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POPULARE CU MASELE - ''

Forța consiliilor populare, ef iciența muncii lor depind de întă
rirea continuă a legăturilor cu masele populare, de consultarea largă 
a acestora, de capacitatea lor 
țiativa oamenilor muncii.

de a stimula elanul constructiv și ini

(Din Expunerea
NICOLAE CEAUȘESCU

la Congresul consiliilor populare)

ase- 
lu-

\ ‘ l

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întregul ansamblu al lu
crărilor Congresului consiliilor 
populare au evidențiat ca o idee 
majoră și o direcție fundamentală 
de îmbunătățire în continuare a ac
tivității consiliilor populare, de în
tărire a statului nostru socialist, 
necesitatea adîncirii și amplificării 
legăturii organelor de stat cu 
sele. Acestei probleme i-a 
consacrată activitatea uneia 
secțiuni, dar ea a străbătut, 
menea unui fir roșu, toate
crările congresului care au subli
niat necesitatea ca structurii de
mocratice a consiliilor populare 
să-i corespundă modalități demo
cratice de lucru.

în aceste zile, vești sosite din 
întreaga țară semnalează rodnice 
inițiative ale .... .... . .
ca răspuns la însuflețitoarea che
mare adresată de Congres deputat
ion întregului popor, de a nu pre
cupeți nimic pentru îndeplinirea 
cu succes a cincinalului, a Pro
gramului partidului, pentru a face 
ca toate localitățile țării să înflo
rească tot mai puternic. Pe deasu-

consiliilor populare

pra marii varietăți a inițiativelor, 
numitorul comun al tuturor măsu
rilor întreprinse îl constituie antre
narea largă a maselor populare, 
desfășurarea acțiunilor împreună 
cu cetățenii, în folosul cetățenilor, 

tntr-adevăr, superioritatea consi
liilor populare asupra primăriilor și 
prefecturilor de odinioară constă în 
faptul că întreaga lor activitate se 
bazează pe concursul și sprijinul 
activ al cetățenilor. Departe de a fi 
simple organisme cu caracter ad- 
ministrativ-funcționăresc, ele își în
deplinesc funcțiile de organe locale 
ale puterii de stat democratice prin 
aceea că își exercită atribuțiile 
pentru popor și în numele poporu
lui — și, totodată, prin popor.

De-a lungul sfertului de veac 
care a trecut de la constituirea lor, 
experiența confirmă că rodnicia ac
tivității consiliilor populare, ca or
gane larg reprezentative prin care 
oamenii mbneii participă nemijlocit 
la exercitarea puterii de stat în ju
dețe, orașe și comune, este indiso
lubil legată de capacitatea lor de a 
antrena mase tot mai largi la ac
tivitatea obștească.

Statul nostru socialist alocă an

țl mate- 
pentru

de an resurse financiare 
riale tot mai importante 
investiții pe plan republican și 
local, dar bricît de mult ar spori 
ele, este cu neputință ca numai ele 
să satisfacă cerințele crescînde ale 
populației. A aștepta ca totul să' fie 
efectuat cu sprijin „de la centru" 
ar însemna a amina pentru anii ur
mători un șir de acțiuni de larg in
teres. posibile în prezent cu con
cursul activ al maselor. Nu există 
județ în care să nu poată fi exem
plificat faptul că lucrări tărăgănate 
un timp ca urmare a solicitării 
de noi fonduri de la bugetul de 
stat au fost în cele din urmă efec
tuate cu succes pe baza aportului 
material și în muncă al cetățenilor.

în decursul anilor a fost creată 
și perfecționată o mare varietate 
de structuri și forme organizatorice 
menite să înlesnească antrenarea 
cetățenilor Ia soluționarea trebu
rilor publice. Este vorba de co
misiile permanente pe principa
lele ramuri și domenii de acti
vitate. organe reprezentative de 
lucru constituite din deputati și 
care antrenează cetățeni în măsură 
a ajuta prin pregătirea lor de spe-

clalitate la studierea problemelor 
de interes local, la operațiunile de 
control, elaborarea de propuneri și 
proiecte de hotărîri. Acestora li 
se adaugă comisiile temporare pen
tru examinarea unor probleme, în
tocmirea de studii și propunerea 
de soluții ; comitetele de cetățeni 
constituite pe circumscripții electo
rale ; adunările cetățenești ; aso
ciațiile de locatari ; colectivele de 
sprijin ale autorității tutelare și 
asistenței sociale ; acțiunile de 
muncă patriotică.

Congresul consiliilor populare a 
înlesnit un valoros și multilateral 
schimb de experiență între consi
liile populare în ce privește mo
dalitățile de antrenare a maselor, 
a relevat 
și acțiuni 
spiritul 
concluzii 
tă, este 
consiliile 
efectiv, din plin, vastul cadru orga
nizatoric, instituțional existent. Cu 
atît mai nefirească apare practica 
unor consilii populare care impri-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază, pe 
ministrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Burundi, Bwa
kira Melchior, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, ministrul aface- 

. rilor externe, Gheofghe Dobra, prim
adjunct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei. .

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul Republicii Burundi la 
București, Gaspard E. Karenzo, și 
Adolphe Binagana, ambasador, di
rector general al cooperării interna
ționale în Ministerul Afacerilor Ex- 

. terne și Cooperării.
Oaspetele a înmînat tovarășului 

Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie și i-a transmis un salut 
călduros din partea secretarului ge- 

. neral al' Partidului Uniunea pentru 
Progres Național, președinte al Re
publicii .Burundi și șef al guvernu
lui, general-locotenent Michel Mi- 
combero.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, din partea sa, președintelui 
Michel Micombero un cordial salut 
prietenesc, iar poporului burundez 
urări de noi succese în activitatea 

. consacrată prosperității, economice 
și sociale a patriei, edificării unei 
vieți libere și independente.

Șeful statului român și ministrul 
burundez au avut apoi o convorbire, 
în cursul căreia au fost evocate cu 
satisfacție bunele relații statornicite 
între țările și popoarele noastre. 
Schimbul de Ocinii a evidențiat, 

. totodată, dorința reciprocă de a ac
celera dezvoltarea acestor raporturi, 
pe plan economic, politico-diploma
tic, tehnico-științific, cultural. în 

. acest sens, s-au subliniat rezultatele 
pozitive ale actualei ,sesiuni de la 
București a Comisiei mixte de coo
perare economică și tehnică, care 
contribuie, prin înțelegerile conve
nite, prin acțiunile preconizate, la 
amplificarea conlucrării prietenești 
româno-burundeze, în folosul ambe-

lor țări șl popoare, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

S-au abordat, în același timp, 
probleme ale vieții internaționale, 

. relevîndu-se în context necesitatea 
. lichidării subdezvoltării, a instau
rării unei noi ordini economice și 
politice internaționale, stabilirii 
unor relații între state întemeiate 
pe egalitate ■ și. echitate, care să asi
gure afirmarea liberă a aspirațiilor 
de progres economic și social ale- 
fiecărei națiuni. în această ordine 
de idei, a fost subliniată însemnăta
tea deosebită, a întăririi colaborării 
dintre țările în curs de dezvoltare, 
care au interese comune 
împotriva imperialismului, colonia
lismului șl neocolonialismului, pen
tru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta de sine stă
tător, nestingherit, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
o lume a păcii, înțelegerii și coo
perării între națiuni.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

