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xecutiv al C. C. al P. C. R.
Tn ziua de 12 februarie 1976 a avut loc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a aprobat ac
tivitatea delegației Partidului Comunist 
Român care a participat la Consfătuirea 
secretarilor pentru problemele activității 
ideologice și relațiilor externe ai Comite
telor Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialiste, care 
a avut loc la Varșovia în luna ianuarie 
anul acesta. Comitetul Politic Executiv re
afirmă poziția partidului nostru Că aseme
nea reuniuni trebuie să contribuie la reali
zarea unui schimb de experiență și de 
păreri, să servească mai bunei cunoașteri 
reciproce, să ducă la găsirea căilor și mo
dalităților de lărgire a popularizării atît 
în țările socialiste, cît și în afara lor a rea
lizărilor fiecărei țări socialiste și a activi
tății sale internaționale, să slujească întă
ririi prieteniei și solidarității, apropierii 
între partidele comuniste și muncitorești.

Comitetul Politic Executiv a ascultat ra- 
[>ortul delegației române care a participat 
a reuniunea țărilor în curs de dezvoltare 
de la Manila.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoș
tință cu profundă satisfacție de hotărîrea 
adoptată de reuniunea ministerială a ță
rilor în curs de dezvoltare cu privire la 
primirea României ca membru al „Grupu
lui celor 77". Comitetul Politic Executiv 
salută această hotărîre și adresează, cu 
acest prilej, calde mulțumiri statelor mem
bre ale „Grupului celor 77" și în mod deo
sebit guvernelor statelor latino-americane 
pentru înțelegerea prietenească manifes
tată față de.dorința țării noastre de a par
ticipa, în cadrul grupului Iatino-american, 
la activitatea țărilor în curs de dezvoltare.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
acest act reprezintă o expresie a relațiilor 
tot mai strînse, de solidaritate și coope
rare existente între România și țările în 
curs de dezvoltare, a amplificării raportu
rilor prietenești cu aceste state, a conlu
crării dintre ele pe arena internațională. 
Totodată, constituie o nouă și pregnantă 
recunoaștere a justeței politicii externe a 
țării noastre, a fermității ,și consecvenței 
cu care România socialistă acționează 
pentru afirmarea dreptului popoarelor 
la libertate și independență națională, 
pentru promovarea unor relații noi bazate 
pe încredere și respect, de adevărată ega
litate și colaborare între națiuni.

Comitetul Politic Executiv relevă și cu a- 
cest prilej contribuția deosebită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în orientarea ho
tărâtă a dezvoltării relațiilor statului nos

tru cu țările în curs de dezvoltare. Con
vorbirile secretarului general al partidu
lui nostru cu șefi de state și guverne, cu 
reprezentanți ai forțelor progresiste și de
mocratice, ai opiniei publice, documentele 
adoptate cu țări din Asia, Africa și Ame
rica Latină au pus o bază trainică colabo
rării politice, economice, culturale și teh- 
nico-științifice a României cu aceste state, 
conlucrării în vederea participării active 
la rezolvarea marilor probleme ale lumii 
contemporane.

România — țară socialistă și, în același 
timp, țară în curs de dezvoltare — care 
în decursul istoriei sale a dus o luptă grea 
împotriva asupririi și exploatării străine, 
pentru eliberare socială și națională, pen
tru independență, este legată de țările în 
curs de dezvoltare prin aceleași aspirații 
He progres, prin năzuința comună de a 
folosi în interes propriu resursele mate
riale și umane de care dispun în scopul 
dezvoltării mai accelerate pe calea pro
gresului economic și social, al lichidării 
decalajelor față de statele industrializate, 
prin hotărîrea de a acționa pentru elimi
narea din viața internațională a vechii 
politici imperialiste, de dominație și dic
tat, pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice în lume.

Aplicînd în viață orientările stabilite de 
Congresul al Xl-lea al partidului, România 
pune în centrul politicii sale externe dez
voltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri cu toate țările 
socialiste, dezvoltă relațiile bilaterale cu 
statele din Asia, Africa, America Latină, 
cu, toate țările în curs de dezvoltare, lăr
gește relațiile cu celelalte state ale lumii 
în spiritul principiilor coexistenței pașnice..

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că intensificarea raporturilor 
cu statele în curs de dezvoltare este în fo
losul tuturor popoarelor, contribuie la 
promovarea în lume a unor relații noi, ser
vește unității tuturor forțelor antiimperia- 
liste, progresiste și democratice de pretu
tindeni, cauzei destinderii, colaborării și 
păcii în lume.

Participînd Ia „Grupul celor 77", Româ
nia este animată în primul rînd de dorința 
de a întări și mai mult solidaritatea cu 
aceste state, de a lărgi relațiile bilaterale 
de cooperare, de a conlucra activ cu aces
tea pe tărîmul vieții internaționale pentru 
rezolvarea în interesul tuturor popoarelor 
a problemelor complexe ale lumii de as
tăzi, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale care — prin e- 
forturile fiecărui popor si totodată arin 
colaborarea internațională — să ducă la 
lichidarea subdezvoltării, să asigure pro
gresul economic și social al tuturor .națiu

nilor si să înlesnească accesul neîn
grădit al țărilor în curs de dezvoltare la 
cuceririle științei și tehnicii moderne. Co
laborând cu țările în curs de dezvoltare, 
România va acționa cu fermitate în di
recția afirmării unor noi relații în viața 
internațională, bazate pe principiile ega
lității, independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
folosirea ei, de respectare a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, calea dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale.

Considerăm că un rol deosebit revine 
Organizației Națiunilor Unite în instaura
rea noii ordini economice internaționale, 
lichidarea subdezvoltării și asigurarea 
progresului economico-social al tuturor 
țărilor, în special al țărilor în curs de dez
voltare, în apropierea și egalizarea rela
tivă a nivelurilor de dezvoltare ale tutu
ror statelor, ținînd seama de condițiile lor 
specifice, în soluționarea problemelor eco
nomice majore care confruntă lumea con
temporană.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
eforturile pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării și conlucrării multilaterale a 
României cu țările în curs de dezvoltare 
— atît pe plan bilateral, cît și în domeniul 
vieții internaționale — se integrează în
tru totul în politica generală a țării noas
tre, ca țară socialista și în același timp în 
curs de dezvoltare, de întărire a solidari
tății și colaborării cu toate forțele progre
siste, de promovare concretă în practică 
a principiilor coexistenței pașnice și de 
lărgire a colaborării cu toate statele, fără 
deosebire de orânduire socială, în vederea 
depășirii politicii de blocuri, a realizării 
destinderii și securității în lume.

Exprimînd încă o dață deplina sa satis
facție pentru primirea României în „Gru
pul celor 77", Comitetul Politic Executiv 
reafirmă hotărîrea poporului român, a 
țării noastre de a milita cu aceeași con
secvență ca și pînă acum pentru întărirea 
prieteniei și colaborării cu toate țările și 
forțele sociale care acționează împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste de dominație și asuprire, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru dreptul fie
cărui popor de a se dezvolta liber și ne
îngrădit, într-o lume mai dreaptă și mai 
bună, o lume a păcii, colaborării și înțe
legerii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, unele probleme ale activității 
de partid și de stat în domeniul comerțu
lui exterior și al relațiilor internaționale.

Filatura românească de bumbac din 
Capitală. Ca urmare a gospodăririi 
superioare a materiilor prime, pînă 
la sfîrșitul anului se vor valorifica 
circa 90 tone deșeuri rezultate din 
procesul tehnologic, din care se vor 
obține 60 tone fire pentru produse 
tehnice. în fotografie: aspect din 
secția preparație a întreprinderii 
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In pădurile care împo
dobesc munții Buzăului, pe 
aproape de căpătiiul izvoa
relor, în împărăția lupilor

frunte, învătati să nu se 
lase împovărați de ger. de 
zăpadă. Oamenii, cei din 
Intorsura, din Sita, din Ză-

-ROADELE ACESTOR ANI
in cifrele cincinalului Încheiat cu succes

ÎN ZIARUL DE AZI:
© în dezbaterile învăță- 
mîntului de partid de la 
sate : Problemele actua
le, concrete ale dezvoltă
rii agriculturii © Este po
sibil, este necesar să se 
obțină în această primă
vară : Producții sporite 
de cartofi timpurii ® Ru
bricile noastre : Faptul 
divers ; Carnet plastic ; 
Carnet muzical ; Sport; 
Din țările socialiste ; De 

pretutindeni

și a căprioarelor, iarna se 
arată mai stăpînă, mai 
maiestuoasă.

„în cite o noapte, mi-a 
spus un bătrin forestier, 
mi se pare că stelele co
boară ca semănate pe dea
supra pădurii, însetate de 
zăpadă". Și nu mă mir. Mai 
la vale, cam pe unde mun
ții parcă răsar din pămînt 
înălțindu-se ca brațe uria
șe între care se odihneș
te cerul, rîul Buzău curge 
alene, ca un rătăcit pe 
drumuri neștiute, căutînd 
poarta prin care să sca
pe către liniștea cîm- 
piei. De aceea, poate, pe a- 
proape de izvoare, pămin- 
tul, respectiv așezarea de 
oameni, s-a numit de cine 
știe cînd Intorsura Buzău
lui, urbe tînără. în puteri, 
care gîndește cu pasiune la 
viitor.

în pădurile din munții 
Buzăului, doar oamenii se 
încumetă să stînjenească 
stăpînirea iernii, s-o în

brătău, din 
Crasna, din 
toate satele

Bobocea, din 
Floroaia. din 
înșirate de-a

lungul Buzăului dinspre iz
voare pînă către Siriu, că-

vezi pe toți cei cu care 
te-ai întîlnit în parchete ; 
începi să discuți din nou 
cu ei, citind vorbele fiecă
ruia din carnetul cu însem
nări. Răsfoiești carnetul cu 
însemnări, stai de vorbă cu 
ei, și în fiecare vezi un 
erou.

© Repartizarea a 34 la sută din venitul na
țional pentru fondul de dezvoltare a asigurat 
înfăptuirea unui program de investiții de o 
amploare fără precedent în istoria țării.

© Volumul total de investiții — de 544,7 
miliarde lei — realizat în anii 1971—1975 de
pășește totalul fondurilor investite în cele 
două cincinale precedente luate împreună.

© în cursul cincinalului 1971—1975 au fost 
date în funcțiune peste 2 250 de noi capacități 
productive importante în Industrie, agricultură 
și celelalte ramuri.

© Fondurile fixe în economia națională au 
ajuns la sfîrșitul anului 1975 la circa 1 200 mi
liarde lei, față de 757 miliarde lei în 1970 și 
517 miliarde lei în 1965.

Prin investiții — crește forța economică a patriei,
se asigură

Marile succese obținu
te in dezvoltarea econo
miei naționale in cincina
lul 1971—1975 sînt indiso
lubil legate de marele vo
lum de investiții. Oa
menii muncii din țara 
noastră s-au convins și 
mai mult din experiența 
cincinalului pe care l-am 
încheiat că alocarea unei 
părți însemnate din veni
tul național pentru fon
dul de dezvoltare este 
singura cale în măsură 
să asigure, deopotrivă, 
progresul economic sus
ținut și ridicarea conti
nuă a nivelului de viață 
al întregului popor.

Pentru țara noastră În
făptuirea consecventă a 
unui vast program de in
vestiții. menținerea unei

temelii puternice bunăstării poporului
rate înalte a acumulării 
constituie un imperativ 
vital, condiția hotăritoare 
pentru a obține lichida
rea decalajului ce . ne 
desparte de țările avansa
te industrial, pentru ridi
carea României la nive
lul țărilor înaintate eco
nomic ale lumii. Din a- 
ceastă perspectivă, efor
tul de investiții apare ca 
un efort conștient și ne
cesar, orientat cu eficien
ță spre edificarea unei 
economii moderne, a te
meliilor bunăstării noas
tre. Investițiile au sporit 
forța economică a patriei 
cu un mare număr de în
treprinderi moderne, ceea 
ce a asigurat societății, 
poporului, obținerea a tot 
mai multor bunuri. Tot

odată, construind mai 
multe fabrici și uzine, 
au fost asigurate mai 
multe locuri de muncă 
in industrie, în alte ra
muri ale economiei. Nu
mai in cincinalul trecut, 
în întreaga economie a 
sporit numărul angajați- 
Ior cu 1,2 milioane per
soane, industriei reve- 
nindu-i aproape două 
treimi din sporul total 
înregistrat în perioada 
1971—1975. S-au întărit, 
deci, rîndurile clasei 
muncitoare, clasa con
ducătoare a societății 
noastre.

Noile obiective, îndeosebi 
cele industriale, au fost 
amplasate în județele mai 
puțin dezvoltate, impulsio- 
nînd puternic dezvoltarea

economică și socială a nu
meroase zone ale țării.

Ținînd seama de poten
țialul economic actual al 
țării și de telurile funda
mentale ale etapei istori
ce de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate — Congresul al 
Xl-lea al partidului a 
prevăzut, în cincinalul 
1976—1980, un program 
de investiții și mai am
plu, de aproape 1 000 mi
liarde ici, de natură să 
asigure dezvoltarea și 
perfecționarea în conti
nuare. a forțelor de pro
ducție, din industrie și 
agricultură, realizarea de 
mari pași înainte în fău
rirea unei economii tot 
mai puternice, cu o struc
tură modernă, înflorirea 
tuturor județelor țării.

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

LOCALĂ: contribuție
cincinalul precedent au fost realiza
te : un nou complex- de morărit și o 
fabrică de pîine la Bacău, secțiile de 
articole din sticlă, cauciuc, polistiren 
expandat și secția, de mase plastice 
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej,

din județul BACĂU
Gheorghe ROȘU,

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

dernizat peste 870 de sortimente de 
bunuri de larg consum. De diversifi
carea gamei de produse s-au ocupat 
insistent și consiliile de conducere ale 
unităților cooperatiste, realizind în 
ramurile confecții, tricotaje. încălță

minte, marochi- 
nărie, mobilă și 
articole de i arti
zanat peste. 900 
sortimente și mo
dele noi.

înnoirea conti
nuă a producției 
a determinat o 
creștere a volu
mului desfaceri
lor de mărfuri, 
atît pentru con
sumul intern, cît 
și pentru export. 
De exemplu, in 
perioada cincina

lului trecut, datorită diversificării, 
prospectării pieței și îmbunătățirii ca
lității produselor, sarcinile de plan 
privind livrările la export au fost 
depășite cu 18 milioane lei valută. U- 
nitățile economiei locale livrează de 
altfel. într-un număr de 31 .țări, 
peste 200 sortimente — mobilă, con
fecții. tricotaje, încălțăminte, artico-
(Continuare in pag. a III-a)'

ECONOMIA 
crescîndă

Ca rezultat direct al politicii știin
țifice a P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ju
dețul Bacău a cunoscut în ultimii ani 
o rapidă creștere economică. Orga
nele locale de partid și de stat au 
acordat o atenție 
susținută dezvol
tării economiei lo
cale, pornind de 
la faptul- că a- 
ceasta poate adu
ce o contribuție 
substanțială la în
făptuirea politicii 
partidului de creș
tere a forțelor de 
producție pe teri
toriul tuturor ju
dețelor țării, la 
valorificarea su
perioară a resur
selor materiale și
umane existente, satisfacerea Intr-o 
măsură tot mai mare a cerințelor de 
bunuri de larg consum și de servicii 
ale populației. După cum este cunos
cut, atît Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recentul Con
gres ah consiliilor populare, cît și dez
baterile din plen și din secțiuni, che
marea și hotărîrile adoptate au re
liefat cu putere importanța pe care 
o prezintă economia locală, rolul tot 
mai mare al acesteia la înfăptuirea 
unuia din obiectivele majore ale ac
tualului cincinal — ca în fiecare ju
deț să se asigure realizarea unei 
producții industriale de cel puțin 10 
miliarde lei — jalonînd, totodată, un 
amplu și însuflețitor program de ac
tivitate in acest scop.

In ce privește experiența județului 
Bacău, menționăm că, la sfirși- 
tul anului 1975, unitățile aces
tui sector, dispunînd de un efec
tiv de 14 000 lucrători, au realizat o 
producție care reprezintă 7.9 la sută 
din producția industrială a județului, 
din care o parte însemnată a fost des
tinată exportului. Asigurarea unor 
locuri de muncă pentru un număr 
tot mai măre de locuitori ai județu
lui a constituit o importantă preocu
pare a comitetului județean de par
tid. care a îndrumat și a sprijinit e- 
fectiv consiliile populare pentru crea
rea de noi capacități de producție in’ 
cadrul economiei locale. Astfel, in

secția de prefabricate din beton din 
comuna Urechești și altele.

Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului, pentru valorificarea cît 
mai deplină a resurselor de materii 
prime, comitetul județean de partid 
a sprijinit consiliile populare in orien
tarea economiei locale spre lărgirea , 
gamei de produse. In industria loca
lă. de exemplu, s-au asimilat și mo

Lumina și căldura 
scrisului nostru

cei care de dimineață pînă 
seara coboară din munți 
rodnicia muncii forestieri
lor. „Și ?, încerc să-l pro
voc. Cum v-au crescut mîi- 
nile la loc „în vremea 
aceea, puțini dintre oame
nii mei au dormit. în me- 
die-zis, mai mult de două-

Ocrotitorii pădurii
tre cumpăna munților adi
că, pină către poarta prin 
care Buzăul scapă de 
munți. Oamenii învățați 
cu asprul iernii,: cu gerul, 
în mîinile cărora zăpada 
pare caldă.

