc stat, în
drumării sale perma
nente de către partid. 
Din comparația făcută 
de autor cu situația 
dinainte de 23 August 
1944 rezultă faptul că 
această mișcare este, 
in esență, o creație a 
regimului de demo
crație populară, a sta
tului nostru socialist. 
Lucrarea abordează și 
problema mișcării co
operatiste pc plan 
mondial. în țările so
cialiste și în țările ca
pitaliste.

Tratând în • partea 
principală a lucrării 
problemele organizării 
și activității desfășu
rate de cooperația de 
consum din tara noas

tră, autorul se sprijină 
pe tezele și catego
riile economiei poli
tice marxist-leniniste, 
pornind de la conți
nutul legilor econo
mice care acționează 
în economia socialistă, 
de la sarcinile ce de
curg pentru coopera
ția de consum din do
cumentele celui de-al 
Xl-lea Congres al 
partidului.

Apariția acestei lu
crări — în preajma 
celui de-al VI-lea 
Congres al cooperației 
de consum, ce va avea 
loc la sfîrșitul lunii 
ianuarie a.c. — este 
un fapt meritoriu. Ci
titorii pot avea astfel 
la dispoziție un mijloc 
în pluș de a cunoaște 
un sector important al 
economiei, al cărei 
obiectiv principal este 
să contribuie la în
făptuirea țelului fun
damental al politicii 
partidului — rațiunea 
însăși a construirii so
cialismului : crește
rea bunăstării întregu
lui popor.

Mihai IONESCU
o La muzeul „Gheorghc Tattarescu" 

din Capitală a avut loc vineri o 
seară muzeală dedicată aniversării 
Unirii Principatelor Române. Ma
rele eveniment din istoria poporului 
nostru a fost evocat de prof. dr. Du
mitru Almaș. Cu același prilej, în- 
tr-una din încăperile muzeului, au 
fost reunite lucrări și documente re
feritoare la epoca de adinei frămîn- 
tări social-politice premergătoare 
Unirii Principatelor și la actul istoric 
din 24 ianuarie 1859, cercetate cu in
teres de numeroși studenți. elevi și 
alți cetățeni ai Capitalei.

e Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România a fost, vineri, or
ganizatorul și gazda mai multor ma
nifestări cultural-artistice dedicate 
Unirii Principatelor Române.

Semnificația majoră a actului isto
ric de la 24 ianuarie, ideea unității 
naționale, urmărită de-a lungul isto
riei noastre, au fost relevate în cadrul 
unui simpozion organizat de muzeu în 
colaborare cu Comitetul municipal 
U.T.C.—București. Tot aci a avut loc, 
vineri, vernisajul unei expoziții de 
artă plastică. însumînd lucrări sem
nate de artiști amatori bucureșteni. 
cu o tematică comună — cea a 
Unirii.

• în comandamente, unități milita
re, instituții de învățămint și de cul
tură ale armatei, aniversarea actului 
Unirii Principatelor Române a fost 
marcată prin numeroase manifestări 
literar-artistice, simpozioane, expu
neri. La Biblioteca centrală a Minis
terului Apărării Naționale a fost des

chisă expoziția omagială de carte 
intitulată „Unirea — actul energic 
al întregii națiuni".

e La Craiova a fost organizat un 
simpozion urmat de un spectacol 
omagial. Totodată. în peste 50 de 
localități doljene au avut loc expu
neri. simpozioane, montaje literar- 
artistice și alte acțiuni cultural- 
educative.

o în majoritatea așezămintelor 
culturale sătești din Gorj se desfă
șoară manifestări complexe dedi
cate aniversării zilei de 24 Ianua
rie. Semnificația evenimentului este 
relevată de profesori, de activiști de 
partid și de stat. Formații artistice 
de amatori prezintă programe oma
giale cuprinzînd cîntece și versuri.

o în județele Prahova, Dîmbovița 
și Buzău au continuat vineri mani
festările consacrate aniversării im
portantului act al Unirii. La casele 
de cultură, cluburile întreprinderilor 
și așezămintele culturale din peste 
120 de localități au avut loc simpo
zioane, expuneri, spectacole și mon
taje literar-muzicale, manifestări la 
care au fost prezenți pină acum mai 
bine de 60 000 de oameni ai muncii, 
elevi și militari din această parte a 
țării.

• Casa de cultură din Cluj-Napo
ca a găzduit vineri un program cul
tural-artistic dedicat aniversării U- 
nirii Principatelor Române. Aseme
nea manifestări au loc și în cartie
rele Mănăștur, Iris, Dîmbul Rotund 
și Someșeni, unde elevi ai liceelor

clujene susțin programe artistice în
chinate evenimentului.

o La casele de cultură din Miercu
rea Ciuc și Odorheiu-Seeuiesc, la 
Clubul forestierilor din Toplița și 
Clubul muncitoresc din Bălan, la 
Biblioteca orășenească din Gheor- 
gheni, precum și în peste 50 de că
mine culturale din județul Harghi
ta, au avut loc expuneri, simpozioa
ne. seri literare sub genericul 
„Unirea — împlinirea visului multi
secular al poporului român". La circa 
40 de cinematografe din județ au 
fost programate. în aceste zile, filme 
documentare dedicate aceluiași eve
niment.

o Muzeul județean de istorie din 
Tg. Mureș a organizat o seară mu
zeală in care au fost evocate mo
mente semnificative din perioada 
pregătirii și înfăptuirii Unirii.-Cu 
acest prilej, actori ai teatrului de stat 
și elevi ai liceului de muzică din 
localitate au susținut un bogat pro
gram artistic alcătuit din versuri pa
triotice.

• La Muzeul Banatului din Timi
șoara s-a deschis vineri expoziția 
„Tricolorul in arta populară româ
nească", care cuprinde țesături, cusă
turi, broderii, sculpturi în lemn, co
voare și alte obiecte pe care se în
tâlnește motivul tricolorului. Mani
festări închinate actului Unirii de la 
1859 au mai avut loc la clubul fero
viarilor'din Timișoara, casele de cul
tură din Lugoj, Deta, Sinnicolau- 
Mare și din alte localități.

Dedicînd monumen
tala lor lucrare „zugra
vilor țărani români, cu 
osebire celor ale căror 
nume nu le mai știe 
nimeni". Juliana și Du
mitru Dancu ne oferă 
prin lăudabila inițiati
vă a editurii „Meridia
ne" un amplu studiu si 
totodată un fastuos al
bum cu 150 de repro
duceri în culori a ceea 
ce George Oprescu 
considera produsele 
„cele mai neașteptate 
și mai frapante ieșite 
din mîinile poporului, 
de o savoare și de un 
accent de neuitat".

Pictura țărănească 
pe sticlă a mai format 
și pină acum obiectul 
cîtorva lucrări, dintre 
care unele — deosebit 
de generoase în direc
ția reproducerilor co
lor, dar mai puțin bo
gate în comentarea fe
nomenului — au dus, 
prin intermediul tra
ducerilor. , faima aces
tei creații atât de 
intim legate de su
fletul poporului nos
tru pînă departe peste 
hotare. Juliana și Du
mitru Dancu excelează

în studiul lor tocmai 
prin comentarea actu
lui de creație, prin 
căutarea sorgintei sale, 
stabilită științific, prin 
interpretarea fenome
nului in care autorii

are meritul de a ex
plora in profunzime și 
de a ne înfățișa pate
tic și convingător două 
secole dc artă populară 
investigată cu minu
țiozitate monografică.

țumit doar să preia 
constatările predeceso
rilor. publicate la tim
pul lor sub girul auto
rității date de rezonan
ța numelor, ci au pro
cedat la efectuarea u-

niul artelor plastice 
naive (de altfel, pictura 
țărănească pe sticlă la 
români este recunoscu
tă la scara pe care a 
atins-o drept un feno
men unic în lume).

Juliana și Dumitru DANCU

„Pictură țărănească pe sticlă"
află „cea mai înaltă 
formă estetică de ma
terializare a unor sub
straturi ancestrale, de 
exprimare spirituală a 
frumosului din lumea 
reală și din cea închi
puită". Rod al unei 
vechi pasiuni și rezul
tat a două decenii de 
căutări pentru desco
perirea și valorificarea 
unei ramuri de artă 
țărănească, impunăto
rul volum, tipărit în 
«mdiții grafice demne 
de valoarea lucrării.

așezată pe școli și par
ticularități. urmărită 
in întreaga ei evoluție 
de la primele asimilări 
de meșteșug și proce
dee tehnice pină la ex
presia cea mai înaltă 
atinsă de meșterii-ar- 
tiști de la Nicula — 
leagănul picturii popu
lare pe sticlă din Tran
silvania — pînă la cei 
din Scheii Brașovului. 
Tara Oltului. Alba Iu
lia, Valea Sebeșului și 
Mărginimea Sibiului. 
Autorii nu s-au mul-

nei adevărate arheolo
gii spirituale întreprin
se cu uneltele unei pil
duitoare pasiuni, ceea 
ce le asigură des
coperiri demne să 
le satisfacă truda. 
Situînd tehnica pic
turii pe sticlă în 
contextul ei de expe
riență milenară, auto
rii nu se hazardează în 
a stabili cu orice preț 
filiațiuni și influențe 
care ar diminua con
tribuția autohtonă atît 
de originală în dome-

Avem astfel de-a 
face, credem, cu ex
presia unei adevărate 
școli de artă româ
nească.

Alături de frescele 
murale din veșmintul 
exterior al mînăstirilor 
din nordul Moldovei, 
pictura țărănească pe 
sticlă din centrul Tran
silvaniei constituie 
două izvoare unice ale 
aceluiași geniu popular 
deopotrivă de puterni

ce pentru a vitaliza vi
gurosul fluviu de mai 
târziu al artei naționa
le. Albumul o demon
strează cu brio prin 
cantitatea și calitatea 
reproducerilor, dar1 și 
prin bogata informație 
comentată amplu de 
autori. Din păcate, ten
tația acestora de a se
lecționa dintr-un mare 
număr de piese cu 
precădere pe cele care 
nu au fost pînă acum 
publicate — rămînind 
necunoscute marelui 
public — restrînge în- 
trucitva demonstrația 
vizuală plenară, atît de 
bine susținută de stu
diul autorilor, care el 
însuși ar putea forma 
un volum aparte. Ini
țiativa rămine însă 
lăudabilă și ea se cere 
extinsă de către editu
ra „Meridiane" și asu
pra altor domenii ale 
începuturilor artelor 
românești.

loan
GRIGORESCU
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Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprimăm mulțumirile noastre sincere pentru telegrama de condo
leanțe pe care ați binevoit să o trimiteți în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Kan Șen, membru al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii 
Populare Chineze.