în lupta

numeroase inițiative 
pozitive. însușiridu-și 

congresului, desprinzînd 
din experiența acumula- 
necesar ca, pretutindeni 
populare să folosească

(Continuare în pag. a H-a)
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O ctitorie modernă a Tîrgoviștei: Combinatul de oțeluri speciale

Cu aceleași 
capacități - 

oțel peste plan

PORTUL POPULAR
mărturie

@ unității
vie o continuității istorice, 

spirituale a poporului român

Nu de mult ml-a că
zut în mină manuscri
sul unei piese într-un 
act. De la primele file 
m-au surprins precizia și 
acuitatea observației ' de 
viață, firescul, felul în 
care necunoscutul autor 
a reușit să surprindă o 
serie de lucruri peste 
care eu personal aș fi 
trecut, probabil, cu u- 
șurință. Am avut certi-’ 
tudinea că autorul tre
buie să fie un om „sim
plu" care ascunde un 
real talent.

Ziua următoare — la 
o șezătoare literară 
arădeană — stăteam d« 
vorbă cu o nouă cunoș
tință despre rolul mu
zicii în viata noastră de 
azi. „Stăteam de vorbă" 
— adică bărbatul scund, 
dar bine legat, de lingă 
mine vorbea și eu as
cultam : Arta sporește 
bogăția spirituală a 
personalității... Dezvol
tarea personalității 
mane, a societății și 
idealurilor

u- 
a 

constituie 
un proces unitar... Fru
musețea' artei îți 
dreaptă privirea 
frumusețea omului. As
cultam cu interes, fără 
să știu, fără să bănuiesc 
că autorul piesei amin
tite și doctul meu in
terlocutor din acea sea
ră erau... una și aceeași 
persoană. Muzică, lite
ratură. pictură — cîte

în- 
către

n-am discutat_ în 
tinuare ? 
însă l-am aflat 
înainte de a ne 
părți •:

Altfel lucrează 
altfel — ca să concreti
zez — împletește un 
coș sau o poșetă dacă • 
are urechea sensibiliza
tă sau ochiul 
cu frumosul...

Mărturisesc 
nu lipsită de 
observația mi 
cam forțată, parcă scoa
să dintr-im manual. A- 
flmd însă apoi despre 
munca împletitorilor din 
Frumușeni — unul din
tre ei este chiar autorul 
piesei și cultivatul inter
locutor — mi-am schim
bat părerea. Mica loca
litate din apropierea A- 
radului își trimite „me
sajul" materializat în 
împletituri artistice în 
multe mari orașe euro
pene După părerea . 
specialiștilor străini, e- 
legantele poșete ale 
creatorilor de frumos 
din Frumușeni (cît de 
exact se potrivesc aces
te cuvinte 1) au o îm
pletitură inimitabilă.

La. început, frumușe-. 
nii aveau 12 modele de 
bază, astăzi numărul 
lor trece de 2 000. Apa
rent un lucru firesc, o- 
bișnuit — doar sîritem 
deprinși cu dinamica 
impetuoasă a cifrelor;

con-
Principalul 

abia 
des-

omul,

deprins
că, deși 
adevăr, 

s-a părut

1 Numai că, aici, saltul de 
la două la patru cifre 
se prezintă, în bună 
parte, ca rodul unei ini
țiative originale : o dată 
pe an are loc la Fru
mușeni „balul împletito
rilor". la care dreptul 
de a participa se dobîn- 
dește doar dacă- prezinți 
un... model inedit de 
împletitură proprie. A- 
șadar. in loc de bilet de 
intrare, o creație origi
nală. Publicul — și este 
vorba de un public cu 
un gust estetic format 
în aceeași muncă — își 
spune pe loc părerea, 
ajutînd nemijlocit juriul 
în nu ușoara sa misiu
ne de a premia cele mai 
alese dintre nenumăra
tele frumuseți create la 
Frumușeni.

De atunci, de fiece 
dată cînd zăresc o îm
pletitură pe cît de ar
tistică pe atît de mo
dernă. îmi vine în min
te o anume piesă în- 
tr-un act și interesantul 
ei autor ; Ia care aș a- 
dăusa. neapărat, un bal 
la Frumușeni. Toate la 
un loc se înscriu în tot 
mai vasta „bibliografie" 
a muncii înzestrate cu 
harul frumosului — rod 
al strădaniilor și împli
nirilor anonimilor crea
tori din zilele noastre.

Franz STORCH

Consultație în sprijinul celor care urmează cursul de informare: 
PROBLEME ACTUALE ALE POLITICII INTERNE SI EXTERNE 

A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

Dezvoltarea si modernizarea agriculturii 
în procesul făuririi societății socialiste 

multilateral dezvoltate
ÎN PAGINA A IV-A

de 2 500 
sarcinile 
produc- 

la para-

Oțelarii care lucrează la cuptoarele 
electrice de la Combinatul siderur
gic Hunedoara au elaborat și expe
diat laminoriștilor mai mult 
tone de oțel realizat peste 
de plan la zi. Prin sporirea 
tivității muncii și utilizarea
metri ridicați a agregatelor, munci
torii de aici au produs, în timpul 
cage a trecut din acest trimestru, cu 
aceleași capacități, cu 8,6 la sută mai 
mult otel aliat și special decit în 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent. (Agerpres)

Livrări 
suplimentare 

Ia export
Produsele Fabricii de confecții din 

Rîmnicu Sărat sînt de multă vreme 
apreciate într-un mare număr de țări, 
în acest an volumul exportului ur
mează să creâscă cu 31 la sută față 
de anul trecut. Pentru înfăptuirea 
acestei sarcini colectivul fabricii a 
aplicat, încă din primele zile ale anu
lui, o serie de măsuri tehnico-eco- 
nomice care vizează diversificarea 
gamei de modele și îmbunătățirea ca
lității confecțiilor. Demn de 
este 
nerii 
pină 
față 
420 000 lei valută. (Mihai Bâzuj.

faptul că livrările către 
externi, de la începutul 
în prezent, au fost mai 
de prevederile de plan

reținut 
parte- 
anului 

mari 
cu

■ Unul dintre cele mai îm- 
bortante capitole ale etno
grafiei, element compo
nent esențial al culturii 
populare. îl constituie por
tul popular. El este unul 
din indicii etnici definito
rii ai unui popor, poate în 
aceeași măsură ca și limba, 
ridicîndu-se la rangul de 
însemn distinctiv național, 
acreditat că principiu etic 
și patriotic. Așa cum glă- 
suiește atît de expresiv cu
noscuta zicală populară, 
„Ori te poartă cum ti-e 
vorba, Ori vorbește cum 
ti-e portul".