După ce vezi cum se 
muncește iarna la pădure, 
ajuns în prag de noapte a- 
casă, într-o cameră bine 
încălzită, gîndurile încep 
să te năpădească. Te așezi 
la masă și încerci să-i re-

„Aproape 130 de kilome
tri do drumuri forestiere 
ne-au mincat viiturile de 
ape din luna iulie. Parcă 
ne-ar fi tăiat cineva mîi
nile. Și la pădure, fără 
mîini, nu poți duce nimic 
la bun sfîrșit". Andrei Bog
dan, șeful U.M.T.F.-întor- 
sura Buzăului, ar mai fi 
vrut să zică ceva, dar s-a 
oprit dintr-o dată. Știam că 
nu-i place să-și laude cu 
orice chip oamenii săi —

trei ore pe noapte. Iar șo
ferii s-au dovedit și atunci 
la înălțime...".

„Ne-au luat apele masa 
lemnoasă in valoare de 
multe sute de mii. Oamenii 
noștri, în frunte cu comu
niștii, după eforturi uneori 
de necrezut, au1 recuperat 
lemn în valoare de peste 
1,5 milioane lei. îl înșirase 
Buzăul cale de mulți kilo
metri", mi-a spus tovarășul 
loan Bratu, setretarul co

mitetului de partid de la 
U.M.T.F.-Intorsura Buzău
lui. „Avem oameni minu
nați. Cu toate greutățile, 
in ziua de 20 august 1975 
am raportat îndeplinirea 
cincinalului", adaugă tova
rășul inginer Nicolae Solo
mon, directorul unității.

„în anul 1976 vom avea 
și o fabrică de mobilă, res
pectiv de scaune, prima de 
acest fel din bazinul întor- 
surii Buzăului", tine nea
părat să aflăm tovarășul 
Sergiu Manolatos. secreta
rul comitetului orășenesc 
de partid.

...Stau de vorbă cu oa
menii pădurilor. Și aflu o 
mulțime de luoruri intere
sante. Un aspect este co
mun tuturora, impresio
nant: dragostea cu care 
vorbesc despre pădure, gri
ja pentru soarta pădurii, 
ocrotirea ei. Căci sînt oa
meni care taie — dar in 
același timp știu să ocro
tească. Gheorghe Solomon'

Radu SELEJAN
(Continuare ,în pag. a Il-a)

Se apropie Congresul 
educației politice și al 
culturii, se' discută mai 
intens despre diferite 
aspecte și probleme ale 
creației artistice, între 
care despre rosturile ar
tei.

...îmi amintesc uneori 
o frază din „Estetica" lui 
Tudor Vianu : „un artist 
care nu este . decit ar
tist cu, greu poate pre
tinde la acest titlu". 
Sau, altfel spus, in o- 
pera scriitorului adevă
rat ne vorbește nu nu
mai artistul, ci se ros
tește pe sine și omul, și 
valoarea scrierii e spo- 
riță tocmai datorită ca
racterului ei adine și 
concret omenesc. Omul, 
in structura căruia se 
manifestă creatorul.

Este oare această 
preeminență un fapt 
psihip care îl singulari
zează pînă la izolare și 
inaderență sau tocmai 
dimpotrivă 7 „Arta este 
un limbaj — scria ma
rele G. Călinescu — și 
dacă omul s-ar perpetua 
intr-un singur exemplar 
el n-ar mai avea nevoie 
de grai". Este exprimat 
aici, lapidar, un adevăr 
mare și fără echivoc, a- 
nume acela că arta este 
comunicare, exprimare, 
rostire pentru semenii 
tăi. Pictorul se exprimă 
in linie, culoare și for
mă, pentru ca să vadă 
și alții ceea ce a văzut 
el. Poetul Iși găsește 
expresie în cuvînt, în 
limbă, în tezaurul din 
neam care este limba 
„veche și înțeleaptă" a 
națiunii sale din aceeași 
dorință generoasă de a 
comunica, de a împăr
tăși și altora sentimen
tele și ideile sale. Orice 
om care încrestează un 
stîlp de casă, care scrie, 
care pictează sau se ex
primă, în orice alt 
fel, cu mijloacele ar

tei, In cadrul albiei 
originare din care se 
trage, comunică prin 
aceste fapte cu ființa 
colectivă a neamului 
său, se află în contact 
imediat cu ceea ce re
prezintă ea ca eternitate 
în timp și în spațiu. îm
părtășirea din conștiința 
de neam este cea mai 
înaltă formă de comu
nicare pe care artistul o 
întrupează în spațiul o- 
perși sale. A trăi pe pă- 
mint. în cetatea ta. cu 
memoria înaintașilor ei. 
cu dragoste față de con-

Tnsemnări de
Cezar BALTAG

temporani și gindul la 
demnitatea urmașilor, 
este un mod strălucit de 
autoexprimare plenară 
a întregii tale ființe in 
ordinea omenescului.

Calea artei nu este 
alta, căci hrana spiri
tuală a artistului este 
însuși omul in care ar
tistul trăiește și întot
deauna — cum spunea 
un critic — „în opera 
«geniului» se rostește un 
om". Acest om este un 
om, întruertva, fără în
doială deosebit, dar ni
ciodată un abstras, nici 
un om atins de comple
xul izolării, căci ceea ce^ 
îl leagă cu mii de fire 
de inima realului este 
sentimentul fără echivoc 
al misiunii sale spiri
tuale. „Un om între oa
meni !“ Această frumoa
să și veche expresie ro
mânească mi se pare a 
exprima, în chipul cel 
mai exact și sintetic, 
natura complexă a ace
lui subtil raport în care 
se găsește artistul față 
de semeni.

A fi un om între oa

meni înseamnă a fl „un 
ales intre aleși", un 
„primus inter pares" 
cum spuneau strămoșii 
noștri, adică deosebit și 
totuși aidoma, remarca
bil. dar și asemănător 
celor mulți.. Adevăratul 
om între oameni nu este 
niciodată un orgolios 
drapat în faldurile izo
lării. ci, dimpotrivă, un 
spirit solidar și deschis, 
om o dată, și, în același 
timp, om „ca toți oame
nii". '

Răspunderea poetului 
față de limbă și de țară 
este mult prea înaltă 
pentru ca în inima lui 
să se nască vreodată 
prezumția sau infatua
rea. Oamenii adevărat! 
(și artistul adevărat face 
parte dintre aceștia) nu 
sînt niciodată prezum- 
țioși ; conștiința valorii 
lor este mai presus de 
vanitate. înțeleg crea
torul ca pe un autentic 
homo spiritualis. o ini
mă în care sentimentul 
altitudinii morale și 
spirituale cată să se 
transforme în sîmbure 
de iradiere generoasă, în 
virtute de dăruire și 
jertfă luminoasă spre 
folosul semenilor.

Un astfel de creator se 
va plasa pe sine însuși 
întotdeauna între oame
ni, în coordonatele eticii 
lor, în coordonatele vi
ziunii și concepției lor 
despre lume, ale atitudi
nii lor față de realitățile 
sociale, politice, econo
mice ale societății din 
care fac parte — iar ac
cesibilitatea, angajarea, 
voința de a sluji idealu
rile înaintate ale oame
nilor vor fi întotdeauna 
atributele creației sale. 
Este în această vrednică 
ipostază imaginea șl' 
menirea dintotdeauna a 
scriitorului român — azi 
mai mult ca orieînd.



PAGINA 2 SCÎNTEIA- vineri 13 februarie 1976

problemele actuale, concrete
ale dezvoltării agriculturii

Lucrările agricole de iarnă, cină iarna este și ea un sezon de munci 
intensă in agricultură, pregătirile pentru campania de primăvară, ac
tivitatea pentru îndeplinirea in condiții optime a sarcinilor ce revin 
agriculturii din noul plan cincinal, din amplele programe naționale pri
vind buna gospodărire a pămintului, amenajarea riurilor, conservarea 
și dezvoltarea pădurilor constituie fondul mobilizator pe care se des
fășoară expunerile și dezbaterile in invățămîntul de partid la sate. In
vestigația noastră in mai multe comune ale județelor Sălaj și Satu- 
Mdre a reliefat preocupări susținute pentru creșterea contribuției în
vățământului politico-ideologic la cunoașterea temeinică a politicii 
agrare a partidului, la mobilizarea țărănimii pentru transpunerea ei 
exemplară in viață in fiecare unitate agricolă.

Se impune de la început consta
tarea că tot mai numeroase sînt co
mitetele comunale de partid care 
dau un ajutor concret, ajută efectiv 
prin îndrumări și control sistematic 
desfășurarea cursurilor de partid, îi 
sprijină pe propagandiști în legarea 
învățămîntului de viață, de proble
mele locale. în comuna Sînmihaiul 
Almașului din județul Sălaj, de pil
dă, biroul comitetului comunal de 
partid organizează lunar întilniri cu 
propagandiștii spre a-i informa asu
pra. problemelor prioritare înscrise 
pe agenda sa deTucru. Am asistat și 
noi la o asemenea întîlnire. Tema — 
folosirea forței de muncă în coope
rativele agricole de producție. Pre- 
zentînd cu acest prilej cifre semni
ficative care ilustrau participarea co
muniștilor la lucrările agricole de 
anul trecut, expunerea a supus aten
ției propagandiștilor nu atît aspectele 
pozitive, cît mai ales deficientele, 
neajunsurile. Astfel, s-a arătat că 
unii cooperatori din localitate 
nu și-au realizat cuantumul prevă
zut de norme, că sînt și destui mem
bri de partid care nu dau un bun 
exemplu în această privință. Pe baza 
unor calcule economice precise s-a 
arătat ce spor de producție și, im
plicit, ce cîștiguri suplimentare ar fi 
realizat cooperatorii dacă fiecare 
și-ar fi îndeplinit integral normele 
planificate. Tocmai de aceea, comi
tetul comunal de partid a solicitat 
propagandiștilor ca în cursuri să stă
ruie asupra acestor aspecte, precum 

• șl asupra a ceea ce trebuie făcut 
pentru a pune temelii solide pro
ducțiilor din acest an, primul din 
noul cincinal — fertilizarea ogoare
lor, pregătirea recoltelor de legume 
timpurii, repararea utilajelor și asi
gurarea fondului de semințe nece
sare în campania agrirolă de 
vară.

Eforturile multor comitete 
nale de partid s-au îndreptat 
trivă spre perfecționarea pregătirii 
metodice a propagandiștilor, spre ge
neralizarea unor metode de lucru 
mai vii, mai atractive, cu cursanții, 
prin organizarea unor schimburi de 
experiență pe plan local. Notabile în 
acest sens ni se par Inițiativele co

mitetelor comunale de partid Vîrșolț 
din județul Sălaj și Tiream și San- 
tău din județul Satu-Mare. Lunar, la 
cabinetul de științe sociale din Vîr
șolț se organizează pentru cei 7 
propagandiști care conduc cursurile 
din comună fie o lecție-model, fie o

odată cu clarificarea problemelor de 
principiu, să se analizeze în ce mă
sură disciplina de partid, critica și 
autocritica se aplică efectiv in viata 
organizației. în acest context a fost 
luată în discuție atitudinea unor 
membri de partid care nu-și înde
plinesc sarcinile încredințate, s-au 
cam obișnuit să-și ia mereu angaja
mente, uitîndu-le, se pare, de îndată 
ce au părăsit sala de ședințe.

într-un mod asemănător, la un 
curs de studiere a politicii economi
ce a partidului din comuna Santău, 
dezbaterea temei privitoare la dez
voltarea .agriculturii noastre în lu
mina documentelor Congresului al 
XI-lea a fost concepută de propa
gandist ca o discuție asupra a ceea 
ce trebuie făcut pentru ca și aici

însemnări din județele Sălaj și Satu-Mare

primă-

comu-
deopo-

dlscuție metodică cu privire la mo
dalitățile de legare a învățămîntului 
de viață, de practică, la felul cum 
trebuie folosite mijloacele audio-vi- 
zuale sau cum trebuie făcută docu
mentarea etc. în comuna Tiream s-a 
extins practica vizionării în comun 
de către cursanți a unor emisiuni 
politico-educative în sprijinul învă- 
țămîntului de partid. în comuna 
Santău, propagandiștii apelează la 
filme documentare ale întreprinde
rii cinematografice județene, asigu- 
rînd vizionarea și comentarea lor, fie 
Înainte, fie după dezbaterile din 
cursuri. în aceeași comună, propa
gandiștii obișnuiesc ca înaintea dez
baterilor să dea consultații pentru 
explicarea unor noțiuni economice 
precum : productivitatea muncii, preț 
de cost, rentabilitate etc., ilustrîndu-le 
cu exemple din activitatea cursan- 
ților.

Asemenea preocupări, întîlnite ș! 
în alte comune, au exercitat o înrîu- 
rire pozitivă asupra desfășurării învă
țămîntului de partid. Este concluzia 
pe care am desprins-o luînd parte la o 
dezbatere despre centralismul demo
cratic — principiu fundamental al 
structurii organizatorice și activității 
partidului nostru — într-un curs de 
studiere a Statutului partidplui, a 
principiilor și normelor . muncii de 
partid, din comuna Vîrșolț. Arătînd în 
ce constau esența, conținutul acestui 
principiu și ce îndatoriri le revin or
ganizațiilor de partid pentru apli
carea lui consecventă, propagandistul 
a concentrat atenția cursanților asupra 
a două aspecte mai importante : ro
lul și ^însemnătatea disciplinei, va
loarea criticii și autocriticii. El a 
orientat in așa fel discuția îneît,

zootehnia să se ridice la nivelul ce
rințelor înscrise în documentele de 
partid. în acest sens, s-a insistat a- 
supra măsurilor ce trebuie întreprin
se pentru dezvoltarea bazei furajere 
prin valorificarea deplină a posibili
tăților locale, asupra necesității spo
ririi răspunderii tuturor celor ce lu
crează în sectorul zootehnic. Punem 
punct aici exemplificărilor noastre, 
care au confirmat, odată mai mult, 
că hotărîtoare pentru desfășurarea cu 
succes a învățămîntului este price
perea propagandistului de a selecta 
din tema generală acele probleme 
care au contingență mai strînsă cu 
activitatea și preocupările cursanți- 
lor și. mai ales, de a găsi drumul cel 
mai scurt spre conștiința particfpan- 
fiior.

Un ajutor prețios pentru propagan
diști îl constituie materialele ilustra
tive — planșe, grafice, scheme, dia
pozitive și diafilme etc. îh ultimul 
timp, și în județele Ia care ne refe
rim, cabinetele de științe sociale au 
fost dotate cu asemenea materiale.

Totuși, folosirea efectivă a boga
tului material existent nu a intrat 
încă în obișnuința tuturor propagan
diștilor. Am asistat, bunăoară, la un 
curs de studiere a politicii economice 
a partidului din comuna Crasna 
din județul Sălaj, unde se expu
nea o temă privitoare Ia indus
trializarea socialistă a țării. Lec
ția a izbutit să releve destul de 
clar însemnătatea industrializă
rii și efectele ei pentru agri
cultură, orientările și sarcinile stabi
lite în acest domeniu de Directivele 
Congresului al XI-lea. Dar fără ma
terial vizual, fără sublinieri și com
parații sugestive, care să pună în c- 
vidență spectaculoasa dezvoltare a 
țării și a județului Sălaj în anii con
strucției socialiste, ea a decurs destul 
de monoton. Expunerea ar fi cîștigat 
mult dacă se utilizau măcar planșele 
existente la cabinetul de științe so
ciale al liceului din localitate.

Investigația noastră a relevat și 
faptul că mai sînt comitete comunale 
de partid care consideră că, o dată 

, stabilită structura cursurilor și selec
tați propagandiștii, și-au îndeplinit 
sarcinile ce le revin în domeniul con
ducerii învățămîntului de partid. 
Tocmai dezinteresul, lipsa de control 
din partea unor organe de partid au 
dus la situații ca cele din Meseșeni 
și Măieriște, județul Sălaj, unde în
tr-o singură zi și-au amînat activi
tatea i—5 cursuri, sau din Ileanda- 
Sat, același județ, unde activitatea 
cursului s-a amînat de mai multe ori. 
Se impun, tocmai de aceea, un con
trol și un sprijin sistematic din par
tea comitetelor județene de partid 
pentru înlăturarea neajunsurilor, ca 
și pentru generalizarea inițiativelor 
valoroase, astfel ca în răstimpul ce 
a mal rămas pînă la închiderea sa, 
învățămîntul de partid 
să-și sporească eficiența, 
mobilizare.

Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahâr se 
întreprind cercetări pentru crearea de noi soiuri de cartofi

Este posibil, este necesar

să se obțină în această primăvară

• •

Specialiștii recomandă : ® pînă la 20 februarie — pre* 
încolțirea tuberculilor © fertilizarea și pregătirea tere
nului să se încheie pînă la începutul lunii martie 
• plantarea - pînă la 20 martie • protejarea culturilor 

cu paie și folii de material plastic
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ACHIMSilviii 
Gh. RUSU 
O. GRUMEZA

OCROTITORII PĂDURII
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Ampla expoziție 
deschisă de pictorul 
Pavel Codiță în săli
le Dalles coincide. în 
mod fericit, cu împli
nirea vîrstei de 60 de 
ani. Fără a avea, de
clarat, caracterul unei 
retrospective, reunind 
doar cîteva lucrări de 
la începuturile creației 
sale, prezenta manifes
tare aduce în atenția 
generală caracteristi
cile unei autentice și 
laborioase personalități 
artistice.

Mărturisită în prefa
ța catalogului — „ne
voia de 
cultură 
împletit 
munca 
dacă pentru colegii de 
generație evoluția pic
turii lui Pavel Codită, 
de la rezonanțele fove 
ale începuturilor și 
pînă în etapa actuală, 
a putut apărea sur
prinzătoare, ea s-a 
desfășurat în deplină 
concordantă cu întrea
ga evoluție interioară 
a pictorului.