MAO TZEDUN CIU DE
Președintele Comitetului Central Președintele Comitetului Permanent 
al Partidului Comunist Chinez al Adunării Naționale

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

0 DELEGAȚIE ROMÂNĂ
Vineri după-amiază a plecat la 

Atena delegația română care va 
participa la conferința balcanică 
pentru cooperare economică.

Delegația este condusă de Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale.

A apărut ,,REVISTA ECONOMICĂ** nr. 3/1976
Din sumar : O amplă și viguroasă 

mișcare de masă pentru îndeplinirea 
planului ; Cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice. Promovarea largă a 
tehnicii înaintate (Trandafir Cocîrlă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R.) ; In 
întirapinarea Congresului consiliilor 
populare. O cerință de bază in dez
voltarea județelor țării : Sistematiza
rea teritoriului și a localităților (Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Suceava al P.C.R.).

La rubrica : în ajutorul participan-

Zăpadă abundentă în Maramureș
De mu Iți ani nu a avut Maramu

reșul o iarnă atit de grea. Ninge a- 
proape continuu de mal multe zile, 
pe întreg teritoriul județului. Grosi
mea stratului de zăpadă ajunge pînă 
la 90 cm la Bistra. 94 la Baia Borșa. 
110 Ia Stoiceni, 125 la Firiza. 140 la 
Baia Sprie. 207 la Băiuț și 210 cm la 
Cavnic. Din cauza precipitațiilor sub 
formă de ploaie și lapoviță. care au 
alternat cu ninsorile, zăpada la sol 
are o mare densitate și umiditate. 
Faptul a produs și produce mari 
greutăți in desfășurarea activității 
economice. în aceste condiții, în toa
te localitățile județului, sub îndru
marea comandamentului județean și 
a celor locale de apărare împotriva 
înzăpezirilor și inundațiilor, se des
fășoară o amplă acțiune pentru a 
menține deschise căile de acces spre 
locurile de muncă și spre materiile 
prime. Zi și noapte, pe străzi și șo

STAREA UNOR DRUMURI
Direcția generală a drumurilor din 

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor informează că. datorită 
căderii de ninsori abundente, circu
lația rutieră s-a îngreuiat considera
bil în unele zone din munții Apuseni 
și Maramureș. Astfel, nu se reco
mandă accesul aUtotui'ismelor pe 
drumurile naționale Deva—Brad— 
orașul dr. Petru Groza, Brad—Abrud

A PLECAT LA ATENA
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

A fost de față D. Papadakis. am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

(Agerpres)

ților la învățămîntul politico-ideolo
gic de partid, seminarul : Probleme 
ale politicii economice interne și in
ternaționale a partidului și statului 
nostru, revista publică consultația la 
tema 5 : Politica partidului de pro
movare a științei și progresului teh
nic. Sarcinile cercetării științifice 
pentru introducerea progresului teh
nic și perfecționarea conducerii ac
tivității economice și sociale. Cinci
nalul 1976—1980, cincinalul revolu
ției tchnico-științifice.

sele se află buldozere, tractoare cu 
lamă și autofreze, care adună munții 
de zăpadă în camioane pentru a-i 
scoate din localități. Sînt mobilizate, 
în acest scop, toate colectivele de 
muncă, studenți și elevi. Cu toa
te acestea, pe unele trasee, circu
lația este blocată ori se desfășoară 
anevoios, cauzînd mari greutăți la de
plasarea muncitorilor spre locul de 
muncă și la desfășurarea procesului 
de producție. Pentru a ieși din 
această situație, Maramureșul ar avea 
nevoie de o mină de ajutor din partea 
ministerelor economice și din partea 
județelor limitrofe. în primul rînd, se 
simte nevoia unor utilaje necesare 
deszăpezirii. Cu atit mai mult cu cit 
aici continuă să ningă.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

—-Zlatna, Abrud—Cîmpeni, Cîmpenî— 
orașul dr. Petru Groza, Baia Sprie— 
Sighetu-Marmației și Salva-Moisei.

Pentru asigurarea unui trafic nor
mal. unitățile teritoriale ale minis
terului de resort acționează intens la 
deblocarea părții carosabile cu utilaje 
grele, de mare randament.

(Agerpres)

Primire la prinml ministru ai
în numele președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, primul ministru 
al guvernului, tovarășul Manea Mă- 
nescu, a primit, vineri dimineața. în

incheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-britanice

între 20 și 23 ianuarie, la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-britanice.

A fost examinat stadiul actual al 
relațiilor economice bilaterale, con- 
venindu-se totodată măsuri pentru 
dezvoltarea și diversificarea în con
tinuare a cooperării economice, in
dustriale și tehnico-științifice, pre
cum și a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

în încheierea lucrărilor. Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și P. S. Pres
ton. ministru adjunct al comerțului, 
au semnat protocolul sesiunii.

Au fost prezenți Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. J. C. Peter
son, ambasadorul Marii Britanii la 
București, și membrii celor două 
delegații.

Ministrul afacerilor externe sl Danemarcei 
va face o vizită oficială în România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, mi

Cronica zilei
Vineri au fost semnate în Capitală 

înțelegerea asupra colaborării știin
țifice dintre Academia Republicii So
cialiste România și Academia Regală 
Suedeză de Știință, pe anii 1976— 
1980 și planul de colaborare pe anii 
1976—1978.

Documentele prevăd realizarea unor 
proiecte comune de cercetări științi
fice. schimburi de oameni de știință, 
de informații și materiale documen
tare, organizarea de seminarii, simpo
zioane, conferințe.

Semnatarii, profesor George Ciucu. 
secretar de stat adjunct al Academiei 
Republicii Socialiste România, și pro
fesor Peer Olof Lindblad. secretar 
adjunct al Academiei Regale Suedeze 
de Știință, au relevat in alocuțiunile 
rostite cu acest prilej importanta do
cumentelor semnate, menite să ducă 
la extinderea colaborării dintre țările 
noastre, la promovarea cercetării 
științifice în domenii de mare inte
res actual.

La semnare au fost de față. acad. 
Cristofor Simionescu. vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România. Mihai Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, acad. 
Aurel Moga. președintele Academiei 
de Științe Medicale, academicieni, alți 
oameni de știință.

A participat, de asemenea, Curt 
Leijon. ambasadorul Suediei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia

vizită de rămas bun, pe Jagdish
S.J.B. Rana, ambasadorul Nepalului 
la București, în legătură cu încheie
rea misiunii acestuia' în țara noastră.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Șeful delegației britanice a fost 
primit, vineri dimineață, de Ion Pă
țan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Au fost abordate, cu acest prilej, 
probleme de interes reciproc privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice intre cele 
două țări.

★
Delegația britanică a avut, de ase

menea. convorbiri la ministerele in
dustriei construcțiilor de mașini, me
talurgice și chimice, în cadrul că
rora au fost analizate posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a relațiilor economice 
dintre România și Marea Britanie.

*
în cursul după-amiezii. delegația 

economică britanică a părăsit Capi
tala.

(Agerpres)

nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, K. B. Andersen, va face o 
vizită oficială în România în peri
oada 1—4 februarie 1976.

liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Roul 
Quijano, ministrul relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Argentina, 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul numirii sale în această funcție.

★
Ziua națională a Republicii India a 

fost consemnată, vineri, în Capitală 
prin desfășurarea unei seri culturale, 
organizată de Asociația de prietenie 
româno-indiană și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

Au luat parte membri ai conducerii 
Asociației de prietenie româno-india
nă. ai I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public. Erau prezenți S.L. Kaul. 
ambasadorul Indiei la București, alți 
membri ai ambasadei.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de loan Ceterchi, președintele Aso
ciației de prietenie româno-indiană, 
cercetătorul Ion Dumitriu-Snagov a 
împărtășit asistenței impresii de 
călătorie din această țară.

în încheiere au fost prezentate fil
me documentare indiene.

★
La Academia de științe agricole și 

silvice au început, vineri dimineața, 
lucrările unei conferințe cu tema 
„Eficienta produselor chimice desti
nate agriculturii“, organizată de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și Ministerul Industriei Chi
mice. în colaborare cu Consiliul Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România și Academiei de 
științe sociale și politice, vineri 
s-au desfășurat lucrările sesiunii ști
ințifice cu tema „Revoluția șliințifi- 
că-tehnică și modernizarea forțelor 
de producție. Cincinalul 1976—1980, 
cincinalul afirmării revoluției șiiinți- 
fice-tehnice în România".

Lucrările au fost deschise de acad. 
Cristofor Simionescu, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România. Au fost prezentate comu
nicările : „Factorul uman în moder
nizarea forțelor de producție" (acad. 
Ștefan Milcu) ; „Literatura și arta in 
condițiile revoluției științifice-teh- 
nice" (prof. George Macovescu) ; 
„învățămîntul universitar în condi
țiile revoluției științifice și tehnice" 
(prof. George Ciucu) ; „Teoria siste
melor adaptabile și instruibilc. Con
cluziile lor pentru revoluția științi
fică-tehnică" (prof. Mircea Malița) ; 
„Revoluția științifică-tehnică și con
diția umană" (prof. Dumitru Ghișe) ; 
„Probleme actuale ale cercetării în 
domeniul apelor și echilibrul ecolo
gic" (mg. Florin Iorgulescu) ; „Revo
luția științifică-tehnică și implica
țiile ei asupra economiei capitaliste" 
(prof. Tudorel Postolache) : „Carac
teristici ale sistemului interactiv om- 
mașină în dezvoltarea forțelor de 
producție" (prof. Nicolae Racovea- 
nu) ; „Baza tehnică-matcrială a so
cietății și legitățile dezvoltării ei în 
condițiile' revoluției științifice-tehni- 
ce“ (prof. Valter Roman) : „Revolu
ția științifică-tehnică și electronica" 
(prof. Mihai Drăgănescu) : „Transfe
rul de tehnologie in condițiile revo
luției științifice-tehnice" (prof. Cos- 
tin Murgescu) ; „Implicațiile filozo
fice ale relației dintre creativitatea 
umană și revoluția științifică-tehni
că" (prof. Călina Mare) ; „Producti
vitate. eficiență și risc în cercetarea 
științifică" (conf. Victor Săhleanu) ; 
„Protecția mediului natural — cerin
ță intrinsecă a creșterii economice în 
condițiile revoluției științifice și teh
nice" (prof. Nicolae N. Constanti- 
nescu).