în toată istoria sa, româ
nul a ținut, mai mult ca la 
orice, la libertate, omenie, 
limbă și port, ceea ce îl de
termina, de altfel, pe călă
torul italian Antonius Dal- 
mata să afirme — poate 
exagerat, dar în orice caz 
elocvent — în cronica eve
nimentelor moldovene din
tre 1536—1538 : „Moldovenii 
țin morțiș la straiele lor și 
cu moartea se pedepsește 
la ei oricine ar adopta ori 
îmbrăcăminte, ori rochie 
sau orice alte asemenea, de 
la turci sau altă națiune". 
Mai mulț ca orice alt gen 
a! artei'populare, costumul 
reflectă cel mai direct spe
cificul unei națiuni, tradi
țiile, concepțiile, gustul său 
artistic și, intr-un cuvint, 
dragostea sa de patrie.

De o mare bogăție, de o 
rară distincție și frumusețe, 
variat după specificul zo
nelor etnografice româ
nești. încadrîndu-se însă 
unui autentic, specific, ine
dit și unitar stil etnic ro-

mânesc — cum de altfel o 
demonstrează strălucit ex
poziția Muzeului de artă 
populară — portul popular 
românesc vădește o pro
fundă autohtonie. cu adinei 
rădăcini într-un străvechi 
fond cultural traco-dacic, 
riguros atestat documentar.

Astfel, o serie de piese 
de port au o origine autoh
tonă foarte veche, ca spre 
pildă : „opregul" cu fran
juri purtat de femeile din 
Hațeg și Banat, regăsit pe 
figurinele de la Cîrna, pe 
cele ilirice de la Vinăa — 
deci de origine iliro-tra- 
cică ; fota femeiască este 
de aceeași origine (figuri
nele neolitice din cultura 
Cucuteni sau Vădastra) ; 
căciulile de aceeași pro
veniență sau „cepsele" (bo
nete purtate de femei), a- 
testate în vechile culturi 
mediteraneene și balcanice : 
atît de caracteristicile, „vă- 
litori" — de la ștergare 
pînă la diafanele marame — 
și multe, multe altele. După 
cum străvechi autohton — 
și propriu românesc . — 
este, de altfel, și stilul 
metric al ornamentării 
tului.

Toate acestea, ca și
mărturii ale culturii mate
riale și spirituale ce a în
florit din cele mai vechi 
răstimpuri în spațiul car- 
pato-danubian — cultură 
ce a dat la iveală adevă
rate vîrfurl ale creației ar
tistice, precum „Gînditorul 
de la Hamangia" si femeia 
sa ' ori splendidele vase 
cucuteniene — dau strălu
cită expresie dragostei din-

geo- 
por-
alte

totdeauua a locuitorilor a- 
cestor pămînturi pentru 
frumos, atestă fără putință 
de tăgadă înaltele trepte 
do civilizație la care ajun
seseră. Un popor viețuind 
din vremuri imemoriale 
aici, unde aveau să-l con
semneze izvoarele istorice, 
lucrîndu-și pămîntul și fă- 
cîndu-1 să 
șugat — 
Columella 
geți între 
perte în lucrarea pămîntu- 
lui" — apărîndu-1 cu tena
citate și eroism la ceasuri 
de cumpănă, făurind un 
stat întins și puternic ai că
rui conducători — Dromi- 
hete, Burebista. Decebal 
— pot sta cu îndreptățit te
mei alături de marile per
sonalități politice și mili
tare ale lumii antice. Reali
tăți care-1 îndemnau pe 
scriitorul antic grec Dio 
Chrysostomul să aprecieze 
că „geții sînt mai înțe
lepți decît 
barbarii și 
grecilor".

Costumul 
tură numeroaselor dovezi 
istorice, arheologice, ling
vistice ce pun în lumină, 
deopotrivă. permanența 
noastră pe aceste melea
guri, viețuirea neîntrerup
tă în spațiul de la Dunăre, 
Carpați și Marea Neagră — 
această milenară viețuire 
găsindu-și o clară oglindire 
in permanența șl continui
tatea tradițiilor portului 
nostru național.

Costumul popular atestă 
cu o rară forță expresivă 
că poporul român.

rodească îmbel- 
scriitorul roman 
socotea pe daco- 
popoarele „ex-

toțiaproape 
mai asemenea

popular se ală-

aidoma

ETICA MUNCII
în fapte și opinii

„Mai treceți pe la noi !", 
mi s-a spus în urmă cu 
un an și mai bine la în
treprinderea „Vulcan" — și 
am trecut de curînd. nu 
fără o umbră de emoție, și 
iată de ce: scrisesem, a- 
tunci despre cîțiva oameni, 
mereu prezenți la datorie 
și voiam să aflu cum se 
prezintă acum. Da. sînt tot 
la cazangerie, își văd de 
lucru, oameni de nădejde ; 
cele două tinere de la A- 
lexandria, absolvente de' li
ceu. s-au căsătorit cu bă
ieți din uzină... Inginerul, 
fost muncitor, se ocupă. în 
continuare, de treburile 
profesionale și de recru
tarea unor tineri pentru u- 
zină, are multe de poves
tit — bilanțul este pozitiv. 
Așadar, oamenii au prins 
rădăcini trainice în uzină, 
se află la post.

N-am. scris atunci despre 
întîmplare ce mi s-a pă-o

rut lipsită de interes și al 
cărei martor am fost a- 
proape fără voie : un pro
fesor pensionar din cartier 
venise la uzină însoțit de 
un fost elev a! său. de „me-

adevărul : de funcționari, 
uzina nu ducea lipsă, de 
muncitori însă, era ne
voie... întîmplarea s-a do
vedit mai plină de semni
ficații decit o bănuiam,

tii că au absolvit clteva cla
se sau chiar liceul teoretic. 
Probabil că unii încă se 
mai află in necunoștință de 
cauză, confundind uzinele 
cu niște instituții de mane
vrat hirtii. Nu sînt puțini 
muncitorii cu diplome aici, 
la „Vulcan", absolvenți de 
licee . de specialitate sau 
teoretice, care își doreso 
perfecționarea în meserie, 
și nu să incopcieze dosare. 
Aș da și exemplul unui ab
solvent al școlii de maiștri. 
Victor Diculescu, rămas 
să-și vadă deocamdată de 
treburile lui de frezor, fi
indcă e nevoie de price
perea lui într-o meserie di-

Statornicie
serie" 
clase și 
19 ani. 
aici la 
post de funcționar, ceva ?‘ 
— întreba cu jenă bătrînul 
profesor. întrucît flăcăul nu 
era dispus să accepte de- 
cît „muncă de birou. în a- 
numite condiții". I s-a spus

absolvent a zece 
atît, el avînd acum 
„Oare nu s-ar găsi 
dumneavoastră un

și-mi face plăcere să con
semnez că tînărul în cau
ză a învățat între timp 
meserie și se descurcă bi
nișor la mecanică reduc- 
toare. Ca și la alte între
prinderi, și la „Vulcan" se 
mai prezintă candidați la 
muncă de birou, aducînd 
în sprijinul cererii lor hîr-

ficilă, și care nu vine cu 
pretenții, fiindcă o școală 
nu se face pentru a obți
ne un post, ci în primul 
rînd pentru a-ți însuși mai 
bine o meserie. Tocmai de 
aceea, goana unora după 
„muncă de birou" — po
sesori ai unor hîrtii de ab-

solvire sau de recomanda
re — stirnește nedumeri
re, dar și ambiția de a-i 
convinge că locul lor 
in ateliere.