Sensibilitatea 
tului s-a oprit 
tent, unificator 
naturii, urmărind parcă 
creșterea tainică a ve
getalului, dialectica 
modificărilor de nuan
ță și calitate. Dialogul 
cu natura, constant în

informație și 
plastică" s-a 
constant cu 

de atelier. Și

artis- 
insis- 

asupra

pictura lui Pavel Co
diță, reluat în mereu 
alte ipostaze, atestă o 
raportare continuă la 
realitate, o permanen
tă legătură cu ea. Ima
ginile, indiferent că se 
numesc „Ogoare la 
poalele Măcinului" sau 
„Munții Măcinului". 
„Păduri și păsări" sau

„Lalele în vas negru", 
se adună în jurul ace
leiași viziuni centrale, 
care tinde să.cuprindă 
parcă, egală și veșnică, 
rotirea naturii. Se află 
cuprinsă aici, autenti
că, fără mistificare, 
obsesia timpului cu 
ipostazele amestecate 
într-atît îneît dau sen
zația de neschimbare, 
de perpetuă stare a în
ceputului. Viata pînze- 
lor se află în senti
mentul căutării aces
tei realități insesizabi
le pe care pictorul, 
intuind-o, încearcă 
parcă să o atingă fără 
a-o leza.

Continuînd aceeași 
arie tematică, desene
le, care în expoziția de 
la Dalles însoțesc cu

sînt 
fru-

discreție pictura, 
uneori de o mare 
musețe a stilizării, re
alizate cu o evidentă 
știință nu numai a 
formei, dar și a mate
rialului folosit. Ele au 
înregistrat cu aceeași 
sensibilitate o atmos
feră familiară pictoru
lui, obiecte încălzite 
de prezenta umană.

Tapiseria este un 
alt gen pe care Pavel 
Codită l-a abordat cu 
succes. Cele cîteva 
exemplare prezente 
în expoziție își propun 
parcă să releve ace
leași delicate mișcări 
sufletești, să fixeze în 
imagine frumusețea 
atît de lesne perisabi
lă a unei prezente ve
getale. Caracteristic 
pare a fi și în acest 
caz lirismul de sub
stanță intelectuală, 
gravitatea cu care este 
privit, de fiecare dată, 
motivul.

Expoziția din sălile 
Dalles demonstrează 
pregnant că activi
tatea lui Pavel "Co
dită se află în plin 
proces de dezvoltare, 
că individualitatea vie. 
efervescentă a picto
rului e încă departe 
de a-și fi* spus ultimul 
cuvînt al evoluției 
sale.
Marina PREUTU

Două „Concerte extraordinary
Un concert de mu

zică ușoară și o gală a 
muzicii populare ro
mânești. Prima ma
nifestare (de fapt pri
mul spectacol desfășu
rat în acest an 
egida A.R.I.A.) 
dat posibilitatea reîn- 
tîlnirii cu Cornel 
stantiniu, cu 
ția vocal-instrumentală 
condusă de Horia Mo- 
.culescu (amintim pe 
Sergiu Zagardan. Radu 
Goldiș. Bebe Covercă). 
cu Monica Moldas... 
Am reascultat : „De
clarație de dragoste". 
„Vrem pace pe pă- 
mînt". .^Pentru fiii 
țări i“... Compoziții 
închinate oamenilor 
zilelor noastre, tării 
de către V. Vasilache 
jr„ Camelia Dăscăles- 
cu. Dan Ștefănică... 
Ne-a prilejuit, de a- 
semenea, audiția u- 
nor melodii bine’ cu
noscute din reperto
riul internațional. Pen
tru iubitorii genului 
a fost prezentă Nar- 
ghita cu melodiile sale 
indiene. bogate în 
nuanțe. în ornamente. 
O „seară a succe
selor" prezentată cu 
vervă 
bănescu. 
muzică 
impus 
parea i 
estradă 
ziunii, condusă de ba
gheta lui Sile Dinicu.

sub 
ne-a

Con- 
forma-

de Horia Șer- 
, o seară de 
ușoară care a 
prin partici- 
orchestrei de 
a Radiotelevi-

>

Și dacă Sala Pala
tului a fost gazdă a 
muzicii ușoare. Palatul 
sporturilor și culturii 
și-a deschis larg' por
țile cîntecului popu
lar românesc. Ansam
blul artistic „Rapsodia 
română" al U.G.S.R., 
în intimpinarea Con
gresului sindicatelor, a 
realizat un „spectacol

extraordinar", cu oas
peți din întreaga tară. 
Alături de cîntece- 
le ardelenești ale Ele
nei Merișoreanu, de 
pitoreștile melodii do
brogene ale Anetei 
Stan, au răsunat și 
binecunoscutele cîntări 
maramureșene și din 
tara Oașului ale frați
lor Petreuș. acele 
„Numa io de-oi ști 
hori" și „Toată lumea 
zice-asa" spuse de An
gela Buciu, îndrăgitele 
cintece oltenești ale 
Măriei Ciobanu... O 
scrisoare „deschisă" a- 
dresată tuturor despre 
plaiurile bucovinene, 
despre felul de a fi al 
oamenilor de pe acele 
locuri, am desprins din 
cîntecele Sofiei Vico- 
veanca, o artistă au-

tentică, una dintre 
acele soliste care fe
resc de artizanate ade
văratul cîntec popular. 
Te incintă cu vigurosul 
„Haida roată măi 
flăcăi", cu „Cîntecul 
arcanului", cu știutul 
„Trilișești", cu o pagi
nă din folclorul _ nou 
„Bucovina, mîndră 
floare"...

Două „concerte ex
traordinare" : muzică 
ușoară, muzică popu
lară. Exemple 
trebuie să fie 
te aceste „seri 
ces" : muzică 
inspirată, 
populare autentice, so
liști talentați... (Nu 
cum s-a mai întîm- 
plat — am primit nu
meroase scrisori la re
dacție în acest sens — 
ca „vedetele" anunțate 
să lipsească la con
cert. ori să apară în 
fuga mare, în goana 
dintre două trenuri 
cînd sînt în turnee ; ca 
prezentările să fie im
provizații. fără tîlc, 
lipsite de sens, ca pu
blicul să aplaude apa
tic. doar de politețe...).

Deci, pe podiumuri
le bucureștene : con
certe de ținută, care 
Intr-adevăr au meritat 
aplauzele publicului.

S.' OȚEANU

de cum 
alcătui- 
de suc- 
ușoară 

cî nt e ce

zîmbește cînd aude că este unul din
tre cei mai buni brigadieri. Nu că 
nu i-ar veni să creadă. Zîmbește 
mulțumit. Știe că de ani de zile, or- 
ganizîndu-și munca, dîndu-1 fiecărui 
om din brigadă sarcini concrete, în
deplinește cu o lună, două înainte 
de termenul prevăzut în contract sar
cinile de plan în parchetul de pădure 
pe care îl exploatează. Așa se face 
că îi rămîne destul,timp S.ă-I;'ajute> 
și pe alții. Mircea'iToroianu, ‘:c!în .a-: 
celași sector, de la Zăbrătău adică, 
loan Stroie, brigadier Care-șfres-j 
pectă cu rigoare angajamentele, 
maistrul loan Buzea, 'specialist 
în realizarea suplimentară de sor
timente superioare față de pre
vederile planificate, sînt doar citi va 
dintre forestierii sectorului „Flo
roaia" care speră să cucerească titlul 
de fruntași în întrecerea socialistă.

Răsfoiesc filele carnetului de re
porter și aflu fapte de muncă pur- 
tînd semnăturile mecanizatorilor 
Victor Munteanu, loan Busuioc, loan 
Petrescu, Ioan Proț, Ioan Dihor, Tra
ian Despa, care au dat uitării țapi- 
nele și joagărele și s-au specializat 
în funiculare și-n alte mașini aflate 
azi la îndemîna forestierilor. Și mai 
aflu că-n munții Buzăului. .care în
conjoară orașul 
forestierii trăiesc 
bile. Colibele de ___
mîncau sănătatea, au fost complet ui
tate. La gurile de exploatare func
ționează zece cantine care-i așteaptă 
zilnic pe tăietorii de pădure cu mîn- 
care caldă și gustoasă, Peste 15 ma
gazine îi aprovizionează pe forestieri 
cu cele necesare. Și mai .aflu că pla
nul pe anul 1976 a fost analizat pînă 
în cele mai mici amănunte, că au 
fost stabilite măsuri concrete pe sec
toare și locuri de muncă, măsuri care 
să asigure îndeplinirea sarcinilor la 
toți indicatorii. Iar forestierii sînt oa-

celași

întorsura Buzăului, 
în cabane conforta- 
odinioară, care le

Știți cît costă un... drac 7 
Nu însă un michiduță oare
care. ci un drac de „mîna 
a-ntîia, a-toate-făcător“ 7 
O întîmplare — deloc obiș
nuită I — ne-a lămurit în 
această privință. „Prețul 
de cost" la care ne vom 
referi — este absolut ne
cesară precizarea — are în 
vedere un drac cu munca 
„la domiciliul clientului" 
și încuibat cînd lntr-o miță 
(se-nțelege. neagră) ori 
într-o mătrăgună. Dacă nu 
într-un ciine de pripas. în 
două bețe de soc. ori mă 
rog, în ceea ce dorește 
onor beneficiarul...

Știți la cît se ridică in
vestițiile pentru obținerea 
și întreținerea. timp de 
șase zile, a unui astfel de 
drac 7 Un drac nu știm 
nici nOi, dar știm cît costă 
doi. Pentru că tot intîm- 
plarea cu pricina ne-a lu
minat. Deci : doi draci, 
„utilizați" timp de o săp- 
tămină^l 000 (una mie) de 
lei. Plus cîteva flanele din 
lină pură. Plus trei metri 
de pînză. Plus o damigea
na cu vin, două basmale, 
una bucată suflet de capră 
(cu trup cu tot !). un fular 
și trei kilograme de lumi
nări. Acesta-i prețul de la 
...spartul tîrgului". Pentru 
că, pe parcurs, „băieții" — 
așa erau dezmierdați cei 
doi pui ai lui „ucigă-I toa
ca". ajutoare devotate ale 
unei . ................
care vom, vorbi mai depar
te — (bbraze subțiri I) au 
fost hrăniți în acest răs
timp numai cu galinacee 
bine rumenite la cuptor, 
țuică, vin și bomboane. De. 
băieți fiind, pofteau dul
ce... Iar tot la două zile, 
aceștia erau... recompen
sați cu cite 25 de Iei, puși 
discret de către gazdă pe 
pervazul ferestrei, tn fe
lul acesta, se cîștiga bună
voința celor doi...

Să recapitu'ăm așadar : 
una mie lei, plus toate 
cele amintite, plus „obra-4

„vrăjitoare" despre

/

meni care știu să se tină de cuvînt. 
Și mai aflu că în' 1975, mai mult de 
jumătate din producția de masă 
lemnoasă a fost realizată folosind 
metoda exploatării în coroană, care 
asigură valorificarea totală a masei 
lemnoase, care conduce, prin reduce
rea numărului de oameni de la pă
dure și transferarea lor pe platfor
mele de preindustrializare, la spori
rea productivității muncii.
, în.pâdprile care împodobesc mun- 

IAl,'tit 'BuiăîxIui'Târna mi s-a părut mai
StSpihă; mat. maiestuoasă. Dacă n-aș 
fi văzut-o. dacă,'nu i-aș fi văzut la 

' lbc'rti' "pe1 forestieri, cineva mi-ar fi 
' putut spune că pădurile se taie din 
primăvară pînă-n toamnă. Așa însă, 
respirînd aerul curat izvorît de prin
tre munții Buzăului, l-am crezut pe 
tovarășul inginer Nicolae Solomon 
care mi-a spus : „pădurile de foioa
se, mai ales iarna se taie cel mai 
bine. Pentru protecția semințișului. 
Pentru grija față de viața pădurii. 
Care-i mai presus de orice pentru 
forestieri. Iarnă natura se află în re
paus vegetativ și-i mai simplu. Pu- 
ietii de fag sînt acoperiți de zăpadă 
șl nu prea au cum să fie răniți". Dis
tingem din această remarcă grija 
deosebită' cu care este înconjurată 
pădurea, aurul nostru verde — bogă
ție de mare preț a patriei noastre.

In pădurile din munții Buzăului, 
In pădurile care coboară pînă Ia 
marginile așezărilor de pe malul 
Buzăului, prin locurile unde acesta 
rătăcește parcă, neștiind încotro se ■ 
află poarta care să-l scoată în lu
mea mare. în pădurile către care se 
îndreaptă poteci și drumuri fores
tiere din întorsura Buzăului. Sita 
Buzăului, Barcani. Crasna. Floroaia, 
Zăbrătău... oamenii, forestierii .adi
că, au preschimbat iarna într-un 
anotimp al împlinirilor, adăugîndu-i 
fiecărei zile prin care trec cu spor și 
cu folos, parte din numele lor, parte 
din cotidianul lor eroism.

La sfîrșitul iernii și primăvara sînt 
mult solicitate pe piață legumele 

‘proaspete. Aceste produse se obțin 
în cantități din ce în ce mai mari 
datorită extinderii serelor și a so- 
lariilor. Dar multe din aceste legu
me se produc direct in grădină. E- 
xistă metode și procedee simple, de 
protejare a culturilor cu diferite ma
teriale, care permit ca recolta să se 
obțină mult mai timpuriu. Aceasta 
are un dublu avantaj : se asigură o 
bună aprovizionare a populației, iar 
unitățile agricole și cultivatorii care 
practică grădinăritul pe terenurile de 
lingă casă -beneficiază de un spor 
de preț la livrarea produselor. Tot 
astfel, este posibil, este necesar ca 
în primăvară să se obțină cantități 
sporite de cartofi timpurii, care să 
fie livrați pe piață încă de la 10—15 
mai. Este o problemă care trebuie 
să stea acum în atenția organelor de 
specialitate, a unităților agricole.

Ce măsuri au fost luate în a- 
ceastă direcție și ce trebuie între
prins în continuare pentru ca ac
țiunea de cultivare a cartofilor tim
purii să se soldeze cu bune rezul
tate 7

„Centrala de legume și fructe a în
tocmit un program special de culti
vare a cartofilor timpurii în această 

. primăvară — ne-a informat ing. Gh. 
Tușa, din cadrul centralei. Progra
mul prevede atît suprafețele care ur
mează a fi cultivate pe județe, cît și 
măsurile tehnice care urmează să se 
aplice. Există în această privință o 
veche tradiție, care acum trebuie re
luată și dezvoltată. în numeroase 
comune situate în sudul și vestul tă
rii se obișnuia să se planteze car
tofii încă la sfîrșitul lunii februarie, 
iar pentru a-i feri de frig se acope
reau cu paie. în felul acesta se ob
ținea o recoltă foarte timpurie. Avem 
posibilități materiale să extindem a- 
ceastă practică. S-a prevăzut ca în 
acest an să se cultive 18 500 ha cu 
cartofi timpurii. Se urmărește ca o 
bună parte din această suprafață să 
fie plantată mult mai devreme, iar 
cultura să fie protejată cu diferite 
materiale pentru a se obține o re
coltă mai timpurie, care să fie li
vrată pe piață începînd de la 10 mai. 
în acest scop, s-a stabilit un 
calendar precis al diferitelor ope
rațiuni ce trebuie executate. Ast
fel. pînă la 20 februarie trebuie să 
se încheie așezarea cartofilor la pre
încolțit : pînă la începutul lunii mar
tie urmează să se facă pregătirea te
renului, iar plantatul în cîmp trebuie 
să se termine pînă Ia 20 martie. 
Esențial este acum ca întreprinderile 
județene de legume și fructe, cu spri
jinul consiliilor populare și al orga
nelor agricole, să acționeze ferm pen
tru îndeplinirea, punct cu punct, a

prevederilor cuprinse în programul 
de cultivare a cartofilor timpurii".

Din discuția cu dr. M. Berindei, di
rector adjunct al Institutului de cer
cetări pentru cultura cartofului și 
sfeclei de zahăr de la Brașov, am 
reținut cîteva precizări in legătură 
cu metodele de cultivare a cartofilor 
timpurii. „Institutul nostru are un 
contract de cooperare cu Facultatea 
de horticultura a Universității din 
Craiova privind tehnologia de culti
vare a cartofilor pentru obținerea de 
recolte extratimpurii. Din cercetările 
întreprinse au rezultat cîteva ele
mente care trebuie respectate. Ast
fel, se cer terenuri cu soluri ușoare, 
nisipoase, cu expoziție sudică. îna
inte de plantare, terenul se pregă
tește în brazde înălțate. Pentru plan
tare se folosesc soiuri care au capa
citate timpurie de a forma tuberculi 
cum sînt : Ostara, Jaerla și Sirtema. 
Cartofii de sămînță trebuie puși la 
preîncolțit — măsură obligatorie pen
tru obținerea de recolte extratimpu
rii. Pentru protejarea culturii și asi
gurarea unei temperaturi ridicate, 
care să stimuleze creșterea, se folo
sesc diferite materiale. Cel mai sim
plu este ca solul să fie acoperit cu 
un strat de paie care se îndepărtea
ză cînd timpul se încălzește înde
ajuns. De asemenea, solul se poate 
acoperi cu folii de culoare neagră, 
perforate din loc'in Ioc. pentru a da 
posibilitatea lăstarilor să . crească. 
Altă metodă constă în amenajarea de 
tunele din folii de polietilenă trans
parente. Timpurietatea și calitatea 
producției obținute în cultură prote
jată fac din cultura cartofului extra- 
timpuriu una din cele mai rentabile 
culturi, asigurîndu-se, totodată, pen
tru aprovizionarea pieței un produs 
mult solicitat și apreciat".