Cuvîntul de închidere al sesiunii a 
fost rostit de prof. dr. doc. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

10,00 O viată pentru o idee : Dimitrie 
pompeiu.

10.30 Micul ecran pentru cei mici. A- 
venturile roboțelului.

11,00 Telecinemateca.
12.40 Reportaj TV : Premiul I.
13,05 Preferințele dv.- muzicale sint și 

preferințele noastre.
13.55 Telex.
14,00 Bucuroși de oaspeți la Mediaș. 

Emisiune de muzică, dans și poe
zie.

15,10 Caleidoscop cultural-artistic.
15.30 Magazin sportiv.
17,00 Vîrstele peliculei.
18,00 Club T... la Focșani.
18.50 24 Ianuarie. Actul energic al în

tregii națiuni române.
19,20 1001 de seri: „Moș Ion Roată și 

Unirea" de Ion Creangă.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : Kojak.
21.40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Cîntăm pentru voi. Concurs de 

creație —muzică ușoară (partea I).
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TENIS DE MASĂ :

Campionatele internaționale ale României
• In prima zi : public numeros — meciuri spectaculoase

RECEPȚIE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

REVOLUTEI PALESTINENE
Cu prilejul celei de-a Xl-a ani

versări a Revoluției palestinene. șefii 
misiunilor diplomatice din țările a- 
rabe și reprezentantul permanent in 
țara noastră al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei au oferit, vineri 
seara, o recepție in saloanele hotelului 
Athenee Palace.

Au luat parte tovarășii Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al

R. P. UNGARĂ

Un șantier al tineretului
Nu de mult, cele 

două echipe de con
structori ai noii linii 
de metrou Est-Vest, 
din Budapesta, ve
nind din direcții opu
se, au făcut joncțiunea 
undeva, la zeci dc me
tri adincime, sub piața 
Calvin. întilnirea a 
avut loc cu mult 
înainte de termenul 
planificat — și aceasta 
datorită in mare parte 
activității organizații
lor da tineret din în
treaga țară.

într-adevăr, în pri
măvara anului trecut, 
Comitetul U.T.C. al 
municipiului Buda
pesta a lansat un apel 
către toți tinerii pen- 
ti'u a sprijini, prin 
muncă Voluntară, ac
celerarea construcției 
noii linii de metrou. 
S-a îndicat și un nu
măr de telefon, la care 
tinerii să anunțe ziua 
și ora cînd doresc să 
lucreze voluntar pe 
șantier. „Respectivul 
număr de telefon — 
spunea Melita Egri, se
cretara U.T.C. de la în
treprinderea de trans
porturi în comun din 
Budapesta — este su
prasolicitat tot timpul. 
Sute de tineri din Bu
dapesta și din alte o- 
rașe ale țării ne comu
nică zilnic dorința lor 
de a munci pe șantie
rul metroului". Atit 
constructorii, cît și e- 
diiii Budapestei do
resc ca lucrările de 
construcție să se ter
mine cît mai .repede. 
Dar mai interesați sînt 
cetățenii care’ vor fo
losi acest mijloc de 
transport în comun, 

cît și conducătorii ds 
autoturisme, care în
fruntă dificultățile u- 
nei circulații tot mai 
intense. Nerăbdători, 
budapestanii zăbovesc 
ore întregi în jurul 
gardurilor dc rogojină 
să vadă in ce stadiu 
au ajuns lucrările pe 
noul șantier. Ei sint 
foarte mindri că în 
orașul lor, unde există 
poate cel mai vechi 
metrou din Europa, se 
construiește acum a- 
ceastă nouă linie. La 
„Muzeul metroului", 
dat recent în folosință 
în piața Dcak, la zeci 
de metri adincime, se 
pot admira primele va
goane de metrou, con
struite în 1896, și care 
au circulat pînă nu de 
mult. Vechiul me
trou era de fapt un 
fel de tramvai care 
circula pe sub Bule
vardul Republicii — 
legînd centrul orașului 
cu Grădina zoologică. 
De cîțiva ani, linia a 
fost prelungită pînă în 
noul cartier Zuglo și 
trece pe sub lacul de 
agrement din apropie
rea pieței Eroilor.

Pe lingă acesta 
există însă noua rețea 
de metrou, care trans
portă zilnic peste o 
treime din populația 
orașului. Lucrările la 
această rețea au în
ceput în urmă cu 25 
de ani. La început s-a 
lucrat simultan în 14 
locuri, dar după cîțiva 
ani activitatea a sis
tat. Abia după un de
ceniu a început din 
nou munca de con
strucții. S-a lucrat cu 
un efectiv mare de oa

P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii altor ministere, 
instituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres).

meni și cu utilaje mo
derne. în primăvara 
anului 1970, în cinstea 
zilei de 4 aprilie 
— Ziua eliberării de 
sub fascism — con
structorii au dat în 
folosință prima linie 
de metrou, care se în
tindea pe o lungime 
de 6 km. Doi ani mai 
tîrziu, aceasta s-a pre
lungit cu incă 4 km. 
Noua linie trece pe 
sub Dunăre la o adin
cime de 70 metri. Fie
care garnitură este 
formată din cite 4 va
goane și poate trans
porta peste o mie de 
persoane.

întreaga circulație 
este supravegheată de 
către dispeceratul cen
tral, care urmărește pe 
un panou uriaș locul 
unde se află în orice 
clipă garniturile de 
metrou. Dispeceratul 
se află în permanentă 
legătură radio cu fie
care conductor de 
garnituri și poate in
terveni automat dacă 
apare vreo defecțiune. 
Trenurile subterane 
sint prevăzute cu in
stalații automate de 
frînare. în caz că. din 
indiferent ce motiv, o 
garnitură nu oprește 
la un semnal roșu, a- 
tunci sistemul intră 
automat în funcțiune 
și oprește vagoanele.

Budapestanii așteap
tă acum cu nerăbdare 
intrarea în funcțiune 
a noii linii de metrou 
Est-Vest, menită să 
faciliteze traficul tot 
mai intens al capita
lei.

Aurel POP

SCR8MĂ :

Concursul internațional 
pentru tineret

Poate fi considerat accidentul rutier
o problemă de sănătate publică ?

LA SESIUNEA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE MEDICALE, SPECIALIȘTII AU RĂSPUNS AFIRMATIV
Șl AU PROPUS SOLUJII PENTRU A-L PREVENI Șl PENTRU A-l DIMINUA EFECTELE

Frecvența accidentelor 
rutiere în lume devine în
grijorătoare : numărul ce
lor care își pierd viața ca 
urmare a unor asemenea 
accidente este de circa 
250 000 persoane pe an.

Studii întreprinse de Or
ganizația Mondială a Sănă
tății, în rîndul a 553 mili
oane locuitori din diferite 
țări, arată că între 15 și 50 
de ani riscul morții prin 
accident este de 3 ori mai 
mare decit din cauza bo
lilor. O investigație recentă 
întreprinsă de - medici en
glezi a evidențiat că aproa
pe jumătate din cei acci
dentați iși pierd viața, iar 
în multe țări frecventa 
traumatismelor este de pa
tru ori mai mare la grupa 
de vîrstă de 19—20 de ani 
decît la restul populației, 
deci oameni în plină tine
rețe și vigoare.

în țara noastră. în ciuda 
eforturilor mari care se 
fac pentru supravegherea 
circulației și prevenirea ac
cidentelor, numărul aces
tora este încă mare. Din 
statisticile întocmite de 
Inspectoratul General al 
Miliției rezultă că în anul 
trecut, de pildă, numărul 
accidentelor de circulație 
soldate cu vătămări de per
soane a crescut cu circa 7 
la sută față de 1974 ; dar 
mai grav este faptul că 
numărul persoanelor dece
date a sporit cu aproxima
tiv 13 la sută. Dintre per
soanele accidentate, primul 
loc 11 ocupă pietonii (în spe

cial bătrîni și copii), apoi 
pasagerii autovehiculelor și 
la sfirșit conducătorii auto, 
în ceea ce privește repar
tiția pe ore, s-a constatat 
că cifra maximă a acciden
telor este între orele 16—19.

Față de această situație, 
este evident că accidentul 
rutier devine și o proble
mă de sănătate publică. A- 
cest argument a stat la 
baza includerii acestui su
biect în tematica celei de-a 
Vil-a sesiuni științifice a- 
nuale a Academiei de știin
țe medicale.

„Ne-am propus — preci
zează acad. Aurel Moga, 
președintele Academiei de 
științe medicale — să pu
nem în discuție o problemă 
de stringentă actualitate ; 
aspectele medico-sociale ale 
accidentului rutier au fost 
dezbătute în cadrul unui 
simpozion și a două mese 
rotunde de specialiști din 
unitățile medicale -și spe
cialiști din cadrul Ministe
rului de Interne. Ministeru
lui Apărării Naționale. Mi
nisterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. Colabo
rarea s-a dovedit utilă, de
oarece au putut fl aborda
te probleme de interes me
dico-social : clinica și epi- 
demiologia accidentului ru
tier, criterii de apreciere 
a capacității pentru condu
cerea auto ș.a. Sintem 
convinși că atit discuțiile 
purtate, cît și propunerile 
și recomandările făcute fo
rurilor interesate vor găsi 
aplicare și, astfel, alegerea 

temei se va justifica din 
plin".

Ce concluzii s-au des
prins in legătură cu preve
nirea și diminuarea efecte
lor accidentului rutier ?