Aici, la „Vulcan", 
stabilizat în 
foarte mulți 
muncitori de nădejde și 
care au devenit propagan
diști ai întreprinderii, ai 
muncii productive. în rîn- 
dul celor care încă mai e- 
zită. își face loc o jude
cată sănătoasă : dacă vrei 
să fii socotit muncitor a- 
devărat trebuie să-nveți 
meserie înaltă șî-apoi să 
aduci pe alții și să-i înveți. 
Deocamdată, cei mai mulți 
dintre tinerii care se pre
zintă la „Vulcan" sînt de 
loc din comunele apropia
te Capitalei sau din diver
se județe Unii dintre a- 
ceștia se adaptează mai 
greu, este nevoie de timp, 
de răbdare, de o susținu
tă muncă politico-educati- 
vă. Pe măsură ce se dez
voltă capacitatea industria
lă a județelor de unde au 
venit, el se retrag. își cau
tă loc mai aproape de casă. 
Dar plecarea lor nu poate 
fi socotită o pierdere : ti
nerii au deprins o mese-

este

ultimii 
tineri.

s-au 
ani 
azi

Nicolae ȚIC
(Continuare în pag. a V-a)

stejarului cu adîncl șl trai
nice rădăcini pe care nici 
un fel de vînturi nu-1 pot 
smulge, a stat neclintit în 
vatra sa strămoșească, în 
ciuda multelor vicisitudini 
ale istoriei care au făcut ca 
această zonă geografică să 
fie prea adesea asemuită 
cu o adevărată „poartă « 
furtunilor".

Chiar și numai cîteva 
exemple ilustrează în mod 
pertinent această afirmație. 
Metopele monumentului fu
nerar roman de la Adam
clisi — acest document 
fundamental al originii 
noastre istorice, adevărat 
act de naștere al poporului 
rofnân, cum a fost numit 
— reprezintă populația da
cică purtînd unele piese de 
costum — cioareci, suman, 
cămașă femeiască etc. — 
care sînt și astăzi compo
nente ale portului popular 
românesc din toată țara. 
Menționăm, de asemenea, 
„gluga", piesă de port cu 
deosebire specific româ
nească, pe care o regăsim, 
Identică, purtată de dacii 
reprezentați pe Columna 
lui Traian de Ia Roma.* Nu 
întîmplător spre sfirșitul 
secolului trecut presa ita
liană scria despre Badea 
Cîrțan. venit la Roma spre 
a vedea de unde „a izvo-

Dr. Tancred 
BANAȚEANU ' 
directorul Muzeului 
de artă populară

(Continuare in pag. a IV-a)

Cheltuieli 
de producție 
mai reduse

Colectivul. Filaturii de bumbac din 
Slobozia a obținut rezultate meritorii 
în acest an. Organizindu-și mai bine 
munca, folosind mai judicios mate
riile prime și energia, spatiile de 
producție și timpul de lucru, el a reu
șit ca, în luna ianuarie, să reducă 
cheltuielile la 1000 lei producție mar
fă cu 35. lei față de sarcina planifi
cată. în această perioadă au fost e- 
conomisite 3 300 kg bumbac? 170 MWh 
energie electrică, peste 22 tone com
bustibil convențional. întregul" spor 
de producție, s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii; iar 
valoarea beneficiilor peste plan însu
mează 630 000 lei. (Aurel David).

IN ZIARUL DE AZI»

• Rubricile noastre 
Agendă cetățenească 
Faptul divers ; Contraste 
Sport; De la corespon
denții noștri ; De pretu- 
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obiectiv esențial al muncii politice
in rindurile sportivilor

7.Secretarul organizației de 
anunță rezultatul votului : — în 
nimitate, adunarea generală a 
rit primirea în rindurile membrilor 
de partid a tovarășului Anghel Ior
dănescu.

Din cuvîntul ttnărului membru al 
partidului: Trăiesc momentul cel mai 
important din viața mea. pentru 
care m-am pregătit de mai multă vre
me politic, profesional și ca sportiv. 
Simt din plin datoria personală față 

«de culorile clubului și ale mișcării 
noastre sportive, răspunderea jucăto
rului de performanță pentru o com
portare exemplară în toate împreju
rările. îmi voi reaminti mereu de 
acest eveniment decisiv, cu atît mai 
mult atunci cînd voi îmbrăca tricoul 
național cu stema țării.

...în acea zi din luna septembrie 
1975, efectivul organizației de bază din 
secția de fotbal a clubului „Steaua", 
constituit din jucători, antrenori și 
cadre de conducere ale secției, a cres
cut cu încă un comunist. Ce repre
zintă această organizație de bâză în 
viața colectivului secției de fotbal, 
adică a unei unități cu profil sportiv 
de performanță, care au fost direc
țiile principale ale activității ei. luînd 
ca termen de referință perioada de 
la începerea campionatului național, 
ediția 1975—1976 7 Pentru a răspunde 
la întrebările de mai sus, am discu
tat cu membrii biroului organizației 
de bază și cu alți comuniști — jucă
tori și tehnicieni — consultînd, toto
dată, documentele organizației de 
bază.

Și pînă acum, dar mai cu seamă In 
această perioadă de intense pregătiri 
pentru Congresul educației politice și 
al culturii, asemenea tuturor organi
zațiilor de partid și colectivelor de 
muncă, în unitățile cu profil sportiv 
o puternică inrîurire asupra clima
tului de muncă și viață, de întărire a 
spiritului de ordine și disciplină, în 
combaterea manifestărilor și mentali
tăților retrograde l-a avut și trebuie 
să-l aibă aplicarea cu fermitate a 
principiilor și normelor Codului eticii 
șl echității socialiste. Pornind de la 
datoria și răspunderea sportivilor de 
performanță de a reprezenta cu 
cinste culorile cluburilor și ale tării 
în intîlniri internaționale, apare și 
mai evidentă necesitatea intensifică
rii activității de educare politică, pa
triotică, de cultivare a ambiției pen
tru muncă îndîrjită, a spiritului com
petiției cinstite. Este limpede că 
prestigiul sportivului se cîștigă atît 
pe terenul de întrecere, cît și in viața 
de zi cu zi, prin comportarea lui ca 
cetățean, în societate și în familie. 
Cu atit mai mult cu cît se află me
reu sub ochii publicului, sportivii au 
datoria de a se impune respectului 
acestuia, dovedind că între trupul să
nătos și morala sănătoasă, între con
strucția fizică robustă și virtuțile 
sportive, calitățile de om și con
știința înaintată există o deplină ar
monie.