Buna aprovizionare a populației cu 
cartofi timpurii și extratimpurii im
pune ca, încă din aceste zile de iar
nă, să se facă toate pregătirile nece
sare în vederea reușitei acestor cul
turi. în mod deosebit, așa cum au 
subliniat interlocutorii noștri, în a- 
ceastă perioadă trebuie să fie luate 
măsuri pentru a fi puși la preîncol- 
țit cartofii de sămînță, să se fertili
zeze și să se pregătească terenurile 
și să se asigure materialele necesa
re protejării solului. întreaga aceas
tă acțiune trebuie să fie sprijinită 
îndeaproape, cu perseverență, de con
siliile populare și organele agricole 
de specialitate, pentru ca toate lu
crările pregătitoare și plantarea pro- 
priu-zisă a cartofilor în cîmp să se 
execute la timp, asigurîndu-se obți
nerea unor recolte bune și cit mai 
timpurii.

Ion HERȚEG

iată prețul plătit dezul" —
către ofnul cu care discu
tăm intr-umil din birouri
le miliției din Brăila. A- 
ceasta a fost taxa ignoran
ței și credulității omului din 
fața noastră. Acum, după 
ce șarlatania a fost dată 
pe față, povestește :

— Mă numesc. Oprea 
Toma. Am 42 de ani și lo
cuiesc în satul Domnești, 
comuna Pufeștf. județul 
Vrancea. în seara zilei de

începe să plîngă : „Fata 
noastră are cununiile le
gate. Mi-a promis că le 
«desleagă» ea. D-aia am 

■ adus-o acasă. La noapte 
începe. Ne-a zis însă să 
nu spunem la nimeni, că 
legate-i rămîn cununiile 

- fetii și pe deasupra o să 
ne ia din casă și un su
flet de copil". La douășpe 

'noaptea — continuă Oprea
Toma — binevoitoarea care 
s-a oferit să ne ajute ne-a

ANCHETĂ SOCIALĂ

venit dupăjitoarei" și am 
ea. la Brăila...

îl privim
Toma. Bărbat 
vîrstei. Tată a 
om la munca _ 
găsim altceva de Întrebat :

— Luați de la gura co
piilor și azvîrleați banii 
pentru îmbuibarea... „bă
ieților vrăjitoarei". Nu vă 
durea inima 7

— Prostia asta m-a făcut 
de rîs de mi-i ^rușine să

pe 
in 
opt 
lui.

Oprea 
puterea 

copii, 
Și nu

dacă sînt îna- 
cred în toate 
conchide „vră-

prostiei chiar 
care a proti
de pe urma 
de pomină, 

creduli- 
a mizat 

fâcin-

Mătrăgună de la miezul nopții
. • -i ...

...sau, Ia lumina zilei, prețul credulității 
în fața șarlataniilor oculte

18 ianuarie m-am întors de 
la lucru, ca de obicei — 
știți, sînt frînar în stația 
Adjud. Am o casă cu pa
tru camere, dar iarna ne 
mai restrîngem cu’ cei șase 
copii — alți doi îi am aici, 
la Brăila, 
facem și 
de lemne. Cum zic, 
eu acasă și o găsesc pe... 
vrăjitoare, 
treb soția, 
trezi 1 îmi

muncesc. Mai 
noi economie 

vin
„Cine e 7“ in- 

„Liniște, n-o 
șoptește ne

vasta. La noapte se apucă 
de lucru. Și trebuie să fie 
odihnită, d-aia i-am aș
ternut patul dincolo, 
casa mare, singură, 
făcut și focul". „‘__
găsit-o 7“ întreb Iară. „In 
tren. Am discutat de una, 
de alta și a ajuns vorba 
de copil. I-am povestit că 
Florina are 18 ani. „Nu s-a 
căsătorit încă 7" „Nu. zic". 
„Păi să vedem dacă., 
n-are cumva cununiile le
gate". „Poftim 7“ ..Mai în
cet, omule I Că mare ne
caz ne paște". Și femeia

îri
I-am 

„Unde ai

trezit, a cerut vin, am băut 
cu toții, a aprins o lumi
nare și a început să... vră
jească.

— Adică, ce făcea 7
— Păi stătea în spatele 

meu, bătea de trei ori din 
picior și striga : „Aghiuță ! 
Michiduță ! ‘ ~ ‘ ‘ ‘ ‘
biciuiește / 
pocnește / 
pornește".
- Și 7
— Drept să spun, atunci, 

în puterea nopții, mai că 
mi s-a făcut frică. Parcă 
mă atingea ceva pe la pi
cioare. Dînsa mi-a zis că 
sînt „băieții ei". Dracii a- 
dică. Și dacă nu spunem 
la nimeni, totul o să iasă 
bine. A doua noapte „a 
vrăjit" cu apă de la hotar 
A treia noapte a îngropat 
mătrăguna la rădăcina ci
reșului și tot așa. noapte 
de noapte, o săptămînă în 
șir a tot vrăjit... După ce 
ne-a luat banii și ne-am 
dat seama că sintem păcă
liți, i-am luat urma „vră-

/ Tu cu biciul 
Și cu coada ta 
Dragostele le

mai scot capul în lume. 
Cum de m-afn lăsat în a- 
semehea hal amăgit, nici 
eu nu știu. Cum m-am în
cumetat eu să cred că, în 
nopțile acelea, de „vrajă", 
„cineva" îmi putea face 
semne pe la picioare, nici 
azi nu-mi explic.

— Cu ce făcea...... sem
ne" 7

De 
bat-o 
re", 
birou. Dumneaei tocmai fu
sese adusă de undeva, de 
pe la subsol... (Călătorise, 
pînă aici, la Brăila, îm
preună cu cei doi „băieți" 
ai ei, nu pe coada unei 
mături neobișnuite, nu pe 
un pai deseîntat, ci cu bi
let de tren. în regulă, cum
părat din banii dobînditi 
prin înșelătorie) :

— Păi, 11 atingeam 
cu poalele paltonului. îl 
mețeam bine cu vin și 
lumina luminării nici 
se vede mare lucru...

astă dată am între- 
chiar pe „vrăjitoa- 

Discutăm în același

eu 
a- 
la 

nu 
Ce

să le fac, 
poiați și 
prostiile 7 ! 
jitoarea".

Denunțarea 
de către cea 
tat din plin 
ei. rămîne
Tocmai pe această 
taie superstițioasă 
regizoarea ocultă, 
du-și din înapoierea victi
melor, din refuzul rațiunii
— într-o epocă a triumfu
lui rațiunii, a împrăștierii 
tenebrelor ocultismului — 
sursă de cel mai josnic cîș- 
tig. Nu cu mijloacele „cla
sice" ale celui care bagă pe 
furiș mîna în buzunarul 
victimei, ci cu aerul de 
„binefăcător" care, chipu
rile. e gata să te izbăveas
că de presupusele rele. Nu 
cu simplă „iuțeală de mină 
și nebăgarea de 
victimei", ci cu 
tată înjosire a 
luîndu-i mințile 
rind-o de rușine.

Așadar, lată-i acum față 
în față : profitorul și înșe
latul ; „vrăjitoarea", pe 
numele ei adevărat Huș- 
tiuc Glicherla, 51 de ani
— veche clientă a pe
nitenciarelor, de 17 ori 
condamnată pentru furt, 
înșelăciune, prostituție, de 
loc din Mitocul Dragomir- 
nei, ființă degradată prin 
nemuncă, minciună și lene — 
cu imbrobodițil, care, după 
ce au fost „ușurați" de pa
rale, se miră și ei intocmai 
ca omul lui Creangă : de 
ce nu izbutea să care soa
rele în casă cu... oborocul ?

Dar în fața șarlataniei 
cu superstițiile, cînd mai 
încearcă ici-colo să scoată 
capul din înapoierea trecu
tului. nu încape nici mira
re. nici pasivitate. „Vrăji
toria" trebuie scoasă in lu
mina limpede a zilei și așe
zată pe banca acuzării — 
singurul ei loc in vremea 
noastră.

seamă a 
premedi- 
acesteia, 

și acope-

Mircea BUNEA

„Caravana 
juridică"

Sub acest generic și-a început 
activitatea in județul Dîmbovița 
o brigadă formată din oameni 
ai legii. Primul popas al brigă
zii : comuna Gura Ocniței. 
Membrii brigăzii au acordat să
tenilor consultații, au răspuns 
la numeroasele lor intrebări. 
După-amiază, in sala cinemato
grafului din comună s-a prezen
tat un film de o factură cu to
tul deosebită, ai cărui „protago
niști" sînt chiar din comună o 
gestionară aflată in cercetări 
pentru delapidare, niște copii 
abandonați de părinții lor, cițiva 
tineri care taie frunză la clini... 
Crlticile, risetele șl comenta
riile care au urmat au fost sim
țite de protagoniști pe... obrazul 
lor.

O cumpănă 
de-o clipă

Emil Căpușan, din Cluj-Na- 
poca, mergea să-șl ia copiii de 
la căminul de zi din cartierul 
„Someșul". Deodată, zărește pe 
asfalt un portmoneu. 11 ridică, 
îl deschide. înăuntru — nici un 
act. Numai bani : 2 225 lei. Se 
uită în dreapta : nimeni. Se uită 
în stînga : nici țipenie de om. 
Pentru prima dată în viața lui 
are o clipă de ezitare, de cum
pănă : „Ce-ar fi să-i vîr în bu
zunar și să-mi văd liniștit de-ale 
mele, ca și cînd nimic nu s-ar 
fi Intîmplat 7 Mai ales că am 
cheltuit ultimii bani pentru 
a-mi pune casa la punct. Acu’ 
mi-ar prinde bine...". Aceste 
gînduri ni le-a împărtășit Emil 
Căpușan după... După ce depu
sese portmoneul, cu toți banii 
din el, la miliție. „A fost, ca să 
zic așa — mărturisește E.C. — 
un gind care mi-a trecut flutu- 
riwd ca o aripă neagră. Dar i- 
mediat mi-am spus : sînt bani 
munciți. Dacă eram eu în locul 
păgubașului ?“...

„Pun mîna 
în foc 
pentru el"

Așa spunea inginerul Dimitrie 
Andraș, de la Ocolul silvic din 
Șimleul Silvaniei, județul Sălaj, 
in momentul in care un lucrător 
dă ipilițle l-a întrebat pe con
ducătorul auto Nicolae Cobzaș 
(de pe mașina cu numărul 
21—SJ—969) dacă a consumat 
sau nu alcool înainte de a se 
urca la’Volan.

— N-a pus pe limbă nici o pi-' 
cătură de băutură. Pun mina in 
foc pentru el — i-a sărit intru 
apărare inginerul Andraș.

— Eu vă cred pe cuvînt, dar 
controlul e control și, pină una, 
alta, să vedem ce zice și fiola...

Șoferul suflă în fiolă. Fiola se 
înverzește. Inginerul roșește. 
N-a mai pus mina in foc. In\ 
schimb, șoferul s-a ars. A pus 
mina in buzunar după amenda 
de rigoare și după permis — 
pentru suspendare.

Pînă unde
merge 
escrocheria

„...Escrocul și-a primit pe
deapsa meritată, iar credulul a 
rămas cu buza umflată, urmind 
să aștepte recuperarea pagubei 
(70 000 lei) pe cale legală. Nu
mai că Joița, credulul, n-a vrut 
să aștepte și...“. Și, așa cum am 
promis in rubrica noastră din 
11 februarie, că vom reveni asu
pra notei cu titlul de mai sus, 
iată următoarea completare :

Dumitru Joița, vrînd să recu
pereze cei 70 000 lei duși pe apa 
sîmbetei — mai bine-zis în bu
zunarele unui escroc — s-a îm
prietenit în grabă cu alți doi de 
aceeași teapă, pe nume I. Huțu- 
leac și A. Știucă. Și-au procu
rat (De unde 7 Cum 7) formu
lare Loto-Pronosport și o ștam
pilă. Aflînd rezultatele unei 
trageri, au completat un. buletin, 
cu numerele cîștigătoare și s-au 
dus să ridice cîștigul — o ma
șină in valoare de... 70 000 lei, 
exact cît îi luase escrocul. Dar 
toți trei au fost repede desco- 
periți de organele de miliție.

| Vițelul
| din cimitir

IDouă umbre s-au furișat ln- 
tr-o noapte in ograda Agapiei 
Bădău din Hălmagiu. La un

I moment dat. lingă cele două 
umbre a mat apărut una. Mai 
exact, umbra unui vițel furat. 
Vițelul a fost dus și ascuns —

Iunde credeți 7 — în cimitirul de 
la marginea satului. între timp, 
ivită dintre nori, luna dă celor 
Îdouă umbre chipurile lui Mihai 
Duc și Teodor Cirjan. Putin 
mai tîrzlu, o altă rază de lună 

Idă la iveală o nouă umbră in... 
persoana lui loan Fiiimon. mare 
amator de chilipir, care venise 
să cumpere de la cei doi vițelul

I furat. Pesemne că aleseseră ci
mitirul ca loc de tranzacție, 
pentru ca totul să se petreacă

I într-o tăcere de mormînt. Dar 
păgubașa n-a tăcut, iar organele 
de miliție au pornit pe urmele 
făptașilor. După cum ne infor-

Imează Pavel Pintea, președin
tele judecătoriei din Ineu — A- 
rad, cei doi au fost condamnați

Ila cite un an închisoare.

Rubricâ redactata de

Il^etre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteil"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Profpnd mișcat de atenția dumneavoastră, în numele popoarelor Iugo
slaviei, al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, al meu personal, precum și- 
în numele familiei decedatului tovarăș Blajo Iovanovici, vă mulțumesc căl
duros pentru condoleanțele pe care ni le-ați adresat în legătură cu încetarea 
sa din viață.

Vă rog să transmiteți expresiile noastre de mulțumire Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu

blicii Socialiste România.

IOSIP BR.OZ TITO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-ați adresat cu prilejul Zilei 
Noii Zeelande. Acest mesaj s-a bucurat de o deosebită apreciere din partea 
mea și a ppporului neozeelandez.

DENIS BLUNDELL
Guvernator general

Mitinguri de solidaritate 
cu lupta poporului chilian

Cu prilejul aniversării a 23 de ani 
de la crearea Centralei Unice a Oa
menilor Muncii din Chile, la între
prinderea textilă* „Dacia" din Bucu
rești și întreprinderea de rulmenți 
de la Alexandria au avut loc, joi, 
mitinguri ale oamenilor muncii.

Vorbind despre semnificația aces
tei aniversări, cei care au luat cu- 
vîntul la mitinguri s-au referit pe 
larg la activitatea Centralei Unice a 
Oamenilor Muncii din Chile, una din 
forțele importante care au contribuit 
la victoria Frontului Unității Popu
lare în anul 1970 și instaurarea gu
vernului Unității Populare, la toate 
măsurile luate de guvernul condus 
de fostul președinte Salvador Allende, 
pe linia naționalizării industriei ex
tractive, înfăptuirii reformei agrare, 
constituirii sectorului proprietății de 
stat în economia țării.

Ultimii ani, au subliniat vorbitorii, 
au marcat o intensificare a acțiuni
lor de solidaritate ale oamenilor 
muncii și sindicatelor din întreaga 
lume în sprijinul luptei clasei mun
citoare. al poporului chilian, sindica
te de afilieri și de tendințe diferite 
inițiind un mare număr de acțiuni 
în cadrul O.N.U., al Organizației In
ternaționale” a Muncii, al Organiza
țiilor sindicale internaționale și în 
afara acestora.

Relevînd lupta hotărltă a Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii din Chile 
pentru o viață, mai bună, democrație, 
independentă și suveranitate , națio
nală, pentru dezvoltare economică

Sosirea in Capitală a trimisului special 
al președintelui Republicii Islamice Mauritania
Joi după-amiazâ a sosit în Capita

lă trimisul special al președintelui 
Republicii Islamice Mauritania, Abd- 
dalah Ould Daddah, ministrul dez- 

( voltării rurale. ■
La sosire, .pe aeroportul Otopeni, 

■ oaspetele a fost. Mlutat ' de Țraian

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs ‘de limba engleză (nivel 

mediu).
17.00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor șl animalelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv.
20,15 Film artistic : „Oamenii, amurgu

lui". Premieră pe -țară. Ecranizare 
a nuvelei lui Jon Cleary.. In dis
tribuție : Deborah Kerr, Robert

(Urmare din pag. I)
le de mase plastice, piese turnate din 
fontă, covoare, și multe altele. Aceas
tă activitate se desfășoară în condiții 
de eficientă sporită de la an la an.

O atenție deosebită a acordat co
mitetul județean de partid și folo
sirii pe scară tot mai mare a înlo
cuitorilor. a deșeurilor și cupoanelor 
rezultate din industria republicană. 
Pentru produsele din mase plastice, 
fire și fibre sintetice, articole din 
sticlă și artizanat, textile, tablă și 
lemn, deșeurile reprezintă de pe acum 
8 la sută din materia primă necesară 
în industria locală. Dar deșeuri
le și înlocuitorii se utilizează din cu 
în ce mai mult și în secțiile de con
fecții, tricotaje și încălțăminte ale 
cooperației meșteșugărești și de con
sum.

Organele locale de partid și de stat 
s-au preocupat stăruitor de traduce
rea în viață a indicațiilor date de 
conducerea partidului, în sensul că 
economia locală trebuie să consti
tuie și un colaborator de nădejde, al 
industriei republicane. Astfel, în
treprinderea județeană de indus
trie locală colaborează cu între-' 
prinderea „23 August" — București, 
Combinatul siderurgic — Galați, 
„Tractorul" — Brașov și cu unitățile 
republicane din județul nostru, rea- 
lizînd în ultima vreme producții de 
peste 20 milioane lei.