Dezvoltarea și intensifi
carea traficului rutier din 
țara noastră în ultimii ani 
au făcut ca odată cu crește
rea numărului accidentelor 
de circulație să se obțină 
și o experiență medicală în 
domeniul patologiei speci
fice a accidentului rutier, 
al chirurgiei, traumatolo
giei etc. Pe baza acestei 
experiențe s-au făcut o 
serie de propuneri și reco
mandări cu privire la mă
surile necesare pentru a- 
cordarea unui prim ajutor 
competent și rapid, întru- 
cit, se știe, de eficacitatea 
și rapiditatea acordării 
primului ajutor la locul 
accidentului, depinde în cea 
mai mare măsură evoluția 
sănătății victimei. De a- 
ceea. numeroși specialiști 
au subliniat importanța a- 
cordării asistenței la locul 
accidentului de către un 
personal calificat. „Salva
torii" improvizați fac ade
sea mai mult rău decît 
bine. Statistici din R.F.G, 
arată că în anii 1955—1964 
circa 30 la sută din acci
dentați ar fi putut fi sal
vați dacă ar fi primit aju
torul adecvat la locul acci
dentului sau pe timpul 
transportului.

Recomandările făcute în 
cadrul sesiunii de către 
specialiști, care vor trebui 

să stea în atenția factori
lor răspunzători de îmbu- 
nătățirerț ajutorului medi
cal. s-au referit, între al
tele, la instruirea persona
lului de intervenție (me
dici, personal auxiliar, lu
crători de miliție, șoferii 
de pe ambulanțe și autove
hicule) și chiar întreaga 
populație, pentru ca fie
care în parte să știe ce are 
de făcut pentru a menține 
în viață accidentatul și a 
nu-i agrava starea ; îmbu
nătățirea sistemului de a- 
lertare a formațiunilor me
dicale prin colaborarea per
sonalului medical și a or
ganelor de miliție. Specia
liștii au arătat că organi
zarea științifică a asisten
ței medicale, inclusiv a a- 
jutorului medical de urgen
tă în condițiile accidentu
lui rutier necesită în ge
neral o mai bună cunoaș
tere și interpretare a date
lor moderne de fiziopatolo- 
gie, specifice leziunilor de
terminate de traumatism. 
Aceste precizări se bazează 
pe faptul că. potrivit unei 
statistici O.M.S., în lume 
sint foarte frecvente, in 
cazul accidentelor de cir
culație, leziunile cranio- 
cerebrale. maxilo-faciale. 
ale trunchiului și membre
lor, și anume : 70 la sută 
dintre accidentați prezintă 
leziuni craniene. 30 la sută 
la una sau ambele gambe, 
printre conducătorii auto 
25—30 la sută prezintă le
ziuni toracice sau abdomi

nale, iar șoferii accidentați 
de pe autovehiculele grele 
circa 10 la sută leziuni ale 
coloanei vertebrale, predo- 
minînd politraumațismele. 
Unele traumatisme pun 
viața în pericol imediat 
după accident, mai ales din 
cauza manipulărilor nein- 
deminatice în timpul scoa
terii de sub vehicul sau al 
transportării spre spital.

în ideea că autosanita
rele trebuie să devină ade
vărate unități medicale 
pentru acordarea unui tra
tament medico-chirurgical 
specializat, chiar la locul 
accidentului, în cazurile 
mai grave, doi specialiști 
(Iuliu Șuteu și Gh. Nicu- 
lescu) au realizat o insta
lație specială „autoopera- 
torie mobilă" cu posibilități 
de spitalizare pentru o 
scurtă perioadă. Privitor 
la amenajările tehnice de 
siguranță, s-a insistat ca 
fiecare autovehicul să fie 
dotat cu o trusă sanitară 
standard, conform norme
lor internaționale O.M.S., 
centuri de siguranță adec
vate etc.

Este de dorit ca nume
roasele recomandări făcute 
in cadrul sesiunii să fie a- 
nalizate cu toată temeini
cia, întrucît implicațiile 
socioeconomice ale acci
dentului rutier impun lua
rea urgentă a unor măsuri 
concrete, care să fie apli
cate cu eficiență.

Elena MANTU

în sala sporturilor Floreasca din 
Capitală au început ieri Campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale României, la care participă 
sportivi și sportive din 12 țări.

Peste 1 500 de spectatori — în rîn- 
durile cărora s-au numărat foarte 
multi școlari și studenți — au asis
tat la întrecerile pe echipe. Aceste 
întreceri s-au distins printr-o înaltă 
ținută tehnică, mai ales în fazele su
perioare, unele meciuri oferind spec
tacole cum de mult nu s-au văzut 
în sala Floreasca. Finala competiției 
masculine pe echipe se va disputa 
între selecționatele R. P. Chineze și 
Franței, victorioase în semifinale cu 
3—0 și. respectiv. 3—1 in meciurile 
cu echipele Cehoslovaciei și R. F. 
Germania. (Formația României a în
trecut reprezentativa Greciei cu 3—1 
și a pierdut. în sferturile de finală, 
cu 1—3 în fața echipei cehoslovace).

Pentru finala competiției feminine 
s-au calificat echipele R. P. Chineze 
și Cehoslovaciei. în semifinale, ju
cătoarele din R. P. Chineză au e-

liminat cu 3—0 formația secundă a 
R.P.D. Coreene, iar selecționata Ce
hoslovaciei a Întrecut cu 3—0 prima 
echipă a R.P.D. Coreene. (Formațiile 
României au fost eliminate în sfer
turile de finală : prima echipă a 
pierdut cu 1—3 in fața echipei R.P.D. 
Coreene, iar selecționata secundă a 
fost întrecută cu 3—1 de reprezen
tativa R. P. Chineze).

Campionatele continuă astăzi dimi
neață de la ora 9 cu probele de du
blu mixt. După-amiază, de la ora 
16. vor avea loc probele de dublu, iar 
seara, de la ora 20, se vor disputa 
finalele pe echipe.

Proba de floretă (masculin) din 
cadrul concursului de scrimă pentru 
tineret, care a început în sala I Flo
reasca II din Capitală, a revenit lui 
Tiechmann (R. D. Germană), urmat 
de românii Petru Cașa și Florin 
Nicolae. La întreceri participă Iscri- 
meri din România, Bulgaria și R. D. 
Germană.

Proba de sabie s-a încheiat cu] vic
toria sportivului român Ion Panteli- 
monescu, urmat de coechipierii săi 
Emilian Nuță și Florin Păunescu. Pe 
locul patru s-a clasat scrimerul1 bul
gar Marincevski.

(Agerpres)

BOB : Deschiderea festivă a întrecerilor europene 
pentru tineret

SINAIA 23 (Agerpres). — Vineri a 
avut loc la Sinaia festivitatea de des
chidere a campionatului european de 
bob pentru tineret, competiție la care 
participă echipaje de două persoane

din Anglia, Austria. R. D. Germană, 
R. F. Germania, Italia și România. 
Primele două manșe se vor disputa 
simbătă dimineața cu începere de la 
ora 8,00.

(Urmare din pag. I)
minune de suduri. Le face 
o minune de fată care 
n-are decît... 10 luni de la 
încadrare. Și face suduri de 
categoria maximă, fără cu
sur. de se miră toți uitin- 
du-se la ea. A dat și exa
men de sudor autorizat in 
lucrări speciale". Sint fru
moase și netede sudurile. 
Nu s-a scurs din electrod o 
picătură de metal in plus. 
Pe fată o cheamă Rbdica 
Dumitrache. Are 18 ani si 
e din Vasilați — Ilfov.

— îți place chiar atit de 
mult sudura ?

— Da. E și meritul celui 
care m-a învățat meserie. 
Că la început. în școală, mă 
cam speriasem. Acum aș... 
suda toată ziua.

— Și pentru viitor, ce 
planuri ai ?

— Să învăț cît mai mult. 
Că mai am multe de învă
țat.

— Venim la nuntă ?
— Poate... peste vreun 

an. Mai am probleme cu 
examenele și cu sudura. Și 
cu... restul de zestre.

— Mult succes 1 în toate.

Ride. Cu voioșia celui 
mulțumit de munca pe care 
o face și pentru care e 
prețuit de cei din jur. care 
se bucură sincer pentru 
ceea ce face. Și din nou o 
însemnare din carnet : pen
tru unii drumul către bucu
ria muncii bine făcute a 

Problema tinărului
fost mai întortocheat. Cei 
trei care erau gata să in- 
ceapă viața ca niște vintu- 
ră-lume : Petrică Chit’ăr, 
Vasilc Ghiban și Petre Io
nel. Toți de pe lingă Vas
lui. Fuseseră repartizați 
aici la I.M.U.C. și voiau 
să și plece. De ce ? „Păi, 
zice Ghiban, ne speriaseră 
unii. Ba că e greu, ba că 
ne tunde părul dacă e mai 
lung, ba că nu se cîștigă... 
Și noi, neînvățați cu mun
ca, era să dăm bir cu fu- 
giții". „Și acum ?“ „Ne-am 
obișnuit. Nu e greu din 

cale-afat’ă și cîștigăm bine".
Un început asemănător 

l-a avut și Gheorghe Gi- 
readă — 19 ani. lăcătuș me
canic. Acum, după „hopul 
începutului", om de nădej
de in brigadă. Se vede și 
după cîștig : la categoria 1 
bază ajunge la 2 000—2 200 

lei lunar. Cît de strînsă e 
inriurirea meseriei bine în
vățate și bine făcute chiar 
în viața. în formarea tînă
rului o arată și situația 
unor tineri începători in
tr-ale strungăriei. Tran
scriem : Vasilc Malerov și 
Ion Plăcintă strunjesc une
ori piese cu 4 categorii 
peste actualul lor nivel de 
calificare. Pentru ei, uzina 
e totul. Fără exagerare. în 
uzină muncesc, în uzină 
capătă, odată cu retribuția 
bănească, și satisfacția pe 
care numai munca făcută 
cu pasiune o dă. Ion Plă

cintă este și elev la seral. 
Ca și colega lui. strimgă- 
rița Alexandrina Radu, 
fata de 18 ani din Lehliu.