...Prima adunare de la începerea 
campionatului șl-â propuâ să dezbată ; 
sarcinile comuhi'șțiMrtîW' noul 1 'sezdh ' 
competițional, în spiritul cerințelor si. 
exigentelor formufetef în: ’docuîhehtele 
de partid și de stat față de activita
tea fotbalistică, în Mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu adresat Confe-

bază 
una- 
hotă-

rinței pe țară a mișcării sportive. Co
muniștii au luat mai întîi în discuție 
obiectivul competițional concret al 
echipei „Steaua" — ocuparea unui loc 
fruntaș (I—IV) în clasamentul divi
ziei A. Analizînd condițiile create și 
posibilitățile lotului, el au ajuns la 
concluzia că pentru „Steaua" numai 
cucerirea titlului național poate fi con
siderată obiectiv corespunzător aces
tor exigențe. Au luat cuvîntul aproa
pe toți comuniștii. S-a vorbit in ter
meni critici și autocritici despre nece
sitatea întronării unei atmosfere de 
muncă îndîrjită, conștiincioasă, des
pre instaurarea unei atitudini respon
sabile față de planul de pregătire, 
despre disciplină exemplară și com
baterea fermă a oricăror încălcări ale 
ordinii de lucru, ca și a manifestărilor 
de vedetism, superficialitate în pregă
tire sau viață nesportivă. S-a proce
dat bine că, pe loc, .intențiile au 
fost susținute prin încredințarea unor

tăm, apre exemplificare, cîteva teme 
educative care vor fi studiate și dez
bătute In primul trimestru al acestui 
an : „Comunistul, exemplu de dă
ruire în muncă" ; „Necesitatea pro
movării spiritului revoluționar în ac
tivitatea sportivă".

Desigur, toate aceste acțiuni s-au 
dovedit binevenite în procesul de 
educație. După cum rezultă din pă
rerile mai multor comuniști, expri
mate chiar în adunările generale, ac
tivitatea educativă mai are încă 
disponibilități. Grija pentru formarea 
profilului etic al sportivului înaintat, 
în măsură să reprezinte cu cinste și 
demnitate, printr-o totală dăruire, 
în orice confruntare sportivă, culo
rile țării sale, ale clubului comportă 
o muncă desfășurată cu tact și pri
cepere, caracterizată totodată prin- 

~tr-o înaltă exigență și principiali
tate. Pentru a determina dobîndlrea 
unor rezultate trainice, substanțiale,

la secția de fotbal a clubului

sarcini precise membrilor de partid. 
Astfel, Ion Dumitru, căpitanul echi
pei, și Iosif Vigu, membru în biroul 
organizației de bază, Vasile Iordache 
și Anghel Iordănescu au primit sar
cini vizînd omogenizarea lotului și 
mobilizarea întregului efectiv la o 
pregătire serioasă, caracterizată prin- 
tr-o totală dăruire de sine din partea 
fiecărui component al echipei. îndato
riri concrete, atît de ordin instructiv, 
cît și al educației politice a tinerilor 
din secția de fotbal, s-âu fixat de a- 
semenea antrenorilor Jenei Emerich, 
Carol Creiniceanu, Vasile Zavoda, Ion 
Voinescu și Bujor Hălmăgeanu, me
dicilor Mugur Ghimpețeanu și Mar
cel Georgescu, altor cadre. Tot atunci, 
s-a stabilit ca, periodic, fiecare mem
bru de partid să raporteze adunării 
generale despre felul în care își în
deplinește sarcinile.

$1 au urmat, lună de lună, alte 
adunări generale. Ordinea de zi a fie
căreia dintre ele a fost, în continuare, 
conectată la preocupările esențiale 
ale colectivului sportiv — educarea 
patriotică si civică a jucătorilor, 
făurirea unor caractere tenace, capa
bile de dăruire totală în întregul pro
ces de pregătire și dobîndire a per
formanței. Aceste eforturi s-au ma
terializat în unele rezultate vizibile : 
creșterea spiritului de răspundere la 
antrenamente ; diminuarea manifes
tărilor de indisciplină ; sudura sufle
tească a. echipierilor, avînd, ca un 
corolar, rezultate tehnice net supe
rioare celor din campionatele prece
dente.

Munca politico-educativă a avut și 
alte puncte de sprijin : în primul 
rînd, învățămîntul poliție, cu între- 

'"jfurdfedtiv de membri "de ’’părt'id''',și
■" ufeciști," Invățămint care s-a desfășu

rat cu regularitate ; filme și confe
rințe; Intîlniri cu suporterii din garni
zoanele militare vizitate ș.a. Din pla
nul de măsuri al biroului organizației 
de bază ni se pare interesant să ci

SClNTEIA-joi 19 februarie 1976

Anghelinl, pot fi prețuite, în schimb, 
actul de indisciplină, recent sancțio
nat de F.R.F., denotă persistenta 
unor serioase lacune în procesul in- 

■ structiv-educativ. Iar cazul amintit 
nu este singurul. . .

în problematica activității organi
zației de partid și a conducerii sec
ției se află înscrisă la loc de frunte 
preocuparea de a da loturilor repre
zentative ale României jucători cît 
mai bine pregătiți, caracterizați prin 
voința de a se dărui cu întreaga ener
gie in competițiile internaționale. E și 
normal să fie așa, echipa .„Steaua" 
furnizînd cu regularitate un număr 
mare de jucători pentru loturile na
ționale de seniori, tineret și juniori. 
Fără îndoială, oricare dintre jucăto
rii selecționați se simte mîndru că a 
fost chemat la lot, la echipa națio
nală. Numai că acest sentiment fi
resc nu înseamnă mult dacă nu se 
sprijină pe pregătirea serioasă, ambi
țioasă de-a lungul întregului campio
nat, în fiecare perioadă, pentru fie
care meci. De aceea, e bine că în 
planul de măsuri sînt incluse preve
deri speciale pentru pregătirea jucă
torilor selecționați și ■ pentru spo
rirea responsabilității lor față de re
prezentarea fotbalului nostru, după 
cum ni se pare binevenită intenția bi
roului organizației de a discuta pro
blema răspunderii personale cu jucă
torii membri.de partid și uteciști îna
intea convocării lor «la loturile . 
reprezentative. Ca o continuare 
logică a ideii de mai sus, considerăm 
de mare utilitate" propunerea cunos
cutului internațional Ion Dumitru, 
care cerea stabilirea unui cadru pre
cis de acțiune a comuniștilor (jucă
tori, antrenori, medici etc.) la lotul 
național, pe timpul diferitelor con
vocări. După părerea sa, manifestarea 
mai puternică, creșterea rolului și in
fluenței comuniștilor vor fi determi
nante pentru realizarea unui climat 
propice pregătirii disciplinate și or
donate, pentru sudarea sufletească a 
jucătorilor de la diferite cluburi și din 
orașe diferite, ca și în procesul de 
educare patriotică a fotbaliștilor tri
colori.