Pentru extinderea activității de 
producție a economiei locale, comi
tetul județean de partid a orientat ac
tivitatea consiliilor populare comuna
le spre reutilarea, mecanizarea pro
ducției și modernizarea tehnologiilor 
de fabricație din unitățile acesteia, 
valoarea fondurilor de investiții alo
cate in cincinalul trecut în acest 
scop fiind de peste 202 milioane lei. 
în același timp, organizațiile muni
cipale și orășenești de partid au în
drumat conducerile administrative 

de sine stătătoare, transformări de
mocratice și progresiste, vorbitorii 
au evidențiat solidaritatea militantă 
a oamenilor muncii din țara noastră 
cu oamenii muncii și forțele progre
siste din Chile. O expresie a inter
naționalismului și solidarității active 
a României cu lupta poporului chi
lian, au subliniat ei. o constituie ac
țiunile inițiate pentru eliberarea de- 
ținuților politici, a conducătorilor și 
activiștilor Frontului Unității Popu
lare. în acest cadru a fost subliniat 
sprijinul acordat de țara noastră re- 
fugiaților politici chilieni, dintre care 
numeroși se bucură de calda ospitali
tate a poporului nostru în condiții 
favorabile de muncă și Viață.

Sindicatele, oamenii muncii din 
România, care au îndelungate legă
turi de frățească prietenie cu Cen
trala Unică a Oamenilor Muncii din 
Chile — au relevat vorbitorii — în- 
trfegul popor român condamnă cu pu
tere lovitura de stat militară, prigoa
nă dezlănțuită împotriva clasei mun
citoare, a activiștilor sindicali, au 
condamnat cu hotărîre scoaterea 
în afara legii a Centralei Unice 
a Oamenilor Muncii din Chile și cer 
cu toată fermitatea să Înceteze te
roarea și măsurile represive împo
triva clasei muncitoare, a Sindicate
lor, a forțelor democratice și pro
gresiste din Chile, să fie asigurată 
libera funcționare a Centralei Unice 
a Oamenilor Muncii din Chile.

(Agerpres)

Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Comei Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul Mauri- 
taniei in România, Sidi Bouna Ould 
Sidi. ■ : ; - (Agerpres)

Mitchum, Peter Ustinov. Regla: 
Fred Zinnemann.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL n

17,00 Telex.
17,05 Anchetă socială : „Ctnd omul răs

punde pentru om“.
17,40 Melodii’ populare.
17,55 Desene animate.
18,15 Publicitate.
18.20 Virstele peliculei. •
19.20 1001 de seri. .
19.30 Telejurnal. '.
20,00 Armonii intime.
20.30 Viața economică a Capitalei.
20,50 O patrie «vrerii populare. Emi

siune de versuri.
21 00 Telex.
21,05 Seară de operă : „Cosi fan tutte" 

de W. A. Mozart (partea a II-a). 
Interpretează ansamblul Operei de 
stat din Berlin.

spre realizarea unul număr cit mal 
mare de utilaje și instalații prin au- 
todotare.

In ce privește dezvoltarea și mo
dernizarea unităților prestatoare de 
servicii, în cincinalul pe care l-am 
încheiat, activitatea acestora a înre
gistrat un ritm mediu anual de creș
tere de peste 8 la sută, ceea ce a per
mis ca populația din județul nostru 
să aibă la dispoziție o gamă tot mai 
variată de servicii. A fost creată o bază 
materială corespunzătoare, care, la

Economia locală
Sfîrșitul anului 1975, însuma 865 uni
tăți și secții de servire, in care se 
execută 90 de profile de lucrări »i 
servicii.

O altă problemă căreia comitetul 
județean de partid i-a acordat aten
ția cuvenită a fost Înființarea de 
secții anexă pe lingă cooperativele 
agricole de producție, pentru folo
sirea permanentă și cu eficientă a 
forțelor de muncă din cadrul acestor 
unități. în acest scop, în perioada 
1971—1975, în 85 cooperative agricole 
au fost înființate 126 secții cu activi
tăți industriale și prestări de ser
vicii, realizîndu-se un volum de pro
ducție de 334 milioane lei. Este nece
sar să subliniem că atlt in aceste u- 
nități. cît și în celelalte din econo
mia locală, o preocupare de seamă a 
organelor și organizațiilor de partid, 
de la toate nivelurile, a constituit-o 
grija pentru îmbunătățirea calității 
lucrărilor, produselor și serviciilor, 
respectarea termenelor de execuție, 
Întărirea disciplinei, asigurarea unui

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, joi, 
pe Alexander Kopec, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini din 
Republica Populară Polonă.

în cursul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția ascendentă a rela
țiilor economice dintre cele două țări 
și au fost discutate unele probleme 
privind extinderea în continuare a 
colaborării și cooperării industriale, 
tehnico-științifice. îndeosebi în ra-

Semnarea unor documente economice 
româno-polone

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, loan Avram, și ministrul 
industriei construcțiilor de mașini din 
R.P. Polonă, Alexander Kopec, au 
semnat, joi, documente prin care se 
prevăd sporirea livrărilor reciproce 
de produse ale acestor ramuri indus
triale din cele două țări, noi căi de 
dezvoltare a cooperării tehnico-știin
țifice, precum și modalități pentru 
începerea unor studii în vederea 
realizării unei întreprinderi comune, 
profilată pe fabricația de mașini - 
unelte grele.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a unificării Forțelor 
Armate Populare de Eliberare din Vietnamul de Sud
Cu prilejul celei de-a 15-a ani

versări a unificării Forțelor Armate 
Populare de Eliberare din Vietnamul 
de Sud, general de armată Ion Iom- 
ță. ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, a a- 
dresat o telegramă de felicitare lui 
Tran Nam Trung, ministrul apărării 
naționale al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Cu același, prilej, joi seara, la Casa 
Centrală a Armatei, a avut loc o a- 
dunare festivă.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-mâior Chițac Mihai, care a rostit 
un cuvint de Salut.

• SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT

Jocurile Olimpice de iarna
INNSBRUCK 12 (Agerpres). — 

Proba individuală de patinaj artistic 
a revenit patinatorului englez John 
Curry. Este pentru prima oară cînd 
un sportiv din Anglia reușește să 
cucerească medalia olimpică de aur 
In proba masculină de patinaj artis
tic. (în urmă cu 24 de ani. compa
trioata sa Janette Altweeg obținuse 
medalia olimpică de aur în proba fe
minină). Clasamentul final al probei :
1. John Curry (Anglia) 192,74 puncte ;
2. Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) 187.64 
puncte ; 3. Toller Cranston (Canada) 
187,38 puncte ; 4. Jan Hoffmann (R.D. 
Germană) 187,34 puncte.

★
în turneul de hochei pe gheață 

(grupa- B) echipa Elveției a învins 
cu scorul de 5—3 (1—1, '.3—2, 1—0) se
lecționata Austriei. în clasamentul 
grupei B, pe primul loc se află la 
egalitate, cu cîte 6 puncte, formațiile 
României și Iugoslaviei. în continua
re clasamentul se prezintă astfel : 3. 
Austria — 4 puncte ; 4. Elveția — 4 
puncte ; 5. Japonia — 4 puncte ; 6. 
Bulgaria — zero puncte.

Turneul grupei B se încheie astăzi 
odată cu desfășurarea următoarelor 
meciuri : România — Elveția ; Aus
tria — Iugoslavia și Japonia — Bul
garia.

★
Cu proba feminină de ștafetă 4X5 

km, desfășurată pe pîrtia de la 
Seefeld, s-a încheiat concursul femi
nin de schi fond. Medalia de aur a 
fost cucerită de formația U.R.S.S.. în 
timp ce medalia de argint â revenit 

comportament cît mai civilizat al 
tuturor lucrătorilor.

Aplicînd cu consecventă indicațiile 
conducerii de partid, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la ridicarea eficienței întregii 
activități economice, comitetul jude
țean de partid a acționat cu hotărîre 
in direcția reducerii cheltuielilor de 
producție, îndeosebi a celor materia
le. Astfel. în unitățile industriei lo
cale. In anul 1975 s-a înregistrat o 
economie de 14,5 milioane lei la 

cheltuieli totale și aproape 10 mi
lioane lei la cheltuieli materiale.

Preocuparea organizațiilor de partid 
pentru perfecționarea organizării pro
ducției și in ■ unitățile economiei 
locale a dat bune rezultate. De 
exemplu, generalizarea schimbului 
doi și extinderea schimbului trei, uti
lizarea mai judicioasă a capacităților 
de producție, asigurarea forței de 
muncă și creșterea calificării ei, îm
bunătățirea asistenței tehnice pe 
schimburi, precum și întărirea ordi
nii și disciplinei în muncă sînt fac- 
torii-cheie care au asigurat realiza
rea planului cincinal, 1971—1975, cu 
mult înainte de termen. Acest succes 
a fost raportat de către „întreprin
derea mixtă de producție, construc
ții și transporturi" — care a realizat 
o producție suplimentară în valoare 
de 115 milioane lei — la data de 1 
octombrie 1974, iar de către indus
tria locală — care a obținut o pro
ducție globală de 170 milioane de lei 
— la 15 octombrie 1974. 

mura construcțiilor de mașini și în 
alte domenii de interes reciproc.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au luat parte loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, și 
Ion Iosefide, adjunct al ministrului. 
Au participat Edward Meisner, sub
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini din 
R.P. Polonă, și Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești.

La semnare au fost de față Wladys
law Wojtasik, ambasadorul R.P. Po
lone la București, și membri ai amba
sadei.

în timpul șederii in țara noastră, 
ministrul polonez a vizitat întreprin
deri constructoare de mașini și elec
trotehnice din București și Brașov.

în seara aceleiași zile, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini din 
R.P. Polonă a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit Vuong Thanh Sy, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Au participat generali, ofițeri, mai
ștri militari și subofițeri din garni
zoana București.

A fost prezent Nguyen Van Su, În
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Democrate Vietnam în țara 
noastră. -

Participanții au vizionat o fotoex- 
poziție și filme documentare puse la 
dispoziție de Ambasada Republicii 
Vietnamului de Sud.

(Agerpres)

sportivelor din Finlanda, învingătoa
re în disputa cu schioarele din R. D. 
Germană, acestea medaliate cu bronz.

★
Terminînd învingător în proba de 

1 000 m, Peter Miiller a devenit al 
doilea patinator american care cuce
rește un titlu olimpic, după ce com
patriotul său Richard McDermott, cu 
12 ani în urmă, tot la Innsbruck, 
cîștlga medalia de aur în proba de 
500 m. în cursa de ieri, desfășurată 
la „Olympia-Stadion", Peter Miiller 
a fost singurul concurent care a cobo- 
rit sub 1’20”, adjudecindu-și victoria 
cu rezultatul de l’19"32/100. Medalia 
de argint a fost cîștlgată ,de, norve
gianul Bjorn Didriks&i, fhWJinp^ie 
patinatorului sovietic Valeri Muratov, 
care deține recordul mondial 'al pro
bei (cu timpul de l’16”92/100), i-â re
venit medalia de bronz,

★
Programul zilei de astăzi cuprinde 

finalele în probele de ștafetă (biatlon), 
1 500 m (patinaj viteză masculin), sla
lom uriaș (schi feminin) si patinaj 
artistic (individual feminin). în con
cursul de bob (echipaje de patru per
soane) se vor disputa primele două 
manșe.

★
Ieri, Ia Innsbruck, in turneul o- 

limpic de hochei pe gheață (grupa 
A), selecționata Cehoslovaciei a în
vins cu scorul de 7—4, (4—0, 3—2, 
0—2) echipa R. F. Germania, iar re
prezentativa S.U.A. a cîștigat cu 
scorul de 7—2 (3—1, 1—1, 3—0) in- 
tîlnirea cu formația Poloniei.

i Directivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. stabilesc și pentru econo
mia locală ritmuri și direcții impor
tante de dezvoltare în perioada 
1976—1980. Pentru județul nostru, 
creșterea producției globale în indus
tria locală, față de realizările cinci
nalului trecut, este de 143,2 la sută, 
procent superior celui prevăzut în 
directive. Aceasta se va materializa 
in ramurile specifice, bine dezvolta
te, și care au asigurate resursele de' 
materii prime cum sint : lemn, me- 

tal, chimie și materiale de construc
ție.

Pentru realizarea nivelurilor de pro
ducție stabilite in cincinalul 1976— 
1980 și aplicarea principiilor politicii 
partidului privind dezvoltarea armo
nioasă a tuturor localităților. In eco
nomia locală se vor construi noi ca
pacități de producție. De pildă, în 
sectorul de panificație se vor da în 
folosință noi unități la Buhuși, Podu 
Turcului, Molnești și Bacău ; în mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej se va 
construi o moară de porumb și de 
degerminare, precum și o secție de 
băuturi răcoritoare ; la Tg. Ocna, Să- 
lătruc, Podu Turcului, Buhuși și Ba
cău se va dezvolta producția de mo
bilă prin extinderea capacităților e- 
xistente.

Creșterea producției se va realiza 
și pe baza extinderii relațiilor colabo
rării cu Industria republicană, la a- 
cest capitol, preconiz'ndu-se un spor 
de peste 50 la Sută față de realiză
rile perioadei anterioare. Se are în

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegra
mă de felicitare președintelui Adu
nării Populare a Republicii Populare 
Albania, Aii Manaj, cu prilejul alege
rii sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Aus

traliei, Andrew Peacock, a transmis 
mulțumiri ministrului afacerilor ex
terne al României, George Macoves- 
cu, pentru felicitările adresate cu oca
zia Zilei naționale a Australiei.

★
O delegație a Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste, con
dusă de Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., a plecat în Finlanda, unde va 
întreprinde o vizită la invitația Uni
unii Democrate a Poporului Finlan
dez. La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată de Ta
mara Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, de activiști ai F.U.S.

★
Joi au început în amfiteatrul In

stitutului botanic din București lu
crările celei de-a II-a Conferințe de 
biologie celulară. Organizată sub e- 
gida Institutului central de biologie, 
la această manifestare participă peste 
500 de oameni de știință, cadre di
dactice și specialiști în studiul ce
lulei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 februarie. In țară : Cerul va l’i 
variabil, mai mult noros. ' Vor cădea 
precipitații sub formă de ninsoare, care 
pe alocuri vor fi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul slab pînă la po
trivit, cu intensificări locale. La munte 
va ninge viscolit. Temperatura va 
crește. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 20 și minus 10 grade, în Tran
silvania și nordul Moldovei izolat mai 
coborîte, și între minus 8 și plus 2 
grade în rest. Temperaturile maxime 
vor oscila între minus 4 și plus 6 
grade, pe alocuri condiții favorabile 
formării poleiului. în București î Cerul 
va fi mal mult noros. Se vor semnala 
precipitații la început sub formă de 
ninsoare apoi lapoviță și ploaie.

În cîteva rînduri
TENIS

La Toronto (turneul „W.T.C."), Ilie 
Năstase l-a eliminat cu 6—4, 6—4 
pe chilianul Jaime Fillol, calificîn- 
du-se în sferturile de finală. Ceho
slovacul Hrebec l-a învins în mod 
surprinzător, cu 6—1. 6—2, pe Me- 
treveli (U.R.S.S.), iar australianul 
Tony Roche a dispus cu 6—2, 7—6 
de compatriotul său Bob Giltinan. 
Alte rezultate : Riessen (S.U.A.) — 
McMillan (R.S.A.) 6—1, 6—3 ; Geru- 
laitis (S.U.A.) — A. Amritraj (India) 
7—5, 6—2.

ȘAH
în runda a Vl-a a turneului inter

național de șah de la Malaga, Florin 
Gheorghiu (România) a ’ remizat în 
22 de'mutări cu spaniolul Hernando. 
Cel de-al doilea jucător român par
ticipant la acest turneu, Victor Cio- 
cîltea. a întrerupt partida sa cu Bel
lon (Spania).

în clasament, pe primul loc se află 
Byrne și Christiansen, cu cîte 4,5 
puncte, urmați de Gheorghiu, Sigur- 
jenssen și Fraguela, cu cîte 3,5 punc
te. Ciocîltea are 2,5 puncte și o 
partidă întreruptă. Joi a fost zi de 
odihnă, astăzi fiind programate par
tidele din runda a Vil-a.

ATLETISM
La Praga, cunoscuta campioană a 

R.D. Germane Rosemarie Acker
mann a realizat la săritura în înăl
țime rezultatul de 1,92 m. Pe locu
rile următoare s-au clasat Karbano- 
va (Cehoslovacia) cu 1,86 m și Brad- 
kova (Cehoslovacia) cu 1,86 m.

vedere în special fabricarea unor noi 
tipuri de repere și subansamble din 
metal, cauciuc, mase plastice, fire și 
fibre sintetice.

O atenție deosebită’ va fi acordată 
și dezvoltării prestațiilor de servicii 
pentru populație. Astfel, în acest cin
cinal vor fi puse la dispoziția cetă
țenilor încă 70 de unități lucrative 
ale cooperației meșteșugărești și 38 
de unități similare ale cooperației de 
consum, amplasate la sate. De altfel, 
în mediul rural, pînă în 1980, în fie
care comună a județului vor funcțio
na minimum cîte 8 unități de ser
vire publică avînd profile diferite, 
îndeosebi pentru construcții, întreți
neri și reparații de locuințe, pentru 
reparații de obiecte de uz casnic. O 
pondere mare vor ocupa prestațiile 
auto, curățătoriile și spălătoriile chi
mice, morăritul, confecționarea blă
nurilor, încălțămintei și altele.

Așa cum se știe, Ia Congresul consi
liilor populare desfășurat la București, 
s-au expus multe experiențe intere
sante din economia locală, s-au des
prins noi sarcini, noi direcții de ori
entare pentru acest sector, corespun
zătoare dezvoltării economiei națio
nale, în această etapă, creșterii nive
lului de trai al oamenilor muncii. Pe 
baza învățămintelor desprinse din 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a cuvîntării sale rostite 
la închiderea. Congresului consiliilor 
populare, a hotărîrilor adoptate de 
acest mare forum popular, organele 
locale de partid și de stat din jude
țul Bacău vor acționa energic pen
tru ca programele de măsuri concre
te stabilite să-și găsească materiali
zarea în toate localitățile județului, 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
continuă a economiei locale. Alături 
de industria republicană, economia 
locală își va aduce astfel, în noul 
cincinal, o contribuție din ce în ce 
mai mare la înflorirea continuă a 
județului nostru și a țării.