...însemnările făcute de 
reporter într-o uzină bucu- 
reșteană. Cu foarte multi 
tineri. Uteciști. Adică bă
ieți și fete care odată cu 
meseria deprind și modul 
comunist dc a intra in 
viață. Cu fruntea sus. cu 
mindria pe care numai 
munca și meseria bine în
vățată o fac să se oglin
dească in privirile deschise 
și optimiste ale tinereții. 
Firește, aceste satisfacții 
nu se obțin dintr-odată. 
Integrarea nu se produce 
nici ea de la sine. Așa cum 
o sugerează și constatările 
de mai sus, este nevoie de 
multă muncă și dăruire și 
din partea celor cu atribu
ții și răspunderi în forma
rea tinerilor în spiritul 
muncii. De Ia director și 
pînă la lucrătorul căruia îi 
este dat în grijă un ucenic. 
Muncă vie, concretă și în
drumare directă. Pentru 
fiecare tînăr.

Dinu POPESCU

ÎN JUDEȚUL MUREȘ a debutat, 
în fază zonală, primul Festival al 
dansului călușeresc. Participă 26 de 
formații, între care cele din Lunca. 
Lepindea. Bistra Mureșului, Zau 
de Cîmpie, Chimitelnic. Cu acest 
prilej sînt revitalizate dansurile 
feciorești, a căror tradiție este 
binecunoscută în vetrele folclorice 
ale județului, a „SAPTAMÎNA 
EDUCAȚIEI ȘI CULTURII SO
CIALISTE", desfășurată în județul 
Iași, cuprinde manifestări cu carac
ter metodic privind îndrumarea și 
desfășurarea muncii cultural-artis- 

tice și sportive în rîndul coopera
torilor, în special în rîndul tine
retului sătesc. Prima acțiune — la 
Horlești. următoarele — la Gropnița 
«i Ruginoasa. Din tematica mani
festărilor : „Poezia patriotică și 
teatrul politic în viața tineretului", 
„Vrei să știi, întreabă". „Tineretul 
și comuna". „Reflector pentru ti
neret", „Tinăra familie", „Cadran 
politic" (expunerile, simpozioanele, 
alte acțiuni sint organizate zilnic la 
căminele culturale cu sprijinul ac
tiviștilor culturali, de U.T.C. și ai 
organizației pionierilor). • FILIALA

ARAD A UNIUNII ARTIȘTILOR 
PLASTICI a organizat o nouă ac
țiune menită să popularizeze lu
crările unor tineri artiști plastici 
arădeni. Este vorba de expoziția de 
grup — de pictură și sculptură — 
al cărei vernisaj a avut loc marți, 
20 ianuarie, la Galeriile de artă — 
sala Alfa — din Arad. Expoziția 
reunește 29 de lucrări semnate de 
Pavel Alaszu Barbu Bocu și L. 
Babocsik o AGENDA ARGEȘEA- 
NA. Brigăzile științifice, formate 
din ingineri silvici și juriști, au dia
logat cu sătenii din comunele Mi-

cești, Ștefănești. Cuca. Merișani și 
Tutana pe marginea Programului de 
măsuri pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier în pe
rioada 1976—2010. La Casa de cul
tură a elevilor și studenților din Pi
tești, în cadrul ciclului de manifes

tări intitulat „Educația ateist-știin- 
țil'ică", a fost dezbătută tema „A- 
teismul și evoluția sa istorică". 
Teatrul „Al. Davilla" a prezen
tat în premieră pe țară specta
colul cu piesa „Amurgul unui co
cor" de Junji Kinoshita, in regia lui 
Alexandru Tocilescu și scenografia 
lui Victor Sălăgeanu. Este a patra 
premieră a teatrului din actuala 
stagiune o LA GALAȚI s-a 
deschis expoziția „Scriitori gă- 
lățeni și cărțile lor", care găzdu
iește volumele a 15 poeți și pro

zatori legați prin origine sau acti
vitate de aceste locuri, a „JOCUL 
DRAGOSTEI ȘI AL ÎNTÎMPLA- 
RII“ de Marivaux și „Patima ro
șie" de Mihail Sorbul sînt specta
colele cu care Teatrul Național din 
Craiova și-a deschis recent o sta
giune permanentă la Tg. Jiu. 
Spectacolele sînt prezentate pe 
scena modernei case de cultură a 
sindicatelor, recent inaugurată, s» 
GALERIA FONDULUI PLASTIC 
DIN SATU-MARE găzduiește o ex
poziție cu lucrări de pictură apar- 

ținînd lui Kisujszâlâsi Istvan, pic
tor decorator la întreprinderea tex
tilă „Ardeleana". Tablourile sur
prind peisaje și oameni, străvechi 
monumente de artă arhitectonică 
populară din județele Satu-Mare 
și Maramureș, e LA FOCȘANI, 
„FORMAREA STATULUI NATIO
NAL ROMAN MODERN" a fost 
tema unei sesiuni de comunicări or
ganizate de filiala locală a Socie
tății de științe istorice. Lucrările se
siunii s-au desfășurat în sălile mu
zeului de istorie din localitate.
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În prezența a numeroase personalități ale vieții politice și culturale,
la Atena a avut loc prezentarea oficială a volumului

Semnarea unor protocoale de colaborare
S româno-sovietice

Convorbiri sovieto-americane

Pate și colaborare
m Balcani și în întreaga lume"

ATENA 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Pinacoteca 
națională din Atena a avut loc, joi 
seara, prezentarea oficială a volu
mului : „Nicolae Ceaușescu — Pace 
și colaborare în Balcani și in întrea
ga lume", apărut recent in limba 
greacă.

Manifestarea, organizată din ini
țiativa ministrului culturii și știin
țelor, Constantin Trypanis, s-a des
fășurat in prezența doamnei Ioana 
Tsatsos, soția președintelui Republi
cii Elene. Constantin Tsatsos, care 
este și autorul prefeței volumului. 
Au luat parte membri ai guvernului 
elen, lideri ai partidelor politice, de- 
putați, funcționari superiori din di
ferite ministere, oameni de știință și 
cultură, ambasadori și alți membri 
ai corpului diplomati . reprezentanți 
ai posturilor de radioteleviziune și 
ai presei grecești și străine.

Făcind o amplă prezentare a vo
lumului, ministrul Constantin Try
panis a spus că „nu există îndoială 
că un mod excepțional de a înțelege 
un popor, de a stringe legăturile cu 
el îl reprezintă cunoașterea gîn- 
dirii politice a conducătorilor săi. 
Cartea ne oferă tocmai acest lu
cru. Astăzi, cînd relațiile în con
tinuă dezvoltare dintre România și 
Grecia devin tot mai strinse, este 
nevoie să cunoaștem pozițiile româ
nești în marile probleme internațio
nale, iar opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu este o introducere clară 
în această direcție". „Ideile președin
telui Ceaușescu — a continuat vor
bitorul — sînt formulate cu eleganță 
și simplitate, astfel incit studierea 
cărții este nu numai utilă, dar și ex
trem de plăcută. Recomand cu deo
sebită plăcere studierea acestei cărți 
care, prin traducerea ei în limba 
greacă, devine un bun al publicului 
cititor grec".

A luat apoi cuvîntul Ghiorghios 
Mavros, președintele partidului U- 
niunea de Centru — Noile Forțe, 
care a spus, între altele : „Am avut 
ocazia și onoarea de a-1 întîlni pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și de 
a avea un schimb de vederi asupra 
tuturor problemelor internaționale și,

în mod deosebit, asupra problemelor 
Balcanilor și Mării Mediterane. în 
această carte, președintele Nicolae 
Ceaușescu exprimă și dezvoltă teze
le sale asupra vieții internaționale 
și, am putea spune, aceste teze au 
constituit un fel de preambul, de 
prefață la Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, in care crede atit de ferm 
și din care a elaborat anumite 
părți prin diversele declarații făcu
te in decursul timpului. Principiile 
cuprinse în documentele Conferinței 
de la Helsinki pot fi ușor regăsite 
în textele președintelui Ceaușescu, 
care atribuie o importanță conside
rabilă punerii lor în aplicare".

„Grecia și România, a conchis li
derul U. C.-N. F„ sînt unite prin le
gături tradiționale de prietenie. Ele 
nu s-au găsit niciodată față în față, 
in confruntare, ci s-au aflat tot
deauna de aceeași parte, pentru că 
au aceleași idealuri. Eu cred, in mod 
deosebit, că punerea in circulație a 
traducerii in limba greacă a cărții 
președintelui Nicolae Ceaușescu va 
contribui considerabil la stringerea 
și mai puternică a legăturilor și re
lațiilor între cele două țări. Cred că 
trebuie adăugat că președintele 
Nicolae Ceaușescu, prin activitățile 
pe care le-a desfășurat pe arena in
ternațională, s-a dovedit, intr-adevăr, 
a fi unul dintre marii conducători 
politici de astăzi".

Impărtășindu-și impresiile despre 
personalitatea președintelui Româ
niei. Evanghellos Averoff-Tossițza, 
ministrul apărării, a arătat : „Cînd 
se ia contact cu gîndirea președin
telui Nicolae Ceaușescu, nu se poate 
decît să se releve, fără nici o îndo
ială, patru caracteristici : sincerita
tea, sensibilitatea, spiritul practic și 
forța. în toate scrierile pe care le-am 
citit am găsit aceste caracteris
tici, iar cînd am avut marea 
onoare de a avea convorbiri am 
descoperit, din nou, aceleași tră
sături caracteristice : totdeauna in
teresat de realizarea bunăstării omu
lui, poate potrivit unei concepții po- 
litico-filozofice diferite de a noastră, 
dar mereu preocupat în această di

recție. Iată motivele fundamentale, 
trăsăturile și rațiunile care ne fac să 
fim admiratori ai acestui om politic. 
Noi, grecii, sîntem în mod deosebit 
fericiți că România are șansa să aibă 
un asemenea președinte. Noi avem 
mai multe motive de a fi fericiți că 
România are un asemenea conducă
tor : nu uităm că în România a avut 
loc prima noastră bătălie pentru in
dependență, acum 15'1 ani, nu uităm 
că acolo a existat un elenism care a 
înflorit înainte ca el să renască in 
Grecia continentală actuală. în acest 
sens și datorită valorii profunde si, 
insist, practice a tot ceea ce apar
ține gîndirii politice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, eu salut apariția 
în limba greacă a acestor extrase din 
cîteva dintre scrierile sale".