Am mal reținut o Idee : pe par
cursul unui campionat, echipa face 
practic un turneu în întreaga țară, 
vizitează un șir de orașe. Pentru cu
noașterea la fața locului a, realizări
lor construcției socialiste, a tradiții
lor revoluționare ale partidului și 
poporului nostru și cultivarea mîn- 
driel patriotice, a dragostei față de 
partid și patrie ar fi deosebit de 
instructive, vizitarea locurilor și mo
numentelor istorice, a unor muzee și 
expoziții, organizarea unor intîlniri 
cu activiști de partid și alte perso
nalități din orașele respective.

Ne-am referit cu precădere la 
unele aspecte ale muncii politico- 
educative desfășurate de organizația 
de bază dintr-o unitate' cu trăsături 
specifice sportului de performantă. 
Fără îndoială că adîncirea acestei 
activități, ca și schimbul de experien-

Zile'de Iarnă. Poiana Brașov îșl așteaptă oaspeții

ANONIMII N-AU DREPTATE

Dreptatea 
a biruit

ca nu poate și nu trebuie să se des
fășoare în campanii sau ocazional, 
în această ordine de idei, o impor
tanță cu totul deosebită capătă 
munca de zi cu zi a biroului orga
nizației, a conducerii secției și a 
fiecărui comunist în parte. în desfă
șurarea acestei munci apar nume
roase întrebări : cum își însușesc 
jucătorii și antrenorii etica sportivă, 
în ce fel și prin ce mijloace eradi
căm manifestările de vedetism și 
cultivăm sentimentul datoriei și co
rectitudinii, al modestiei și muncii 
făcute cu pasiune și devotament față 
de cei care scandează numele clubu
lui 7 Care este comportarea sporti
vului ca cetățean, precum și în fa
milie 7 Dar față de rigorile impuse 
sportivului de performanță 7 Asupra 
unor asemenea aspecte biroul orga
nizației de bază (secretar tov. Victor 
Dumitrescu) șl conducerea secției 
(șef secție tov. Alexandru Florescu) 
și-au propus să lucreze cu și mai 
multă stăruință.

Aceasta este cu atît mai necesar 
cu cît activitatea organizației de 
partid poate fi încă substanțial îm
bunătățită. Ne referim, de exemplu, 
la imperativul unei munci mai stă
ruitoare de îndrumare a organizației 
U.T.C. — cu un efectiv numeros de 
tineri sportivi — a biroului acesteia 
(secretar Viorel Năstase), pentru in
tensificarea procesului de educare 
politică și de formare a fizionomiei 
spirituale comuniste, de integrare 
rapidă a noilor echipieri în climatul 
de lucru sîrguincios, de ordine și 
disciplină. în același context, se 
cere ca organizația de partid să in
tervină energic și cu promptitudine, --...... ->-■
oți de? cîte-ori este cazul? pentj-u a c« dl” alte cluburi ar
combate■ Tridisciplina și „capriciile", ‘^^âyea efecte binevenite pe linia înde- 
indiferent.-de persoane .șau locul de ; ’ plmini importantelor .sarcini puse de 
manifestare —la antrenamente.; ?'PoP®1”®■n?’ta^a mișcării sportive, 
timpul meciurilor sau in viata perșo- '   „.„nvccon
nală. Dacă, de pildă, ambiția si inie- Vaîerîu M1RONESCU
resul în pregătire, arătate de tînărul Constantin MORARU

într-o scrisoare sem
nată „un grup de ce
tățeni din municipiul 
Craiova", se scrie: „La 
parterul blocului P. 1 
de pe strada Calea 
București funcționea
ză un centru de pîine 
comasat cu unul de 
lapte. Amplasamentul 
acestui centru a fost 
bine gîndit, întrucît se 
află în drum spre 
„Electroputere" și alte 
unități economice din 
zonă. Atunci, care-i 
necazul nostru 7 Nu 
sîntem mulțumiți de 
programul stabilit (5— 
10 și 17—19) și — deși 

adresat orga- 
municipale —

ne-am 
nelor

n-am primit nici un 
răspuns".

Am adus la cunoș
tința primăriei craio- 
vene respectiva sesi
zare.

„Am primit și noi o 
scrisoare anonimă, dar 
la anonime n-avem 
cum să... răspundem. 
— ne-a spus tovarășul 
Petre Dumitrescu, se
cretarul ” 
executiv 
popular, 
Craiova, 
legătură . _
este următoarea: cen
trul amintit funcțio
nează într-un singur 
schimb, întrucît în zo
nă, la circa 200 m' —

Comitetului dlțli 
al Consiliului 

municipal 
Explicația în 
cu programul

pe străzi învecinate 
— mai există alte două 
centre de lapte, cu 
program în două 
schimburi. Consultlnd 
mai mulți cetățeni din 
zona respectivă, am 
ajuns împreună la 
concluzia că cele trei 
centre — cu. progra
mele lor diferite — 
satisfac în bune con- 
" .1 cerințele popu
lației din zonă".

Așadar, anonimii nu 
au dreptate. De altfel, 
precizăm că In acest 
caz am făcut o excep
ție. De regulă, nu răs
pundem la anonime. 
(P. Constantin).

Cititorul nostru M, Mihăilescu 
din Caracal (str. Dr. Marinescu, 
bloc 4) ne roagă să transmitem 
?i pe această cale „cele mai căl
duroase mulțumiri din partea 
mea fi a familiei mele ofițerilor ' 
de la miliția din localitate, pen
tru strădania depusă de a mi se 
face dreptate intr-un caz in care 
se părea că totul era împotriva 
mea". Cititorul he istorisește că 
din partea conducerii E.G.C.L. — 
Caracal, se înaintase miliției un 
dosar prin care se cerea să i se 
impute lui M. M. suma de 
32 000 lei din cauza deteriorării 
unor cazane. „In urma cercetă
rilor fi expertizelor întreprinse, 
s-a constatat că nu subsemnatul 
a fost de vină. Vă spun sincer 
că n-am să uit in viața mea 
felul ih carț au anchetat cazul 
oamenii de ordihe și au făcut 
si iasă dreptatea la lumină".

Caz fericit, 
dar...