Repere 
ale

în fiecare șn. la 13 
februarie, poporul un
gar aniversează un e- 

, veniment memorabil 
din istoria țării sale : 
eliberarea Budapestei 
— operațiune militară 
de mare anvergură, al 
cărei deznodămînt a 
marcat un moment d^ 
seamă pe calea care a 
dus la eliberarea în
tregii Ungarii, cît și 
in cadrul luptei ge* 
nerale a popoarelor 
pentru înfrângerea de
finitivă a fascismului, 
în bătălia pentru Bu
dapesta, alături de 
armata sovietică — ale 
cărei glorioase fapte de 
arme au avut un rol 
hotărîtor în cucerirea 
victoriei coaliției an
tifasciste a popoarelor 
asupra nazismului — 
au luptat cu vite
jie și înalt spirit 
de sacrificiu ostașii 
armatei române, care 
și-au adus din plin 
contribuția de singe la 
eliberarea ■ capitalei 
ungare.

în noaptea de Anul 
nou 1945, trupele so
vietice și române, după 
ce au sfărîmat ultima 
centură de apărare a 
fasciștilor, au pă
truns în Budapesta. 
Au urmat lupte înver
șunate pentru cuceri
rea fiecărei case, a 
fiecărei palme de pă- 
mînt. în această bătă
lie, 11 000 de ostași și 
ofițeri români și-au 
dat viața înfrîngînd 
pas cu pas rezistența 
furibundă a fasciștilor 
horthyști și szalaziști. 
Mormintele eroilor ro
mâni eliberatori se 
află în cimitirul din 
cartierul Răkosliget, 
unde sînt săpate în 
piatră, dăltuite pentru 
eternitate, cuvintele 
pline de recunoștin
ță ale budapestani- 
lor : „Glorie eroilor 
români care și-au jert
fit viata in lupta îm
potriva fascismului, 
pentru eliberarea po
porului frate ungar".

Mari și grele au fost 
distrugerile pricinuite 
Budapestei de către 
fasciști : 90 la sută din 
fabrici au fost nimicite 
sau jefuite, 27 la sută 
din ansamblul clădiri-

lor au fost transfor
mate în cenușă, iar 
majoritatea celor ră
mase au suferit gra
ve avarii. Podurile, 
mîndria Budapestei, 
zăceau în apele Du
nării. în oraș nu 
exista curent electric, 
iar lipsa de apă, ali
mente și medicamen
te agrava și mai mult 
situația cetățenilor.

Dar budapestanii, 
eliberați din cătușele 
fascismului, și-au în
zecit puterile și, in 
frunte cu comuniștii, 
au desfășurat o muncă 
eroică pentru refacerea 
orașului. Ca urmare a 
acestor eforturi, capi
tala ungară a izbutit,

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

Intr-un timp relativ 
scurt, să-și vindece ră
nile și să renască din 
propriile-i ruine.

în anii socialismului 
Budapesta a devenit 
un oraș modern, in 
plină dezvoltare. Aco
lo unde odinioară se 
aflau terenuri virane, 
sau zone cu case mă
runte și insalubre . se 
înalță acum noile car
tiere: Kelenfăld, Obu- 
da, Zuglo, Jozsef At
tila și altele. Pe tere
nurile virane, unde pe 
vremuri se depozitau 
resturi menajere, s-a 
ridicat un mare cartier 
— Angyal F61d — un 
adevărat oraș a ’cărui 
populație trece de 
200 000 locuitori.

în anii care au tre
cut de Ia eliberare, 
în Budapesta s-au con
struit .aproape 400 000 
de apartamente —ceea 
ce înseamnă că fie
care a doua familie 
din oraș locuiește în 
casă nouă. «Odată cu 
aceasta s-au construit 
magazine moderne, 
școli, grădinițe, cămi
ne de zi, cinematogra
fe. dispensare, case de 
cultură și multe alte 
așezăminte social-cul- 
turale.

în Budapesta de azi, 
unde locuiește o cinci
me din populația țării, 
se realizează 40 la sută

BULETIN RUTIER
' ' ■ ’ r ’ ' '■ .

Informații de Ia Direcția circulație, din Inspectoratul general 
al miliției

Faza scurtă
Multi automobiliști folosesc în ora

șe, pe timp de noapte, faza scurtă 
a luminii farurilor. Această practică 
nu este în opoziție cu regulamentul 
de circulație. Chiar dacă nu este 
stipulată în mod expres in regula
mentul de circulație, in condițiile 
traficului urban modern, necesitatea 
folosirii fazei scurte se impune tot 
mai mult ; de fapt, in numeroase 
țări folosirea fazei scurte în orașe 
este obligatorie, deplasarea pe timp 
de noapte sau chiar pe înserate nu
mai cu luminile de poziție aprinse 
fiind interzisă și sancționată. în 
mod deosebit, se recomandă fo
losirea fazei scurte a luminii fa
rurilor in cursul deplasării auto
vehiculelor pe străzile neiluminate 
sau slab iluminate, pentru a se 
putea distinge din timp eventualele 
obstacole (denivelări, autovehicule 
staționate etc.) sau autovehicule în 
mers. Două condiții se impun în ca
zul folosirii în orașe a fazei scurte a 
luminii farurilor: a) reglarea corectă 
a acestor lumini, pentru a nu stîn- 
jeni vederea conducătorilor auto care 
vin din sens opus ; b) deplasarea în 
limitele de viteză care să asigure 
mersul în siguranță al autovehiculu
lui în raport de împrejurările con
crete de trafic.

Lucrările pe drumuri
Pe unele drumuri publice se e* 

fectuează diferite lucrări. Acestea 
trebuie să fie bine semnalizate atit 
ziua, cit și noaptea. Mijloacele de 
iluminare folosite — fie racordate lâ 
rețeaua electrică ori compuse din 
felinare — să fie vizibile noaptea 
de la cel puțin 100 de metri. Să 
fie reglementată, cu ajutorul indica
toarelor, prioritatea de trecere a ve
hiculelor, în cazul cînd suprafața 
ocupată de lucrări obligă la depla
sarea pe un singur sens In ambele 
direcții. Cînd e cazul, să se pună 
bariere pentru devierea circulației, 
prevăzute cu elemente reflectorizan
te alb-roșu și cu felinare cu lumină 
de culoare roșie ori lămpi cu lumină 
galbenă intermitentă, cîte două la 
fiecare barieră, vizibile de la cel 
puțin 100 metri. Nu odată pot fi în- 
tîlnite lucrări neregulamentar sau 
deloc semnalizate (îndeosebi noap
tea), constituind tot atitea surse ge
neratoare de accidente.

Cum ajutați începătorii ?
Majoritatea conducătorilor auto 

manifestă înțelegere față de începă
tori, circulînd cu atenție în preajma 
lor și facilitindu-le deplasarea. Sint

contemporane
Budapestei

din producția indus
trială a Ungariei. Cei 
peste 600 000 de munci
tori care lucrează în 
fabricile budapestane 
produc mașini-unelte 
de mare precizie, loco
motive electrice., nave 
și macarale plutitoare, 
poduri metalice, tele
vizoare și relee de 
televiziune, aparataj 
pentru telecomunicații, 
autoturisme, produse 
chimice și farmaceuti
ce și multe altele. Tot
odată, Budapesta este 
și un puternic centru 
cultural-științific al 
Ungariei socialiste. 
Cele șase universități 
și 14 alte instituții de 
învățămint superior pe 
care le adăpostește 
orașul sînt frecventate 
de peste doiță treimi 
din totalul studenților 
din țară, iar în școlile 
de cultură generală și 
cele profesionale în
vață aproape țin sfert 
de milion de elevi. Nu
meroase centre de cer
cetare funcționează în 
cadrul Academiei de 
științe, al universități
lor sau al marilor uzi
ne, activitatea lor fiind 
completată de un șir 
de institute de spe
cialitate în care lu
crează mii de cercetă
tori.

în actualul cincinal 
1976—1980, pentru dez
voltarea Budapestei 
P.M.S.U. a prevăzut 
alocarea unor mari 
fonduri — peste 81 mi
liarde forinți; pe a- 
ceastă bază se vor con
strui. intre altele, a- 
proape 100 000 de a- 
partamente, vaste spa
ții comerciale. 900 noi 
săli de clasă, 17 000 
locuri In grădinițe și 
6 000 In creșe, se va 
extinde metroul, se 
vor dezvolta celelal
te mijloace de trans
port în comun, se vor 
moderniza numeroase 
străzi etc.

Prezentul Budapes
tei, ca și perspectivele 
sale de viitor sînt o 
grăitoare mărturie' a 
capacităților creatoare 
ale poporului ungar, 
constructor al socialis
mului.

Aurel POP

insă șl parteneri de drum care 
„uită" că și ei au fost începători, 
manifestînd față de proaspeții colegi 
o comportare care poate genera acci
dente, Se recurge la apostrofări 
(cu claxonul sau cp gesturi de
loc manierate) pentru greșeli pe 
care le mai fac și „avansații". 
Uneori lucrurile ajung pînă la si
tuații de-a dreptul periculoase : re
veniri bruște după depășire (la dis
tanță scurtă înaintea începătorului 
depășit) „forțarea" (cu claxonul sau 
lumina farurilor) de a circula mai 
repede ori de a porni la apariția 
luminii galbene a semaforului, Îm
piedicarea de a depăși (deși este 
îndreptățit să o facă). Rareori se pot 
vedea cazuri cînd șoferii profesio
niști sau amatori avansați opresc lin
gă un începător rămas cu autovehi
culul în pană, cu toate că tocmai în 
asemenea împrejurări își pot demon
stra plusul de cunoștințe pe care-1 au, 
nemaivorbind de însemnătatea etică 
a gestului.

Școala de șoferi 
și examenul 

de conducere
în flecare zl, cîteva sute de cetă

țeni se prezintă .la serviciile circula
ție ale'■milițiilor județene pentru a 
susține examenul de obținere a per
misului de conducere auto. Firește, 
cei care cunosc temeinic regulile de 
circulație și „stăpînesc volanul" reu
șesc. Ceilalți urmează să se prezinte 
din nou. Unii se prezintă de 3 și 4 
ori la rînd, șl tot nu reușesc. Sînt 
și excepții. Unii s-au prezentat de 
peste 20 de ori și n-au reușit nici 
pînă acum. Din ce cauză nu reușesc 
oare și, in general, în ce constau 
greșelile comise 7 De cele mai multe 
ori, căderea la examen se datorește 
nepromovării probei practice de con
ducere. Nu puțini însă cad și la pro
ba teoretică. Dintre cei care „cad" 
la proba practică, majoritatea eșuea
ză in cursul deplasării pe traseu. 
Este cazul, mai ales, al persoanelor 
foarte emotive, care se inhibă și co
mit greșeli grave. Cele mai frecven
te dintre acestea : pierderea contro
lului asupra direcției în timpul tre
cerii manetei dintr-o treaptă într-al- 
ta de viteză ; acționarea asupra frâ
nei de serviciu fără debraiere preala
bilă ; viraje „în scurt" ori,-dimpo
trivă, prea largi ; frînări bruște', din 
cauza neaprecierii corecte a distan
telor ; neasigurarea prin intermediul 
oglinzii retrovizoare. Majoritatea 
dintre acești candidați provin din 
rindul celor care nu au urmat o 
școală de șoferi, pregătindu-se indi
vidual. Un motiv în plus pentru ca 
factorii de resort să acționeze In 
vederea lărgirii capacității școlilor 
de șoferi amatori.

• „CENTENARUL BRÂNCUȘț". 
„Viața, și opera lui Constantin 
Brâncuși", „Ansamblul sculptural de 
la Tg. Jiu — Sinteza creației brân- 
cușiene". „Brâncuși în marile mu
zee ale lumii" — sînt cîteva din te
mele pe marginea cărora se reali
zează, în aceste zile, în numeroase 
așezăminte de cultură din județul 
Gorj, expuneri și simpozioane de
dicate evocării personalității artis
tice a marelui sculptor. Sint ofga- 
nizate, de asemenea, șezători lite
rare, seri de poezie, expoziții, spec
tacole omagiale. „Constantin Brân
cuși — sculptor și patriot" — așa 
s-a intitulat seara omagială organi
zată in rotonda Bibliotecii județene 
din Piatra Neamț, in perspectiva 

sărbătoririi apropiatului centenar 
de la nașterea marelui sculptor.

• „Glorie eroilor căzuți in lupte
le pentru unitate, libertate și inde
pendență națională" — se intitulea
ză ciclul de manifestări Inițiat la 
Sebeș. Muzeografi șl profesori de 
istorie prezintă in fața tinerilor 
muncitori și elevi principalele mo
mente ale luptei poporului nostru, 
de-a lungul veacurilor, pentru 
dreptate socială și neatirnare na
țională. Aceste acțiuni se integrea
ză unei suite mal ample de mani
festări cultural-artistice și educati
ve organizate în județul Alba, ip 
cinstea centenarului independenței 
de stat a României. • Sub generi
cul „Creația literară băcăuană in

lumina programului ideologic al 
partidului", la căminul cultural din 
comuna Glăvănești, județul Bacău, 
a avut loc o șezătoare literar-artis- 
tică in cadrul căreia și-au dat con
cursul scriitori de la revista „Ate
neu", muzicieni de la Filarmonica 
de stat, din localitate, oameni de 
cultură. Asemenea manifestări au 
fost organizate și la căminele cul
turale din Gura Văii. Nicolae Băl- 

cescu. ca și la clubul muncitorilor 
petroliști din Moinești. • AGENDĂ 
MEHEDINȚEANA. „Omagiu mun
cii și fruntașilor" — sub acest ge
neric, în toate unitățile economice 
din județ se organizează ample 
acțiuni cultural-artistice și educa
tive, spectacole muzical-literare. în 
întreprinderile industriale din ju
deț, comitetele de sindicat organi
zează periodic expoziții cu noutăți 
editoriale, prezentări de cărțj teh
nice. consfătuiri pe tema : „Cartea 
în sprijinul inovatorului și fruntași
lor in producție". în perioada fe
bruarie — iunie se desfășoară de 
asemenea concursul județean : „Bi
blioteca tehnică cu cele mai bune 
rezultate". • în județul Suceava. 

„Luna cărții la sate" programează 
o seamă de manifestări, care au 
avut sau vor avea • loc. cum ar fi : 
intilnirl cu editori, concursul „Cel 
mai bun librar", un ciclu de meda
lioane in sprijinul educației ateist- 
științifice intitulat : „Savariți și 
descoperiri în slujba progresului 
uman" și altele. Și in județul Caraș- 
Severin se inițiază întîlniri între 
cititori și scriitori, dezbateri vizind 
coordonatele majore ale literaturii 
românești contemporane. Astfel, 
criticul Mircea Martin a inițiat o 
dezbatere pe temele literaturii ro
mânești actuale cu membrii cena 
clurilor literare ’ din Reșița și din 
împrejurimi.

Concursuri de admitere 
în instituțiile militare de învățămint

Ministerul Apărării Naționale or-, 
ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1976/1977, in urmă
toarele instituții militare de învăță- 
mint :
— Liceele militare : în perioada 15— 
27 iunie 1976.
— Școlile militare de maiștri și subo
fițeri : în perioada 1—10 iulie 1976.
— Academia militară — facultățile 
tehnice.
— Institutul de medicină și farmacie
București — facultatea de medicină 
militară, '
— Institutul de marină ,.Mircea cel 
Bătrin" — secțiile de mari ri militară și
— Școlile militare de ofițeri activi : 
Irl perioada 10—20 iulie 1976.

Tinerii care doresc să participe la 
concursul de admitere la una din 
aceste instituții militare de învăță- 
mînt vor depune cereri de înscriere, 
pîhă la 10 aprilie 1976, astfel :
— cei din viața civilă, la centrele 
militare județene (de sector) pe raza 
cărora domiciliază ;
— militarii în termen, la organele de 
cadre ale unităților militare din care 
fac parte.

Pentru relații suplimentare, cei in
teresați se pot adresa comandanților 
de garnizoane, comandanților unități
lor militare ale Ministerului Apărării 
Naționale și centrelor militare jude
țene (de sector) pe raza cărora lo
cuiesc.
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Vizita în Olanda a ministrului 
afacerilor externe al României

I

Primire Ia primul ministru
HAGA 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : în cursul dimineții 
de joi, primul ministru ăl guvernului 
olandez, Joop Den Uyl, l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. George 

■Macovescu, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al acestei 
țări, Max Van Der Stoel, face o vi
zită oficială în Regatul Țărilor de 
Jos.

La întrevedere a participat amba
sadorul român la Haga, Traian Pop.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor de colaborare din
tre România și Olanda, precum și 
dorința de a dezvolta aceste relații 
în interesul popoarelor român și olan
dez, al cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

In cursul aceleiași 
convorbirile oficiale 
afacerilor externe 
George Macovescu, 
externe al Olandei,
Stoel. La convorbiri au participat, din 
partea română, persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul afaceri
lor externe, precum și ambasadorul

zile au început 
dintre ministrul 

al României, 
și ministrul de 
Max Van Der

României în Olanda, iar din partea 
olandeză, H. J. Ch. Rutten. director 
general al afacerilor politice, alți 
funcționari superiori din M.A.E., pre
cum și A. H. Croin, ambasadorul Re
gatului Țărilor de Jos la București. 