A luat cuvintul, de asemenea. Ilias 
Iliou, președintele E.D.A., care ne-a 
vizitat țara in mai multe rînduri și 
a avut convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. „Am fost viu im
presionat atit de progresele Româ
niei. pe care le-am constatat în 
toate domeniile, cit și de fiziono
mia politică distinsă a președintelui 
Ceaușescu" — a spus vorbitorul. „în 
discuțiile prietenești pe care le-am 
avut cu domnia-sa am constatat cit 
de pozitiv apreciază relațiile dintre 
țările noastre, relații care se bazea
ză pe prietenie și au rădăcini adinei 
în istorie". „Discuțiile pe care 
le-am avut cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, conducător luminat al po
porului său și prieten al Greciei și 
al păcii, mi-au umplut inima de 
bucurie și satisfacție".

Mulțumind, ambasadorul României 
la Atena. Ion Brad, a subliniat 
că primirea călduroasă făcută 
cărții, cuvintele de înaltă apreciere 
ale vorbitorilor la adresa personali
tății președintelui Nicolae Ceaușescu, 
constituie o expresie a profunzimii 
sentimentelor de prietenie și stimă 
care leagă popoarele român și elen, a 
prețuirii de care se bucură în Grecia 
gîndirea și activitatea politică a șe
fului statului român, pusă în slujba 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
națiuni egale în drepturi.

MOSCOVA 23 — Corespondentul 
AgerpreS transmite : La 23 ianuarie, 
Marin Capisizu, șeful Departamentu
lui agriculturii de stat din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
și B. A. Runov, adjunct al ministru
lui agriculturii al U.R.S.S., au semnat 
la Moscova Protocolul de colaborare 
tehnico-științificâ în domeniul agri
culturii pe anul 1976 între cele două 
ministere. Documentul stabilește 
schimburi de semințe, de documenta
ții, tehnice, vizite de documentare și 
de schimb de experiență, acțiuni de 
cooperare pentru introducerea de teh
nologii avansate la unele culturi de 
plante tehnice.

La semnare a participat D. S. Po- 
leanski, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S.

Au fost prezenți Gheorghe Badrus,

ambasadorul țării noastre în Uniunea 
Sovietică, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi. Marin Capisizu a fost 

primit de D. S. Poleanski. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire, în ca
drul căreia au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării colaborării și cooperă
rii româno-sovietice în domeniul 
agriculturii.

+
La Moscova a fost semnat un pro

tocol privind schimburile artistice pe 
anii 1976—1977 intre Asociația Română 
de Impresariat Artistic (A.R.I.A.) și 
organizația similară din U.R.S.S. 
„Goskonțert". Protocolul prevede un 
număr sporit de turnee ale unor cu
noscute ansambluri artistice, soliști 
și formații de muzică clasică și con
temporană din cele două țări.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova au avut loc convorbiri între 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, cu pri
vire la un cerc larg de pro
bleme de interes comun, anun
ță agenția T.A.S.S. O atenție 
deosebită s-a acordat analizei unor 
probleme concrete legate de elabo

rarea unui nou acord pe termen lung 
între U.R.S.S. și S.U.A. pentru limi
tarea înarmărilor strategice ofensive, 
într-o serie de probleme s-a realizat 
un progres și s-a convenit ca trata
tivele să continue în vederea găsi
rii unor soluții reciproc acceptabila 
și în celelalte probleme.

A avut, de asemenea, loc un 
schimb de păreri in alte probleme 
internaționale actuale.

Întîlmre prieteneasca între conducătorii 
P. C. din Cehoslovacia si P. S.U.G.«

® româno-bulgare
SOFIA 23 — Corespondentul Ager

pres transmite : între 19 și 23 ianua
rie, la Sofia, a avut loc a Vl-a șe
dință a grupei de lucru româno-bul- 
gare de colaborare economică și teh- 
nico-științifică în domeniul metalur
giei.

Protocolul semnat la încheierea se
siunii de Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei meta

lurgice din Republica Socialistă 
România, și de Anghel Zaprianov, 
adjunct al ministrului construcțiilor 
de mașini și metalurgiei din R. P. 
Bulgaria, se referă la noi posibilități 
de colaborare, cooperare și speciali
zare între cele două țări în domeniul 
metalurgiei feroase și neferoase pe 
anii 1976-1980.

PRAGA 23. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Praga a fost 
dat publicității comunicatul comun 
cu privire la convorbirile de lucru, 
prietenești, purtate între secretarul 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Gustav Husak. și primul 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker. Cu acest prilej, s-a făcut 
o informare reciprocă asupra reali

zărilor obținute de cele două partide 
în construirea societății socialiste 
dezvoltate, au fost analizate unele 
probleme privind adîncirea în con
tinuare a colaborării dintre P.C.C. și 
P.S.U.G., dintre cele două țări vecine 
și prietene. De asemenea, a avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației internaționale 
actuale.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE PRIVIND
SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

J

Cuvîntarea premierului japonez

Vizita ministrului educației și învățămîntului 
al României în R. F. Germania

BONN 23 (Agerpres). — în cursul 
vizitei pe care o întreprinde în R.F. 
Germania, tovarășul Paul Niculescu. 
ministrul educației și învățămîntului, 
a avut, la Stuttgart, o intîlnire cu 
președintele Conferinței permanente 
a miniștrilor culturii din landuri, 
viceprim-ministru și ministru al cul
turii al guvernului landului Baden— 
Wiirttemberg, prof. dr. Wilhelm Hahn, 
in cursul căreia a fost apreciată dez
voltarea pozitivă a relațiilor în do
meniile învățămîntului, culturii și 
științei dintre România și R.F. Ger

mania. subliniindu-se dorința extin
derii acestor relații. De asemenea, 
tovarășul Paul Niculescu a avut în
trevederi cu președintele Conferinței 
vest-germane a rectorilor, prof. dr. 
Werner Knopp, cu președintele Ofi
ciului vest-german pentru schimburi 
academice, prof. dr. Hansgert Schulte, 
precum și cu colaboratori ai acestora, 
in cursul cărora au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării colaborării ro
mâno—vest-germane pe _ linie uni
versitară și de schimburi în domeniul 
învățămîntului.

Plenara C. C.
VARȘOVIA 23 (Agerpres)— La 

Varșovia a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. Plenara a 
dezbătut si adoptat raportul Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. „Cu pri
vire la utilizarea multilaterală a re
zervelor în economia națională", pre
zentat de Piotr Jaroszewicz. președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone.

în cadrul lucrărilor, a luat cuvîntul 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C.

al P. M. U. P.
al P.M.U.P. care a subliniat că sarci
nile trasate de cel de-al VII-lea Con
gres al P.M.U.P. pentru perioada 
1976—1980, privind ritmurile înalte ale 
creșterii venitului național, ale dez
voltării industriei și agriculturii, sint 
sarcini grele dar realiste.

Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat, a prezentat, o infor
mare despre activitatea Comisiei spe
ciale a Seimului pentru elaborarea 
proiectului de lege în legătură cu 
unele modificări in constituția țării.

în pregătirea Congresului 
P. C. din Belgia

BRUXELLES 23 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ziarul ..Le Dra
peau Rouge" a difuzat joi un supli
ment intitulat „Să unim masele 
populare pentru a depăși criza", do
cument de orientare supus celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidului Co
munist din Belgia de către Comitetul 
Central al P.C.B. Congresul partidu
lui va avea loc în zilele de 9. 10 și 11 
aprilie.

După cum se arată în cuvîntul in
troductiv, semnat de Louis Van Geyt, 
președintele P.C.B.. pină la sfirșitul 
lunii ianuarie. Comitetul Central va 
da publicității un text care va face 
bilanțul principalelor sale activități și 
al principalelor probleme care au 
apărut după Congresul al XXI-Iea, 
desfășurat în decembrie 1973, la Bru
xelles.

la deschiderea
TOKIO 23 (Agerpres). — în dis

cursul cu privire la politica guver
nului. rostit in fața camerelor reunite 
ale Dietei, cu prilejul inaugurării lu
crărilor celei de-a 77-a sesiuni parla
mentare, premierul Takeo Miki a 
abordat principalele probleme ale po
liticii interne și externe a Japoniei.

în legătură cu problemele interne, 
premierul s-a referit pe larg la difi
cultățile majore cu care este confrun
tată țara din cauza inflației și a re
cesiunii. El a arătat că sarcinile prio
ritare ale guvernului in domeniul 
economic sînt relansarea economiei și 
rezolvarea problemelor „stagflației", 
— existența simultană a inflației și a 
stagnării în activitatea, de afaceri.

Arătînd că Japonia va continua li
niile cunoscute ale politicii sale ex
terne. și va dezvolta cooperarea cu 
toate statele lumii — pe care a apre
ciat-o ca indispensabilă în zilele 
noastre, atit pentru progresul eco
nomic. cit și pentru menținerea păcii 
și securității — Takeo Miki a preci-

sesiunii Dietei
zat că Japonia va acorda o atenție 
deosebită relațiilor speciale cu 
S.U.A., dar în același timp va pro
mova o politică de dezvoltare a 
raporturilor cu U.R.S.S. și cu R.P. 
Chineză. Japonia va acționa, totodată, 
pentru dezvoltarea colaborării cu sta
tele vest-europene industrializate. „în 
spiritul reuniunii de la Rambouillet". 
Premierul japonez a subliniat, de ase
menea. importanța pe care o acordă 
guvernul său colaborării cu toate ce
lelalte state ale lumii. în special cu 
țările în curs de dezvoltare, declarînd 
că „Japonia nu poate trăi fără pace 
și securitate în lume, din cauza pozi
ției speciale de țară fără resurse na
turale, care se sprijină pe relațiile 
comerciale".