Mai 
sesizat 
alimentare ale 
de o bucată de vreme apă mine
rală — îndeosebi cu marca „Dor- 
na“, „Saru Dornei", „Poiana Vinu
lui". „Poiana Coșnei" — care este, 
de fapt... apă chioară". Explicația 
fenomenului 7 O parte din sticle 
sînt prost îmbuteliate. în legătură 
cu această defecțiune — confirma
tă de rezultatele sondajului făcut 
prin magazine — tovarășul Traian 
Neguleșcu, directorul I.C.R.A. Plo
iești, ne-a asigurat (pe noi, 
verificasem pe teren I) : 
I.C.R.A. nu s-a înregistrat 
menul semnalat". Tar <” 
Fabricii mixte 
Vatra Dornei,

multi 
faptul

APA (NE)MINERALA
cumpărători ne-au 
că „în magazinele 
Ploieștiului se vinde

care 
„La 

feno- 
— . __ directorul
de industrie locală 
Nicolae Gavrilescu,

mai în temă (și poate și mai sin
cer). a recunoscut că Intr-adevăr 
așa stau lucrurile. „Dar vina o 
poartă Fabrica de sticlărie din 
București și unitățile industriei 
locale din Suceava — a precizat de 
îndată interlocutorul. Au livrat 
sticle cu o buză mai subțire decît 
cea normală și, din această cauză, 
nu se poate realiza o închidere 
etanșă cu căpăcelul metalic".

Oriclt ar părea de „exact" răs
punsul, el necesită două Întrebări : 
1) Nu este sarcina unității produ
cătoare să livreze numai apă mi
nerală, bine îmbuteliată 7 2) Nu 
este sarcina întreprinderii ploiește- 
ne, în calitate dș beneficiar, să nu 
primească decît produse corespun
zătoare 7 (C. Căpraru).

INFORMAȚII UTILE

La trecerea peste un pasaj de 
cale ferată de pe șoseaua Cisnă- 
die—Sibiu, autofurgoneta 1-Sb- 
2565, proprietatea I.G.O. Cisnă- 
die, condusă de Fiorică Diaconu 
a fost surprinsă de un tren și 
tîrîtă pe o distanță de... 80 de 
metri I Cauza — aceeași ca în 
multe alte cazuri similare : ne- 
asigukarea șoferului la trecerea 
peste calea ferată. Din fericire, 
deși pare de necrezut — dată 
fiind distanța parcursă (de 80 de 
metri) după tamponare — nu au 
fost victime omenești. Ba, mai 
mult, locomotiva nu a suferit 
avarii, iar autofurgoneta cu pri
cina a scăpat cu citeva îndoi
turi ale caroseriei. Cu adevărat 
un caz fericit. Dar parcă tot mai 
bine era dacă nu se intimpla...

Foto : E. Dlchiseanu

Mânaștur — un nou cartier din 
străvechiul Clu|-Napoca

sănătății populației
Rețeaua sanitară și pulsul

Toate consiliile populare — se spu
ne în Hotărîrea Congresului cu pri
vire la perfecționarea activității con
siliilor populare, creșterea rolului lor 
în viața politică și socială a țării — 
începînd de la județ și pînă la co
mună trebuie să se preocupe de 
lărgirea șl funcționarea exemplară a 
rețelei de ocrotire a sănătății.

— Pentru ocrotirea sănătății popu
lației dispunem de o puternică bază 
materială, expresie a grijii forurilor 
centrale și locale pentru dezvoltarea 
ei continuă — ne spunea tovarășul 
Nistor Ciordaș, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Bihor. Astfel. Ia 
finele cincinalului recent încheiat 
rețeaua noastră de asistență medicală 
dispunea de 17 unități spitalicești și . 
sanatoriale, 16 policlinici, 87 dispen
sare comunale, 23 dispensare ur
bane, 5 dispensare școlare și 43 dis
pensare de întreprindere. în județ 
își desfășoară activitatea 877 de me
dici și circa 3 800 de cadre medii sa
nitare.

...Cum se acționează concret în ju
dețul Bihor pentru a se putea ob
ține o eficientă maximă a acestei 
baze materiale, și a se asigura o 
stare de sănătate din ce în ce mai 
bună 7 Pe scurt : consiliul popular 
județean îndeplinește rolul de bun 
gospodar al bazei materiale, al 
fondurilor ce se pun la dispoziție, 

< are viziunea dezvoltării de viitor. 
Astfel, în acest an începe la 
Oradea construirea noului spital 
județean cu 700 de paturi. Va 
continua stimularea de către con
siliile populare a acțiunii de con
struire a dispensarelor rurale cu 
locuințe pentru medici din fondurile 
contribuției cetățenești în bani. 
După cum aflăm de la dr. Eugen 
Pop, adjunctul directorului direcției 
sanitare. Bihorul are în această pri
vință una din cele mai bune expe
riențe : din totalul celor 87 de cir
cumscripții rurale ale județului, 73 
dispun de dispensare noi, construite 
sau amenajate în clădiri corespun
zătoare și cu locuințe pentru medici.

Alte cinci dispensare sînt în curs de 
construcție și vor fi puse la dispo
ziția rețelei sanitare încă în acest 
an. Celelalte se vor construi in acest 
cincinal.

în fața consiliului popular jude
țean stau în continuare probleme 
majore ca : eradicarea unor boli 
transmisibile, creșterea natalității, 
ridicarea nivelului de asistență me
dicală teritorială, de specialitate și 
de urgență pentru toată populația. 
Se pornește de la principiul că 
grija pentru om începe încă înaintea 
nașterii sale. Astfel, cuprinderea

Bl R
gravidelor în sistemul de îngrijire 
medicală în primele trei luni de 
sarcină a devenit aproape integrală. 
Pentru prevetiirea și combaterea ste
rilității la femei s-a înființat un 
serviciu special.

La ridicarea nivelului activității 
de ocrotire a sănătății contribuie co
misia permanentă pentru invățămint, 
cultură, sănătate, sport, muncă și o- 
crotiri sociale. Metoda 
lucru, după cum 
președintele comisiei, 
Blajovici, constă în 
studii și controale, 
rea inițiativei cetățenești 
tragerea unui larg activ obștesc. Por
nind de la o sesizare, s-a făcut un 
control asupra modului în care se 
desfășoară „filtrul medical" diminea
ța în grădinițe și creșe, pentru a se 
evita izbucnirea unor eventuale e- 
pidemii. Observațiile culese, ca si 
propunerile făcute, au permis foruri
lor județene să întroneze o mai fer
mă disciplină în muncă, să asigure o 
mai judicioasă utilizare a spațiilor 
pentru creșe și grădinițe în funcție 
de categoriile de vîrstă. Intr-un car
tier sau altul.

principală de 
ne-a relatat 
prof. Traian 
efectuarea de 
în mobiliza- 

cu a-

Studierea gradului de solicitare, la 
unele cabinete din circumscripții și 
din policlinici a stat la bâza unor 
măsuri de mai bună alcătuire a ora
relor și de distribuire a medicilor. 
S-a asigurat astfel o relație de co
laborare între medicul specialist din 
policlinică și cel din circumscripție ; 
periodic, specialistul vine în cabine
tul circumscripției, consultă acolo și 
aduce o contribuție serioasă la creș
terea competenței medicului din te
ritoriu In probleme de obstetrică, 
ginecologie, pediatrie, dermatologie 
etc. în acest mod, nu se mai aglo
merează policlinicile cu cazuri ce pot 
fi rezolvate în 
tară.