Evocînd evoluția favorabilă, pe 
multiple planuri, a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
gatul Țărilor de Jos, cei doi miniștri 
au subliniat, de comun acord, rolul 
deosebit de important pe care l-a 
avut în această direcție vizita în 0- 
lănda, in 1973, a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și vizita în România, în 1975, 
a suveranei Olandei, regina Iuliana.

Convorbirile, în cadrul cărora a 
. fost abordată o gamă largă de proble

me de interes comun, s-au desfășu
rat într-o atmosferă de deplină în
țelegere, în spirit constructiv.

In aceeași zi. George Macovescu a 
făcut o vizită la Palatul Binnenhof, 
președintelui primei camere a Sta
telor Generale (Camera superioară a 
parlamentului), Ch. F. Polak, și a 
fost, de asemenea, oaspetele Curții 
Internaționale de Justiție, unde s-a 
întîlnit cu președintele Curții, Man
fred Lachs.

„R. P. Angola va dezvolta relațiile sale 
cu celelalte state pe baza principiilor 
independenței și suveranității naționale"

Declarațiile primului ministru și ale ministrului 
afacerilor externe

LUANDA 12 (Agerpres). — Angola 
va strînge relațiile sale de prietenie 
și cooperare cu țările africane pe 
baza respectului independenței, ne
amestecului în treburile interne, ne
alinierii, păcii și progresului — a de
clarat primul ministru al Republicii 
Populare Angola, Lopo do Nasci- 
mento, după primirea tării sale ca 
membru cu drepturi depline în ca
drul Organizației Unității Africane.

★
Mișcării Populare pentru 
Angolei și a guver- 

Angola este determinată

ne în Angola, ministrul de externe a 
afirmat că guvernul său este favora
bil investițiilor-străine și e dispus să 
respecte interesele societăților multi
naționale, cti condiția ca acestea să 
ajute la dezvoltarea economiei na
ționale și la bunăstarea poporului . 
angolez

BERLIN 12. — Corespondentul nos
tru transmite : Președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Democrate 
Germane, Willi Stoph, l-a primit, joi, 
pe ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R.D.G., Vasile Vlad, în 
legătură cu plecarea definitivă a a- 
cestuia de la post.

Președintele Consiliului de Stat al

R.D.G. a rugat pe ambasadorul ro
mân să transmită președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutările sale 
cordiale și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, precum și urări 
de noi succese poporului român în 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

i

SPANIA

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Fe
lipe Gonzales, prim-secretar al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.M.S.), aflat într-o vizită la Bru
xelles, a declarat. în cadrul unei con
ferințe de presă, că se îndoiește de 
validitatea acordurilor care ar putea 
fi încheiate între C.E.E. și actualul 
guvern spaniol. Gonzales a relevat că 
le-a comunicat membrilor Comisiei 
C.E.E. profunda sa preocupare în 
ce privește absenta -unor adevărat! 
reprezentanți ai poporului spaniol în 
rindurile delegației care, la cererea 
Madridului, ar putea relua negocie
rile comerciale cu Piața comună.

Pe de altă parte, Gonzales a rele-

vat importanta „apropierii considera
bile" a punctelor . de vedere ale 
P.S.M.S. de cele ale Partidului Comu
nist din Spania în ce privește evolu
ția situației politice interne și pozi
ția față de franchism. Această evo
luție, a precizat el, este un proces în
delungat, iar „lupta pentru a obține 
o adevărată democrație va fi grea". 
In ce privește alianțele pe care parti
dul său le-ar putea lega cu alte for
mațiuni politice, îndeosebi cu Parti
dul Comunist din Spania, Gonzales a 
declarat: „P.S.M.S. nu va accepta nici 
un compromis care ar putea exclude 
pe vreunul dintre cei ce se află 
lupta împotriva dictaturii";

„Politica 
Eliberarea 
nulul R P. 
de principiul independenței depline, 
o adevărată politică de nealiniere" — 
a declarat. într-un interviu acordat 
unui grup de ziariști, francezi, mi
nistrul afacerilor externe al Angolei, 
Jose Eduardo dos Santos. „Politica 
noastră de independentă și suvera
nitate națională este clară — a pre
cizat el. Țările care ne acordă spri
jin trebuie să respecte hotărîrile 
noastre".

Reafirmînd sprijinul R.P. Angola 
față de Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (SWAPO), mi
nistrul de externe angolez a spus : 
„Namibia este ocupată ilegal de Re
publica Sud-Africană. Există un re
prezentant legitim al ponorului din 
Namibia recunoscut de O.N.U.: aces
ta este SWAPO. Noi respectăm hotă
rîrile O.N.U. In acest1 spirit, am acor
dat și vom acorda întregul nostru 
sprijin SWAPO. Nu avem frontiere 
cu Africa de Sud, ci numai o fron
tieră cu Namibia".

Referindu-se la relațiile cu tăriie 
vecine. în contextul mai larg al ra
porturilor țării sale cu alte state, 
dos Santos a menționat gesturile de 
bunăvoință ale președintelui Agostin- 
ho Neto fată de unele din aceste 
țări cu care R.P. Angola dorește să 
promoveze o politică de bună vecină
tate.

Evocînd problema societăților străi-

★
Forțele armate populare de elibe

rare angoleze (F.A.P.L.A.). de sub 
conducerea Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) au 
preluat controlul asupra portului Mo- 
camedes, aflat pe coasta atlantică, la 
1 200 km sud de Luanda — a anunțat 
postul de radio national din Luanda. 
Puțin timp înainte fusese eliberat 
orașul Lubango (Sa da Bandeira), 
situat la 240 km de frontiera cu Na
mibia, de unde regimul rasist sud- 
african a organizat agresiunea împo
triva Republicii Populare Angola. Joi, 
agenția Associated Press a anunțat 
trecerea sub controlul F.A.P.L.A. a 
orașului Silva Porto, așezat într-o 
zonă intermediară a căii ferate Tei
xeira de Sousa — Benguela.

★
.„"Diario de Luanda" a adresat un a- 

pel poporului angolez să formeze un 
front unic antiimperialist. Pe măsura 
eliberării 
— relevă 
Populare 
probleme 
strucție.

La temelia întregii activități — se 
subliniază — trebuie pusă unitatea 
națională, una din condițiile princi
pale pentru construirea în Angola a 
unei societăți fără exploatare.

întregului teritoriu al tării 
ziarul — în fata Republicii 
Angola se pun numeroase 
legate de munca de recon-

în LIBAN

PREGĂTIRI IN VEDEREA CONFERINȚEI LA NIVEL
Înalt a țărilor nealiniate

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate din cadrul O.N.U. a în
ceput o nouă acțiune cu caracter 
pregătitor în vederea celei de-a V-a 
Conferințe la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, care va avea loc la Co
lombo. Astfel, biroul, întrunit la ni
vel de șefi de misiuni pe lîngă 
O.N.U., a adoptat. pe baza sugestii
lor făcute de diferite state nealinia
te, o serie de amendamente la a-

genda provizorie a Conferinței de la 
Colombo. S-a convenit, de asemenea, 
asupra programului reuniunii la ni
vel ministerial a biroului, care ur
mează să aibă loc în luna august, 
înaintea conferinței la nivel înalt. 
Au fost, pe de altă parte, propuse 
măsuri pentru accelerarea punerii în 
aplicare a deciziilor Conferinței mi
nisteriale de la Lima a statelor ne
aliniate și pentru consolidarea coo
perării și solidarității acestora.

Un document al 0. N. U. demasca practicarea 
torturii împotriva deținuților politici din Chile

GENEVA 12 (Agerpres). — Potrivit 
unui raport dat publicității la Ge
neva de Comisia O.N.U. pentru drep
turile omului, „peste 3 000 de deținuți 
politici au fost executați în Chile fără 
judecată sau și-au pierdut viața în 
urma torturilor suferite".

Arătînd că, în prezent, în' Chile 
mai există cel puțin 5 000 de deținuți 
politici, documentul precizează că 
„practica torturii a devenit o parte

integrantă a regimului actual". In 
acest sens, raportul arată că au putut 
fi localizate în Chile peste 20 de cen
tre de tortură, 77 de persoane, dintre 
care 57 de ofițeri, fiind acuzate nomi
nal că practică tortura.

„La doi ani după venirea lor la 
conducere — conchide raportul Co
misiei O.N.U. — actualele autorități 
chiliene se comportă ca și cum ar ti 
ocupanti militari ai unui teritoriu 
străin ce le este ostil".

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

Formarea noului guvern italian
La începutul săptămlnil viitoare, 

cabinetul Moro urmează să se pre
zinte în fața celor două camere ale 
parlamentului în vederea obținerii 
votului de încredere. După cum se 
știe, noul guvern va beneficia numai 
de voturile deputaților democrat-creș- 
tini și ai Partidului Socialist De
mocratic, deoarece socialișii și repu
blicanii au decis să se abțină cu prile
jul votului de încredere.

Adoptarea unui plan de
ROMA 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : Cel de al 38-lea gu
vern al Italiei .din perioada postbe
lică și-a preluat oficial, joi. atribuți
ile prin jurămîntul depus la Palatul 
Quirinale, în fața președintelui Gio
vanni Leone. Format din 22 de mi
niștri, noul cabinet, prezidat de Aldo 
Moro. are în componența sa numai 

"reprezentanți ai Partidului Democrat- 
Creștin, portofoliul Ministerului de 
Externe fiind încredințat lui Mariano 
Rumor.

dezvoltare

Convorbiri danezo-polo- 
jjg. La Copenhaga s-au încheiat con
vorbirile între miniștrii de externe 
ai Danemarcei și Poloniei. K. B. An
dersen și Stefan Olszowski, referi
toare la aspecte ale situației inter
naționale și la relațiile dintre cele 
două țări.

Belgia respinge 
directorat în

BRUXELLES Ț2 (Agerpres). — Bel- 
giâ reacționat negativ față de ideea 
emisă în cercuri pariziene privind 
instituirea unui „directorat" în Piața 
comună, din care să facă parte un 
grup restrîns de țări și care să hotă
rască asupra problemelor mai impor-' 
tante ale „celor nouă".

Luînd cuvîntul miercuri în fața 
membrilor Comisiei pentru probleme
le externe a Senatului, ministrul de 
externe al Belgiei, Renaat van Els- 
lande, a respins categoric această i-

ideea creării unui
cadrul C. E. E

dee, declarînd că „guvernul belgian 
nu va fi niciodată de acord cu o e- 
ventuală formulă de directorat". Co
misia a aprobat declarația ministru
lui de externe.

Ziarul „La Libre Belgique1’ sublini
ază că este periculos de a se încerca 
acreditarea ideei că astăzi rolul Fran
ței, al Marii Britanii, al R.F.G. sau al 
Italiei (deci al „celor mari" din .Piața 
comună) este net superior celui al 
țărilor mici din C.E.E.

economico-socială
BEIRUT 12 (Agerpres). Premierul 

libanez, Rashid Karame, a anunțat 
că, în cadrul ședinței de miercuri a 
guvernului, au fost adoptate „liniile 
generale ale unui plan de dezvoltare 
globală, economică și socială, care 
să contribuie la normalizarea situa
ției în diferite sectoare ale vieții și 
la depășirea obstacolelor și dificul
tăților provocate de îndelungata cri
ză din țară". Ca o primă măsură 
concretă, ministrul pentru problemele 
sociale, Ghassan Tueni, a fost în
sărcinat cu studierea unui ; plan ede 
reconstrucție a țării, precum și cu 
analizarea problemei reîntoarcerii 
persoanelor care au părăsit locurile 
de reședință în timpul incidentelor. 
Totodată, premierul libanez a rele
vat că toate părțile implicate în con
flict aprobă menținerea repartiției 
actuale a principalelor funcții 
stat.

Pentru prima dată în 
băncile din Beirut și-au 
vitatea, mareînd un nou 
lea normalizării situației

Plsnoia C.C. al Partidului 
Ponorului din Panama, care 
a avut loc la Ciudad de Panama, 
a dezbătut probleme organizatorice 
legate de necesitatea intensificării 
activității partidului și a hotărît a- 
supra modificărilor care vor fi pro
puse la statutul partidului. Au fost 
dezbătute, de asemenea, unele pro
bleme ale situației internaționale.

în moderna sală „Passage 44“ 
din Bruxelles a avut loc o gală 
a filmului românesc, organizată 
în cadrpl programului de schim
buri culturale româno-belgiene. 
Au fost prezentate filmul docu
mentar „Țara lui Brâncuși" și 
filmul artistic „Nunta de piatră".

Au participat peste 600 per
soane, între care Albert Parisis, 
vicepreședintele Camerei Re
prezentanților. Albert de Smae- 
le, fosț ministru, membru al 
Comitetului internațional al o- 
piniei publice pentru securitate 
și cooperare în Europa, Jean 
Remiche, adjunct al ministrului 
culturii, deputați, oameni de 
cultură și de afaceri, reprezen
tanți ai partidelor politice, șefi 
ai misiunilor diplomatice.

Problemele economice
care confruntă lumea reclamă coo
perarea dintre țările industrializate 
și țările în curs de dezvoltare — a 
declarat în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Universitatea Fi- 
lipinelor secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. El a arătat că un 
pas important în această direcție 
s-a făcut în timpul celei de-a Vil-a 
sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată pro
blemelor cooperării economice in- 

, ternaționale.

Afacerea „Lockheed".
Partidul Comunist Italian, precum 
și partidele socialist și republican 
au cerut șefului guvernului italian, 
Aldo Moro, să instituie o comisie de 
anchetă pentru a stabili responsabi
litățile unor persoane din viața po
litică italiană care, potrivit presei, 
s-au lăsat corupte de firma nord-a- 
mericană constructoare de avioane 
„Lockheed".

din
an, 

acti-
acest 
reluat 
pas pe ca- 
din Liban.

Reprezentantul special al 
O.N.U. pentru problema Ti- 
morului de Est, Vittorio Win* 
speare Guicciardi, a avut convorbiri, 
la, Lisabona. cu ministrul de externe 
al Portugaliei, Ernesto Melo Antu- 
nes, și cu ministrul pentru proble
mele decolonizării. Vitor Crespo, in 
legătură cu situația din Timorul de 
Est. W. Guicciardi, a sosit marți din 
Australia, în urma încercării sale 
nereușite de a obține garanții de 
securitate în vederea contactării 
reprezentanților celor două principa
le organizații politice din partea 
săriteană a insulei.

ră-

Intîlnire franco-vest-ger- 
Biană. Cancelaru' R. F. Germania, 
Helmut Schmidt, și președintele 
Franței Valery Giscard d’Estaing, 
au avut în apropiere de Nisa o pri
mă rundă de convorbiri, în cadrul 
celei de-a 27-a întîlniri la nivel înalt 
franco—vest-germane. Discuțiile au 
fost consacrate examinării perspecti
velor raporturilor dintre membrii 
Pieței comune și a modalităților de 
soluționare a crizei financiare cu 
care sînt confruntate țările occiden
tale.

Ull plttH Pentru înghețarea pre
țurilor la o serie de bunuri de con
sum, incluzînd alimente, îmbrăcămin
tei articole de menaj etc., a fost a- 
nunțat de guvernul laburisț al Ma
rii Britanii. Planul are însă ufi Ca
racter voluntar, avînd la bază acor
durile încheiate cu întreprinderile 
producătoare și cu reprezentanții co
merțului cu amănuntul. In plus, mă
sura urmează să fie aplicată timp 
de numai șase luni. Această iniția
tivă se înscrie în cadrul măsurilor 
preconizate de guvernul britanic pen
tru combaterea inflației.

Documentele reuniunii de Iu Manile a „Grupului celor 77"
Ideea majoră a documentelor: instaurarea noii ordini economice mondiale, statornicirea unor relații noi, bazate pe principiile echității, 

sprijinirea eforturilor proprii, naționale, ale țărilor in curs de dezvoltare printr-o cooperare internațională eficace ~ condiții fundamentale 
și indispensabile pentru înfăptuirea justiției, menținerea păcii și asigurarea coexistenței pașnice

După cum s-a anunțat, dezbaterile de la Manila ale celei de-a treia 
reuniuni a „Grupului celor 77“ s-au încheiat prin adoptarea a două 
documente importante, DECLARAȚIA DE LA MANILA și PROGRA
MUL DE ACȚIUNE, care, sintetizînd concluziile lucrărilor, prezintă 
pozițiile și propunerile comune ale țărilor in curs de dezvoltare. Pu
blicăm mai jos rezumate ale acestor documente. , *

Din Declarația de Ia Manila
în Declarație se subliniază că, în 

perioada ce a trecut de la adoptarea 
Strategiei internaționale a dezvoltării 
și de Ia cea de-a treia sesiune a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
au fost obținute puține rezultate con
crete în soluționarea problemelor co
merțului, relațiilor economice inter
naționale și dezvoltării.

Țările dezvoltate nu au pus, în 
general, în practică măsurile reco
mandate și nici nu și-au îndeplinit 
angajamentele asumate, care trebu
iau să ducă la îmbunătățirea situa
ției țărilor în curs de dezvoltare. Mai 
mult, în perioada respectivă situația 
țărilor în curs de dezvoltare, în spe
cial a celor mai puțin avansate, in 
ansamblul economiei mondiale in ge
neral, s-a deteriorat. Economia tu
turor țărilor în curs de dezvoltare a 
fost puternic afectată de condițiile 
economice internaționale, îndeosebi 
de inflația mondială, de dezordinea 
monetară, de recesiunea care afec
tează țările puternic industrializate, 
de apariția unor noi forme de dis
criminare și constrîngere economică, 
de activitatea societăților transnațio
nale, ca și de întărirea tendințelor 
protectioniste în țările dezvoltate.