Takeo Miki a reafirmat hotărîrea 
Japoniei de a rămine o țară fără arme 
nucleare, „deși din punct de vedere 
tehnologic și economic este capabilă 
să posede asemenea arme" : el a fă
cut apel la membrii Dietei să ratifice, 
la actuala sesiune. Tratatul de nepro- 
liferare a armelor nucleare.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— In cadrul dezbaterilor din Con
siliul de Securitate al O.N.U. pri
vind situația din Orientul Apropiat, 
inclusiv problema palestineană. au 
luat cuvîntul, în calitate de invitați, 
reprezentanții la O.N.U. ai Cehoslo
vaciei, Cubei și R.D.P. a Yemenului. 
Vorbitorii au subliniat importanta 
care trebuie acordată satisfacerii in
tereselor naționale legitime ale po
porului palestinean — ca unul din 
elementele esențiale ale oricărei so
luții politice a situației din Orientul 
Apropiat. în acest sens, reprezen
tantul Cehoslovaciei, Ladislav Sch
midt. a cerut reluarea conferinței de 
pace de la Geneva, cu participarea

Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei ca membru cu drepturi 
egale. Delegatul cubanez, Ricardo 
Alarcon, a vorbit, de asemenea, des
pre necesitatea ca. în cadrul Consi
liului de Securitate, să fie adoptate 
măsurile necesare pentru satisfacerea 
drepturilor naționale legitime ale 
poporului palestinean. inclusiv a 
dreptului său de a avea un stat in
dependent.

La rîndul său. ambasadorul sud- 
yemenit, Abdalla Saleh Ashtal, a 
cerut consiliului să acționeze pentru 
punerea deplină în aplicare a rezo
luțiilor Adunării Generale care re
cunosc drepturile legitime ale po
porului palestinean.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN LIBAN
BEIRUT 23 (Agerpres). — Ultimul 

acord de încetare a focului a fost 
respectat, in general, vineri și in 
noaptea precedentă, cind, la Beirut și 
în suburbii, nu s-au mai înregistrat, 
după trei săptămîni de lupte violen
te, decit citeva schimburi de focuri și 
explozii răzlețe. în legătură cu șan
sele de reinstaurare definitivă a ordi
nii și securității în țară, postul de 
radio Liban arată că „Libanul 
este pe calea cea bună : dacă nu spre 
o pace durabilă, cel puțin spre, un ar

mistițiu real", avertizîndu-i pe ascul
tători să nu părăsească încă, pentru 
citeva zile, locuințele, pină cind si
tuația se va clarifica.

Ca semne încurajatoare, agențiile 
de presă citează redeschiderea aero
portului internațional din Beirut, pre
cum și reluarea circulației pe două 
dintre arterele rutiere cele mai im
portante ale țării — șoseaua Beirut 
— Damasc și principala șosea a lito
ralului, care leagă capitala cu orașul 
Sidon.

agențiile de presă transmit:

BERLIN

Reuniunea grupului de redactare a proiectului de document 
al Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa

BERLIN 23 — Corespondentul nos
tru transmite : La Berlin a avut loc 
reuniunea grupului de redactare a 
proiectului de document al Conferin
ței partidelor comuniste și muncito
rești din Europa. La reuniune au 
participat reprezentanți a 24 de par
tide. Din partea P.C.R. a participat o 
delegație condusă de Ștefan Voicu. 
membru al C.C. al P.C.R.

B ® ® ® ®

în cursul reuniunii s-a discutat pe 
larg și s-a lucrat în continuare asu
pra întregului proiect de document 
final. în conformitate cu însărcinarea 
încredințată de comisia redacțională. 
Reuniunea grupului de redactare s-a 
desfășurat într-o atmosferă construc
tivă, tovărășească.

Prezențe culturale 
românești peste hotare

CARACAS 23 (Agerpres). — 
în sala Cinematecii naționale a 
Venezuelei a avut loc spectaco
lul de gală cu filmul „Ciprian 
Porumbescu", inaugurindu-se 
astfel „Zilele filmului româ
nesc" de la Caracas. Cu acest 
prilej, au luat cuvîntul Petrache 
Dănilă, ambasadorul României la 
Caracas, și prof. P. Ermini.

KHARTUM 23 (Agerpres). - 
în sala de expoziții din Khartum 
a fost deschisă expoziția „Cultu
ra și arta in Republica Socialistă 
România". La expoziție, care a 
fost inaugurată de Hona Malwal, 
ministru de stat pentru cultură 
și informații, au participat Nazir 
Dafaalla. ministrul sănătății, oa
meni de cultură și artă, repre
zentanți ai vieții economice, șefi 
ai misiunilor diplomatice, zia
riști. A fost prezent Florian Stoi
ca, ambasadorul României la 
Khartum.

Președintele Partidului 
Populist Austriac, Josef Taus- 
l-a primit pe ambasadorul României 
la Viena. Dumitru Aninoiu. în ca
drul convorbirii care a avut Ioc, s-a 
subliniat cu satisfacție dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Austria, 
exprimindu-se convingerea că legă
turile de prietenie și colaborare din
tre cele două țări se vor dezvolta 
în continuare. în acest spirit, au fost 
menționate bunele raporturi existen
te intre Partidul Populist Austriac 
și Frontul Unității Socialiste din 
România.

Convorbiri indiano-iran- 
(J6ZS. 'Viner* a s°sit la Delhi pri
mul ministru al Franței, Jacques 
Chirac, care a început. în aceeași zi, 
convorbirile oficiale cu primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi. Cei 
doi șefi de guvern discută probleme 
legate de cooperarea bilaterală în 
domeniile politic, economic. cultu
ral, științific și al tehnologiei.

Insulele Seychelles vor 
deveni, începind de la 28 iunie, stat 
independent. anunță un comunicat 
dat publicității, la Londra, la în
cheierea convorbirilor între delega
țiile guvernului britanic și al Insule
lor Seychelles. Noul stat va fi o repu
blică și va deveni membru al Com- 
monwealthului. Arhipelagul Seychel
les este situat la nord-est de Repu
blica Malgașă, în mijlocul Oceanului 
Indian. El s-a aflat timp de 182 de 
ani sub administrație engleză. Popu
lația arhipelagului numără 60 000 de 
oameni, iar capitala este orașul Vic
toria. din insula Mahe — cea mai în
tinsă din arhipelag.

întrevedere. La Londra- Ilie 
Voicu, prim adjunct al ministru
lui turismului, s-a întîlnit cu F. 
Deakens, subsecretar de stat la Mi
nisterul Comerțului al Marii Britanii, 
cu care a discutat dezvoltarea schim
burilor turistice intre România și 
Marea Britanic. Primul adjunct al 
ministrului turismului a vorbit, de 
asemenea. în cadrul unei conferințe 
de presă, despre dezvoltarea bazei 
materiale a turismului în România și 
extinderea relațiilor turistice dintre 
România și Marea Britanie.

Festivitate. Cu ocazia !mpli_ 
nirii virstei de 65 de ani. cancela
rului federal al Republicii Austria, dr. 
Bruno Kreisky, i s-a decernat titlul 
de „Cetățean de onoare al orașului 
Viena". în cadrul unei mese oferite 
in onoarea cancelarului, personalita
tea sa a fost evocată de către mem
bri ai conducerii Partidului Socialist 
Austriac, precum și de Willy Brandt, 
președintele P.S.D. din R.F.G., și 
Olof$mlme, primul ministru al Sue
diei.

îutr-un iuterviu acordat a_ 
genției France Presse, primul minis
tru. Indira Gandhi, a declarat că 
India dorește „o mai largă prietenie 
și relații economice între țările con
tinentului asiatic. Noi nu sintem în 
favoarea aranjamentelor militare sau 
blocurilor în Asia", a spus premierul 
indian.

Un nou satelit de comu
nicații „Molnia-I" a fost lan- 
sat în Uniunea Sovietică. El este des
tinat asigurării sistemelor de legături 
telefonice, telegrafice și radio, pre

cum și transmiterii programelor so
vietice de televiziune in punctele 
cele mai îndepărtate din Nordul so
vietic. Siberia. Extremul Orient și 
Asia centrală sovietică. Instalațiile 
de la bordul satelitului funcționează 
normal, transmite agenția T.A.S.S.

Consiliul suprem de gu>- 
vernâmînt din Ecuador, in_ 
stalat în urma demisiei generalului 
Guillermo Rodriguez Lara, la 11 ia
nuarie a.c„ din funcția de șef al sta
tului. a hotărît amnistierea a 12 per
soane civile, între care se află fostul 
președinte Carlos Julio Arosemena

și mai multi lideri politici ai parti
delor din Ecuador.

Președintele Portugaliei, 
Francisco da Costa Gomes, a numit 
șase noi secretari de stat și doi sub
secretari în cadrul soluționării pro
gresive a crizei ministeriale din 
Portugalia. Ei au fost propuși de 
Partidul Socialist. Partidul Comunist 
și Partidul Popular Democratic. Cu 
acest prilej, șeful statului portughez 
a evidențiat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru rezolvarea comple
tă a crizei.

Un comunicat militardi£u- 
zat la Khartum informează că șase 
persoane. printre care trei ofițeri, 
acuzați că au condus încercarea de 
lovitură de stat din luna septem
brie împotriva actualului regim, au 
fost executate. O a șaptea persoană 
implicată a fost condamnată la în
chisoare pe viață.

De pretutindeni

Agenda politică europeană înscrie 
în aceste zile un important eveni
ment pentru evoluția raporturilor 
interstatale pe continent : ca rezul
tat al consensului la nivel înalt, 
intervenit in urma unor multiple 
consultări și contacte care au avut 
loc in cursul anului 1975. la Atena 
se deschide, la 26 ianuarie, confe
rința balcanică pentru cooperare 
economică.

Constituie un motiv de vie satis
facție faptul că pentru prima dată 
în perioada postbelică are loc o re
uniune ministerială a statelor din 
Peninsula Balcanică. Sprijinind cu 
căldură, încă de la început, inițiativa 
primului ministru al Greciei. Con
stantin Karamanlis, privind organi
zarea acestei conferințe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că Româ
nia este hotărită să ia parte activă 
și să depună toate eforturile pentru 
buna desfășurare și succesul ei. 
Este bine cunoscut că tara noas
tră a acționat și acționează consec
vent pentru dezvoltarea unor relații 
de prietenie intre țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii și co
laborării. Această poziție de prin
cipiu și-a găsit expresie în numeroa
se inițiative ale partidului și statu
lui nostru în ultimele două decenii 
— începind cu propunerea din 1957 
cu privire la întărirea păcii, dezvol
tarea relațiilor economice și cultura
le între toate țările din regiune și 
continuind cu proiectul. devenit 
rezoluție a O.N.U.. referitor la ac
țiunile ce trebuie întreprinse pe 
plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate 
între state europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite.