Ținînd seama ’ de această stare de 
lucruri, Declarația exprimă convin
gerea că este necesar și urgent să se 
întreprindă schimbări radicale ip re
lațiile economice, pentru a se stabili 
relații noi, bazate pe justiție și echi
tate, care să permită eliminarea 
structurilor economice injuste impuse 
țărilor în curs de dezvoltare, în prin
cipal pe calea exploatării și comer
cializării resurselor și bogățiilor lor 
naționale. Subliniind însemnătatea pe 
care o prezintă solidaritatea strînsă a 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare, 
importanta armonizării pozițiilor lor 
pentru a pune, astfel, bazele noii or
dini economice internaționale. în do
cument se apreciază că situația actua
lă oferă un bun prilej pentru adopta
rea de măsuri și realizarea unui

acord Ia viitoarea sesiune • 
U.N.C.T.A.D., în vederea reglemen
tării problemelor economice și fi
nanciare ale țărilor în curs de 
voltare și realizării obiectivelor 
ordini economice

In acest scop. Declarația de la 
nila relevă hotărîrea țărilor in 
de dezvoltare de a promova traduce
rea urgentă în viață, pe baza imul 
program comun de acțiune, a cerințe
lor noii ordini economice internațio
nale, în spiritul Declarației și Progra
mului de acțiune cu privire la noua 
ordine economică, al Cartei drepturi
lor și îndatoririlor economice ale sta
telor și al deciziilor și recomandărilor 
adoptate de cea de-a Vil-a sesiune 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U.

Instaurarea noii ordini, subliniază 
. în continuare Declarația, constituie 

o condiție fundamentală pentru sta
tornicirea justiției, menținerea păcii 
și coexistentei pașnice internaționale, 
în condițiile interdependentei tot mai 
accentuate dintre națiuni și popoare.

Relevînd însemnătatea primordială 
a eforturilor proprii, naționale ale 
fiecărei țări pentru dezvoltarea eco
nomică și dreptatea socială. Declara
ția consemnează, totodată, necesita
tea promovării coopeijării internațio
nale. în special între țările în curs 
de dezvoltare, în vederea statorni
cirii noii ordini economice.

Țărilor în curs de dezvoltare tre
buie să Ii se asigure o participare 
mai largă șl crescîndă Ia elaborarea 
și adoptarea deciziilor în toate do
meniile care privesc viitorul relații
lor economice internaționale. în a- 
celași timp, este necesar și urgent 
să se aplice în practică principiul tra
tamentului diferențiat și preferential 
în favoarea țărilor în curs de dez
voltare. în forme concrete și eficace, 
In toate domeniile relațiilor lor eco
nomice cu țările dezvoltate.

Documentul subliniază, ca un prin
cipiu fundamental, necesitatea ca re
lațiile economice Internationale să 
fie așezate pe respectarea deplină a

dez- 
noii
Ma- 
curs

principiilor egalității între state și 
neintervenției în afacerile interne, în 
condițiile existenței sistemelor eco
nomice și sociale diferite, pe drep
tul fiecărui stat de a-și exercita 
plenar și permanent suveranitatea a- 
supra resurselor naturale și a tutu
ror activităților sale economice.

Printre obiectivele fixate în dife
rite domenii ale cooperării economi
ce internaționale, pentru realizarea 
cărora țările în curs de dezvoltare 
trebuie să acționeze în comun, fi
gurează in primul rînd restructurarea 
comerțului internațional cu produse 
de bază, astfel incit să ofere o so
luționare viabilă a problemelor care 
privesc aceste produse, în scopul 
menținerii și creșterii valorii expor
turilor și încasărilor din export ale 
țărilor în curs de dezvoltare, pro
movării industriei prelucrătoare și 
îmbunătățirii raportului de schimb al 
acestor țări.

Un alt obiectiv îl constituie restruc
turarea 
diale și 
încît să 
toare a 
dezvoltare în totalul exporturilor de 
articole manufacturate, inclusiv pe 
calea unor noi forme și domenii de 
cooperare pe plan industrial, de na
tură să accelereze dezvoltarea in
dustrială și să favorizeze exporturile 
de articole manufacturate și semifi
nite ale țărilor în curs de dezvolta
re. Participarea crescîndă a acestor 
țări la comerțul mondial impune 
creșterea capacității lor globale de 
export, precum și crearea unor avan
taje suplimentare, prin adoptarea 
unor măsuri diferențiate și a u- 
nor proceduri speciale în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale. 
In această perspectivă, trebuie ame
liorate substanțial sistemele prefe
rențiale existente, pentru sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare

Declarația condamnă și respinge 
cu fermitate orice forme de discri
minare. de amenințare și constrînge
re economică și politică, directă sau 
indirectă, împotriva țărilor în curs 
de dezvoltare, subliniind că aseme
nea acțiuni contravin principiilor 
fundamentale ale relațiilor economi
ce internaționale.

în continuare se evidențiază ca
racterul urgent al realizării unei re
forme a sistemului monetar inter
național. care să răspundă interese
lor și necesităților țărilor în curs

producției industriale mon- 
a comerțului mondial, astfel 
se asigure o creștere simți- 
ponderii țărilor în curs de

I,
de dezvoltare, cu participarea de
plină a acestor țări la adoptarea de
ciziilor pe care le comportă aplica
rea unei asemenea reforme. Este 
reliefată, totodată, importanța asis- . 
tenței financiare pe termen scurt și 
pe termen lung, în condiții favora
bile și într-un volum suficient.

Un accent deosebit este pus pe 
promovarea progresului tehnic na
țional în țările în curs de dezvoltare, 
prin achiziționarea, punerea la 
p,unct, adaptarea și difuzarea unor 
tehnologii care să răspundă necesi
tăților. intereselor și priorităților ță
rilor în curs de dezvoltare. Transfe- ' 
rul de tehnologie trebuie efectuat in 
condiții care să corespundă acestor 
obiective, în vederea întăririi capa
cității tehnologice a țărilor în curs 
de dezvoltare și a diminuării 
gradului lor de dependentă în acest 
domeniu fată de țările dezvoltate. Se 
recomandă în acest scop adoptarea 
unui Cod obligatoriu de conduită, pe 
plan multilateral, pentru transferul 
de tehnologie și examinarea și revi
zuirea periodică a convențiilor 
naționale asupra patentelor și 
cilor comerciale.

Promovarea și elaborarea 
programe de cooperare 
între țările în curs de 
sînt consemnate ca un alt obiectiv 
major al acestor state. în eforturile 
lor de a înainta pe calea progresului 
economic și social. In acest scop, De
clarația preconizează crearea unui

inter- 
măr-

unor 
economică 
dezvoltare

f

mecanism economie corespunzător 
pentru întărirea cooperării între ta
rile in curs de dezvoltare 
rea de măsuri concrete 
domenii ale relațiilor- lor

Declarația recomandă 
unor măsuri și- politici mai eficace 
și realiste, prin intermediul unor me
canisme adecvate, în favoarea țări
lor mai puțin dezvoltate, pentru a 
contribui la atenuarea sau limitarea 
problemelor specifice și cronice pe 
care le întîmpină aceste țări. Docu
mentul se pronunță, de asemenea, 
pentru continuarea și intensificarea 
eforturilor în vederea realizării 
schimbărilor care se impun cu acui
tate în structura producției alimen
tare mondiale și aplicarea de măsuri 
corespunzătoare, în special de ordin 
comercial, pentru a asigura crește
rea producției agricole, îndeosebi a 
celei de produse agroalimentare, și a 
veniturilor reale pe care țările în curs 
de dezvoltare le obțin de pe urma 
exportului acestor produse.

Declarația subliniază în final ne
cesitatea întăririi rolului de negocia
tor al U.N.C.T.A.D., astfel încît con
ferința să poată deveni un instru
ment de negociere al Națiunilor Uni
te în domeniul comerțului și dez
voltării, capabil să aplice principiile 
și direcțiile de acțiune, în special cele 
enunțate de Adunarea Generală a 
O N.U.. și să contribuie astfel la 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale.

și adopta- 
în diferite 
economice, 
instituirea

Din Programul de acțiune
Acest document prezintă în detaliu 

căile, modalitățile și propunerile con
crete — așa cum au fost stabilite în 
cadrul celor patru comisii ale reuni
unii de la Manila a „Grupului celor 
77“ — în vederea celei de-a patra 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., care va avea 
loc la Nairobi, în cursul lunii mai.

Programul de acțiune subliniază 
necesitatea unor acțiuni concertate 
pentru transformarea structurii co
merțului cu produse de bază. în 
pul îmbunătățirii termenilor 
schimb pentru țările în curs de 
voltare, creșterii veniturilor de 
urma exporturilor cu asemenea 
duse. în stare primară sau prelucrate, 
și înlăturării decalajului economic 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare — detaliind un ansam
blu de măsuri în acest sens.

Documentul stabilește, totodată, în

sco- 
de 

dez- 
pe 

pro-

amănunt, strategia de ansamblu pen
tru creșterea și diversificarea expor
turilor dă produse manufacturate și 
semimanufacturate ale țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încît aceste 
țări să-și atingă obiectivul unei dez
voltări industriale accelerate.

Programul de acțiune enumeră pe 
larg. în continuare, măsurile consi
derate necesare în legătură cu rezol
varea problemelor monetare și finan
ciare, subliniindu-se, între altele, ne
cesitatea ca țările dezvoltate să-și 
sporească ajutorul în scopurile dez
voltării, astfel încît aceasta să atingă, 
cit mai rapid și în nici un caz mai 
tîrziu de 1980, 0,7 la sută din produ
sul lor național brut. Se recomandă, 
totodată, sporirea cuantumului credi
telor acordate de instituțiile interna
ționale pentru finanțarea dezvoltării, 
în același timp sînt evidențiate con-

dițiile pentru statornicirea unul nou 
sistem monetar international, care să 
favorizeze dezvoltarea comerțului 
mondial, ținînd seama, în primul rînd, 
de interesele țărilor în curs de dez
voltare. Noul sistem va trebui să in
cludă un proces de ajustare și echi
librare a balanțelor de plăți și de 
finanțare a deficitelor, pentru elimi
narea injustițiilor actualului sistem, 

‘ săj prevadă noi modalități de creare 
și repartizare a lichidităților finan
ciare internaționale, pentru mobiliza
rea resurselor financiare în slujba 
dezvoltării, să urmărească, de ase
menea, stabilitatea cursurilor de 
schimb.

O atenție specială se acordă pro
blemelor specifice ale țărilor cel mai 
puțin de2voltate, țărilor insulare și 
țărilor in curs de dezvoltare fără li
toral. subliniindu-se necesitatea tra
ducerii fără întîrziere în viață a mă
surilor în acest sens recomandate în 
cadrul U.N.C.T.A.D.

-Un loc important îl ocupă măsurile 
destinate să intensifice colaborarea 
economică între țările în curs de dez
voltare, inclusiv rolul care trebuie să 
revină organismelor internaționale 
pentru sprijinirea programelor ce vor 
fi stabilite în acest sens.

Un spațiu amplu este acordat trans
ferului de tehnologie, menit să în
tărească capacitatea tehnologică a ță
rilor în curs de dezvoltare, să dimi
nueze dependenta lor fată de țările 
dezvoltate, în acest scop stabilindu-se 
un șir de măsuri la nivel national și 
internațional. Se propune să se cea
ră cu ■ prilejul viitoarei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. convoca
rea, sub auspiciile U.N.C.T.A.D., în 
cursul anului 1977, a unei conferințe, 
avînd ca sarcină elaborarea unui Cod 
de conduită multilateral si obliga
toriu privind transferul de tehnologii.

Un alt capitol se ocupă de relațiile 
comerciale între țările în curs 
dezvoltare și țările dezvoltat^ 
economie planificată, subliniind 
cesitatea ca în cadrul lărgirii 
tinue a acestor relații să se țină 
ma de interesele țărilor în curs de 
dezvoltare.

în toate aceste domenii, Programul 
de acțiune înglobează un complex de 
măsuri corespunzătoare, practice ’ și 
eficiente, de natură să impulsioneze 
progresul economic și social al țări
lor în curs de dezvoltare, ca o con
tribuție esențială la procesul de fău
rire a unei noi ordini economice in
ternaționale.
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• „LUMINILE LIBER
TĂȚII". „Nu, nu, resping aceas
tă lume, nu îi aparțin", acest 
refren care, după cum scrie „Le 
Monde", este astăzi cîntat de toți 
studenții spanioli, ca o expresie 
a curentului tot mai larg împo
triva franchismului și a tot ceea 
ce a reprezentat el în viața Spa
niei, a răsunat zilele trecute in- 
tr-una din cele mai mari săli de 
spectacole din Madrid, intonat 
de peste 5 000 de persoane, intre 
care cadre de conducere 'ale 
Juntei democratice și Platformei 
de convergență democratică, 
principalele mișcări de opoziție: 
Pentru prima oară, după opt ani 
de interdicție, poetul, compozi
torul și cîntărețul Raimon, auto
rul cintecului revoluționar 
„Noaptea-i lungă", punctat după 
fiecare strofă de acest refren, ' 
apărea din nou în fața publicu
lui. Recitalul a debutat printr-o 
scenă impresionantă : luminile 
s-au stins și fiecare din cei 5 000 
de spectatori a aprins cîte un 
băț de chibrit, flăcăruile acestora 
urmărind să simbolizeze apro
pierea zorilor libertății. .Urma
rea : al' doilea recital n-a mai 
avut loc, Raimon fiind 
supus interdicției.

din nou

VICTI-
DE 75

cutremu-

• 650 000 DE 
ME IN DECURS 
DE ANI. Cu prilejui
ruluf catastrofal din Guatemala, 
presa internațională relatează 
că de la începutul secolului ma
rile seisme au făcut probabil 
peste 650 000 de victime. Printre 
cutremurele care s-au soldat cu 
cel mai mare număr de morți se 
citează cele de la Messina-Reg
gio di Calabri (Italia), din 1908 } 
82 000 de victime ; Kansu-Șansi 
(China), din 1920: 120 000 victir 
me ; Tokio-Yokohama (Japonia), 
din 1923 : 143 000 victime ;
Quetta (Pakistan), din 1935 : 
35 000 victime ■; Agadîr (Maroc) 
din 1960 : 15 000 victime ; K'ho- 
rassan (Iran) din 1968, 12 000 
victime ; Ancas (Peru), din 
1970 : 54 000 victime și Managua 
(Nicaragua), din 1972 : 10 000 
victime.

• EXCAVATOR
GANT. O uriașă mașină, 
tă cit un bloc de locuințe 
etaje și cîntărind 5 000 de 
a avut nevoie' de aproape o lună 
de zile spre a parcurge 7 kilo
metri, Este vorba de excavato
rul rotor care a mers pe... pro
priile picioare de la stația de 
montaj pînă la cariera „Boga- 
tîr", din marele zăcămînt Eki- 
bastuz (R.S.S. Kazahă). După ce 
a coborît în carieră, la adînci- 
mea de circa 50 metri, excava
torul a început să funcționeze. 
El extrage anual o cantitate de 
circa 10 000 000 tone de cărbune.

Gl-
înal-
cu 9 
tone,

• FILTRU ELECTRO
NIC PENTRU REEDUCA
REA SURZILOR, in cursul 
unui seminar organizat de Insti
tutul de neuropsihiatrie al Uni
versității din Roma, s-a relevat 
că un copil la o mie prezintă 
defecte auditive. O diag
nosticare timpurie ar putea di
minua gravele dificultăți in ce 
privește adaptarea la viața so
cială pe care le provoacă feno
menele de hipoacuzie. In cadrul 
seminarului amintit, profesorul 
Guberina a propus, in acest 
scop, generalizarea folosirii unei 
aparaturi electronice speciale, 
denumită Suvafi, care filtrează 
și readaptează sunetele după 
urechea fiecărei' persoane a- 
tinse. de surditate. Metoda se 
bazează pe principiul că nimeni 
nu se naște complet surd și deci 
persoanele care suferă de hipo
acuzie au. totuși, capacitatea de 
a auzi, mai ales sunetele de 
foarte joasă frecvență.

• NĂSCUT IN 1808 ?
In orașul Altamira, statul brazi
lian Para, a încetat, recent, din ' 
viață Doroteu de Souza, despre 
care se afirmă că ar fi avut 168 i 
de ani și, în consecință, ar fi 
fost cel mai în vîrstă om de pe 
planetă. Spuza s-ar fi născut la 
4 apijilie 1808. deși documente 
care să ateste acest lucru nu 
s-au păstrat.

• MEDICI IHTIOLOGI.
Avînd în vedere desele epi
demii ce bîntuie în fermele 
submarine japoneze, în această 
tară a apărut o riouă specialita
te. aceea de medici ihtiologi. 
In prezent. în Japonia există cir
ca 20 000 de ferrfte piscicole, iar 
epidemiile printre pești sint con
siderate a fi un pericol atît pen
tru viețuitoarele submarine, cît 
și pentru consumatori. Una din 
principalele cauze ale îmbolnă
virii peștilor o constituie dever
sarea în mare a unor cantități 
din ce în ce mai mari de de
șeuri industriale.

• METALURGIE MILE
NARĂ LA TRIBURILE 
BANTU. In urmă cu 2 000 de 
ani. triburile Bantu din Africa 
cunoșteau tehnologia topirii și 
turnării fierului. Dovada o 
constituie descoperirea în Ruan
da a unui cuptor din cărămidă 
destinat acestui scop. Este foar
te curios că populațiile respecti
ve, cunoscînd cărămida arsă, nu 
o foloseau totuși la construirea 
de locuințe.

• STATISTICĂ ÎNGRI
JORĂTOARE. 211 jafuri, 687 
furturi, 594 scrisori de amenin
țare, 1 872 cazuri de atac în pli
nă stradă, 190 cazuri de huliga
nism, numeroase cazuri de șan
taj etc. Este, vorba de o sta
tistică pe anul 1975 privind de
lincventa în rindurile elevilor 
din școlile medii ale orașului 
New York.
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