Menținute permanent în actuali
tate. aceste propuneri au fost relua
te și dezvoltate în documentele con
greselor și conferințelor naționale 
ale partidului. Pe linia acestor preo
cupări, în raportul prezentat la Con

ferința Națională a P.C.R. din 1972, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pro
pus inițierea pregătirilor pentru o 
întilnire a reprezentanților țărilor 
balcanice, precum și înființarea unui 
organism care să contribuie la in
tensificarea schimburilor și organi
zarea cooperării economice între a- 
ceste țări. De asemenea. Congre
sul al XI-lea al partidului a subli
niat cu tărie importanța intensifică-

rității întregului continent, a păcii 
mondiale".

Totodată. România a desfășurat și 
desfășoară o intensă activitate prac
tică în scopul extinderii cooperării e- 
conomice interbalcanice. După cum se 
știe, cu prilejul numeroaselor întilniri 
și contacte dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducători ai celorlal
te țări din Peninsula Balcanică. în 
documentele comune semnate, a fost

le și culturale dintre ele. Este știut 
că acestor țări, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică, le sînt co
mune o serie de similitudini de con
diții și preocupări de dezvoltare e- 
conomică. Aceasta a permis ca în 
ultimii ani să fie ridicate, prin efor
turi unite, un număr de importante 
obiective care contribuie la valorifi
carea resurselor naturale de care 
dispun țările respective, la accelera-

Luni în capitala Greciei își începe lucrările
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pentru cooperare economică
rii eforturilor pentru dezvoltarea co
laborării și înțelegerii interbalcanice, 
imperativ pus din nou în evidență 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea prezentată la Marea Adu
nare Națională : „Considerăm că a 
sosit timpul să se întreprindă noi 
eforturi constructive în direcția dez
voltării bilaterale și multilaterale a 
raporturilor dintre toate statele din 
Balcani... Este de la sine ințeles că 
transformarea Balcanilor intr-o ase
menea zonă a păcii nu poate fi în
dreptată împotriva nimănui, nu 
poate dăuna nici unei țări sau gru
puri de țări ; dimpotrivă, asemenea 
colaborare pașnică cu caracter re
gional constituie o cale sigură de 
consolidare a destinderii și sccu-

reafirmată necesitatea de a se ac
ționa pentru conjugarea eforturilor 
în vederea diversificării formelor de 
conlucrare multilaterală in regiunea 
noastră geografică.

în inițiativele, propunerile și ac
țiunile sale consacrate promovării 
colaborării șiI păcii în Balcani, 
România a pornit în permanentă de 
la faptul că apropierea geografică 
creează condiții obiective și interese 
comune pentru) colaborarea pe plan 
regional in domeniile politic, eco
nomic și cultural.

Obiectivele pe care și le propune 
apropiata conferință de la Atena 
răspund pe deplin tocmai interesului 
țărilor Peninsulei Balcanice de a in
tensifica legăturile pe diverse pla
nuri. schimburile de valori materia-

rea progresului lor economic. Altele 
se află în fază de proiect. Contac
tele interbalcanice tot mai frecvente 
la diferite niveluri au evidențiat 
consensul factorilor de răspundere 
asupra necesității sporirii eforturilor 
pentru dezvoltarea cursului spre o 
largă conlucrare pe cele mai diverse 
planuri. Este vorba in primul rînd 
de dezvoltarea schimburilor comer
ciale, cooperarea în domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor, al 
minelor și geologiei, agriculturii, a- 
părării mediului înconjurător și in 
alte domenii de interes comun — 
puțind fi fructificate in acest scop 
avantajele economice ale vecinătății, 
experiența dobîndită de fiecare din
tre țările balcanice.

înscriindu-se în acest context de 
preocupări, conferința balcanică 
pentru cooperare economică este 
menită, după părerea României, să 
contribuie la amplificarea relațiilor 
de conlucrare și bună vecinătate și — 
prin aceasta — la întărirea încrede
rii între state, la consolidarea păcii 
și securității în regiunea noastră 
geografică și pe întreg continentul 
european.

Prin înseși țelurile sale, apropiata 
reuniune de la Atena se va putea 
înscrie pe linia aplicării în practică 
a principiilor și obiectivelor stabi
lite de Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. De altfel, 
temele care vor face obiectul dez
baterilor figurează între obiectivele 
principale ale colaborării economice 
și tehnico-științifice înscrise în Ac
tul final al Conferinței general-eu- 
ropene.

De o deosebită importantă este și 
faptul că reuniunea urmează să-și 
desfășoare lucrările pe baza norme
lor democratice ale Conferinței 
general-europene. Este vorba de 
participarea la tratative „ca state 
egale, suverane și independente", de 
principiul „consensului" în adoptarea 
hotăririlor. de „rotația" în condu
cerea lucrărilor — reguli care au tre
cut cu succes examenul vieții în 
cursul celor aproape trei ani de ne
gocieri la Helsinki. Geneva și din 
nou la Helsinki, ele asigurînd res
pectarea intereselor legitime ale 
fiecărui stat participant.

Opinia publică din România salu
tă deschiderea primei conferințe 
pentru cooperare economică în Bal
cani, cu convingerea că ea va marca 
un important pas înainte pe calea 
conlucrării între popoarele din re
giunea noastră geografică, contri
buind la consolidarea destinderii, 
ceea ce va avea efecte binefăcătoare 
asupra întregului continent.

Dumitru ȚINU

• INSTALAȚIE AUTO
MATĂ DE STINGERE A 
INCENDIILOR. In Elvs'ia 
a fost pusă la punct o instalație 
automată pentru stingerea in
cendiilor. care acționează fără 
apă. Aceasta este înlocuită cu 
un gaz. incolor și inodor, halon- 
1301, fabricat pc bază de car
bon. brom și fluor. Datorită unui 
dispozitiv extrem dc sensibil, 
instalația detectează orice înce
put de incendiu. In acel moment 
se deschid automat supapele re
cipientului cu halon, gazul se 
amestecă cu aerul și se infil
trează in dulapuri, sertarele mo
bilei etc. In cîteva secunde in
cendiul este astfel stins, proce
sul arderii fiind întrerupt ne 
cale chimică. Spre deosebire de 
apă, gazul nu produce nici un 
fel de stricăciuni lucrurilor a- 
flate in încăpere.

• ARMĂTURĂ PE...' 
PERNĂ DE AER. Scoarța 
de pămînt groasă de 970 metri, 
care se află deasupra abataje
lor minei „Kocegarka" din ba
zinul Donețului, este sprijinită 
pe patru ..perne de cauciuc". A- 
ceastă originală construcție de 
mină a fost realizată de oame
nii de știință ucraineni în co
laborare cu specialiștii din do
meniul cauciucului. Baloanele 
pneumatice — fabricate din cau
ciuc obișnuit. întărit cu mai 
multe straturi suprapuse de țe
sătură cord — au o calitate sur
prinzătoare : cu cit este mai 
mare sarcina pe care o suportă, 
cu atit mai mic este pericolul 
de a se sparge. Noua metodă de 
armare a minelor prezintă mul
tiple avantaje : economisirea u- 
nor importante cantități de 
lemn, asigurarea unui înalt ni
vel de securitate a muncii, po
sibilitatea folosirii de mai multe 
ori a baloanelor etc.

•MENIUL DIN 
PLANCTON. Recent, 
un grup de specialiști norve
gieni. în frunte cu ministrul in
dustriei piscicole, Eivind Boh- 
lle, au degustat diferite feluri 
de mincare pregătite din planc
ton. Comisia a ajuns la conclu
zia unanimă că aceste mincă- 
ruri au un gust bun, sînt ușor 
asimilabile, puțind deveni hra
nă curentă pentru milioane de 
oameni. Potrivit ziarului „Af- 
tonposten", cantitățile de planc
ton oceanic sînt. practic, inepui
zabile. Anul acesta Norvegia va

trimite o expediție științifică în 
Antarctida pentru a studia. în 
continuare, posibilitatea folosi
rii acestei imense bogății a o- 
ceanelor la hrana omului.

• ANTIDOT UNIVER
SAL. Cercetători de la Univer
sitatea din sudul Californiei au 
creat un dispozitiv denumit 
..B—D Hemodetoxifier", care 
poate fi folosit cu succes in toa
te cazurile de otrăvire a orga
nismului uman. Dispozitivul \ 
constă dintr-un cilindru de 
plastic înăuntrul căruia se află
o spirală din poliester. acoperită 
cu plăcuțe de carbon în stare 
pură, similar celor folosite in 
măștile antigaz. Cu ajutorul u- 
nui tub racordat la vena picio
rului, singele pacientului e pom
pat în cilindru, plăcuțele de 
carbon — care acționează ca un 
filtru — absorbind substanțele 
toxice. După ce este astfel cu
rățat. singele este repompat în 
corpul pacientului. salvîndu-1. 
astfel, de multe ori, de la o 
moarte sigură.

• ASTRONOMII ÎN 
CĂUTAREA UNUI LOC 
PRIELNIC. Cețurile specifice 
climatului Marii Britanii stin- 
jenesc în mod considerabil ob
servațiile astronomice. în cău
tarea unui loc propice, s-a suge
rat posibilitatea ca astronomii 
britanici să-și desfășoare acti
vitatea în Insulele Canare. De 
altfel. Consiliul britanic al cer
cetării științifice are in vedere 
construirea, cu acordul autorită
ților spaniole, a unui observa
tor pe insula Las Palmas din 
acest arhipelag. Pe de altă par
te. se intenționează ca, în 1978. 
telescopul Isaak Newton — cel 
mai mare din țară — aflat la 
Observatorul regal de la Herst- 
monceaux, să fie mutat într-o 
zonă mai adecvată, din sudul 
Angliei.

• NUMAI PENTRU 
CERCETARE. După cum a- I 

nuntă Organizația Mondială a 
Sănătății (O.M.S.), laboratoare 
medicale din întreaga lume au 
început să distrugă culturile de 
viruși ai variolei. Se prevede ca 
asemenea culturi să fie păstrate 
doar în 20 de laboratoare, care
le vor folosi ca material de cer
cetare pentru biologi. Potrivit 
datelor O.M.S., exceptînd 67 de 
sate etiopiene, în ultimul an nu 
s-au mai înregistrat cazuri de 
variolă.
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