în raport cu 
problemele de 
sînt discutate 
sesiuni ale consiliului popular, în șe
dințele de comitet executiv sau în 
cadrul colaborării directe de zi cu 
zi dintre direcția sanitară, comisia 
permanentă și factorii de decizie din 
diferite unități. Ca exemplu vom 
cita problema îmbunătățirii servici
ilor stomatologice, abordată anul tre
cut în cadrul unei ședințe de comi
tet executiv și într-o sesiune a con
siliului popular județean. Pornind de 
la faptul că, la un moment dat, erau 
prea multi stomatologi concentrați 
în orașe, și că din mai multe comune 
pacienții trebuiau să se deplaseze la 
distanțe mari pentru tratamente, s-a 
procedat la o redistribuire a stoma
tologilor, a aparaturii și instrumenta
rului in teritoriu, înființîndu-se șase 
noi cabinete de specialitate. Alte opt 
urmează să fie înființate.

După cum reiese chiar din aceste 
rînduri sumare, consiliul popular 
județean manifestă o preocupare de 
zi cu zi pentru problemele sănătății, 
iar discutarea largă și soluționarea 
operativă a acestora își găsesc oglin
direa în ridicarea continuă a nive
lului sanitar, a stării de sănătate a 
populației.

circumscripția sani-
complexitatea lor, 

ocrotire a sănătății 
și soluționate în

Al. P1Ă1EȘU 
Dumitru GAȚA

• Un centru _ ___ __
nlcă pentru femei a fost organizat 
de C.M.E.F.S. București și Clubul 
sportiv școlar, în str. Luterană nr. 
13. Lecțiile sînt conduse de profe
sori de specialitate și se desfășoară 
într-o sală special amenajată. în
scrierile se primesc Intre orele 
15—17, la adresa de mai sus.

• Noutăți de Ia A.C.R. „în 
1976 — ne spunea ing. Constantin 
Niculescu, secretarul filialei A.C.R.

vor ,înfp1?*a ciimahdăm unitățile de reparațiisubfiliale in orașele Rișnov, Săcele nr. țstr, u iunie 20; nr. 3 - 
și Zărnești; iar.cele din Rupea, Fa- ~
găraș și Victoria vor primi’ în do- . 
tare stații proprii de asistență teh
nică. Ce alte facilități și servicii 
oferă filiala noastră 7 Iată cîteva : 
o remorcare gratuită pe distanța 
pînă la 30 km ; 3 depanări — tot 
gratuite — a căror durată să nu 
depășească o jumătate de oră (de
plasarea pînă la locul intervenției, 
indiferent de distanță, se va face 
— de asemenea — gratuit) ; rezer
vări de locuri pe litoral ; coman
dări și rezervări de locuri în cazul 
itinerarelor turistice ; recomandări 
de trasee în circuit. Aceste setvi- 
cii sînt asigurate de, filiala A.C.R. 
Brașov atît membrilor săi din ju
deț, cît și membrilor A.C.R, în tre
cere prin Brașov. Amănunte supli

de gimnastici lgie mentare se pot obține de la tele
foanele filialei A.C.R. Brașov — 
1 17 25 și 1 23 45".
• Cum și unde pot fi reparate 

gențile. întrucît mai mulți bucu- 
reșteni he-au sesizat dificultățile 
lntimpinate in găsirea unităților 
care repară genți, ne-am adresat 
tovarășului Ion Zervo, președintele 
cooperativei „Marochinerl". care 
ne-a precizat :

„Pentru. genți și poșete re-

Calea Dudești 13—15 ; nr. 9 — str. 
Mepdeleev 10 ; nr. 12 — str. Dece-. 
bal 2 ; pentru reparații de sacoșe 
și genți de voiaj — unitățile nr. 4 
— Bd. Gh. Gheorghiu-Dej 46—48 ; 
nr. 5 — Calea Moșilor 43 ; pentru 
reparații mănuși — unitatea nr, 25 
din str. Dianei 1—3 (Piața Rosetti); 
pentru reparații de piese de maro- 
chinărie măruntă — unitatea nr. 21 
din- Calea Victoriei 52 ; pentru re
parații la accesoriile metalice — 
unitatea din Calea Moșilor 86. Pen
tru alte informații cetățenii pot 
suna la telefonul 12 92 95 sau la 

„ centrul de informații al cooperației
(tel. 13 58 65 sau 13 58 84)“. (I. Mi
hai).

Rubrlcd realizata de 
Constantin PR1ESCU

| S-a mai
I
I
I
I
I jocul cu focul

diului, primul
doilea a foit

I Vînătoare
I pe gheață

sens...
...fi nu o dată — despre tn- 

timplări tragice cărora le-au 
căzut victime copii lăsați nesu- 
pravegheați. Iată încă un caz 
petrecut în comuna Coțușca, ju
dețul Botoșani. Plecind in sat 
cu treburi, o femeie i-a încuiat 
în casă pe cei doi băieței ai ei 
— unul in virst.ă de 4 ani si al
tul de 5 ani. Găsind o cutie de 
chibrituri, cei doi au început 

focul. In urma incen- .
. . la decedat, iar al 

■ doilea a fost, internat in spital.-

I 
I

Țărmul mării și lacurile 
ralului au devenit, în
....................... z .. lito
ralului au devenit, în această 
iarnă, mai mult ca oricînd, un 
adevărat loc de adunare a mit 
șt mii; de păsări acvatice : unele 
autohtone (cum ar fi lișițele), 
altele , venite tocmai din nordul 
îndepărtat (gîsca polară), Vînă- 
toarea de înaripate pe lacul În
ghețat bocnă de la Mamaia i-a 
ispitit pe E. Tuluș și M. Mus- 
tan. Imprudența le-a fost insă 
fatală. în timpul vlnătorii, ghea
ța s-a rupt și n-au mai putut fi 
salvați.

Concursuri de admitere in instituțiile militare de invățămint
Ministerul Apărării Naționale or

ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1976/1977, în ur
mătoarele instituții militare de în- 
vățămînt :
— Liceele militare : în perioada 15— 
27 iunie 1976.
— Școlile militare de maiștri șl 
subofițeri : în perioada 1—10 iulie 
1976.
— Academia militară — facultățile 
tehnice.
— Institutul de medicină și farma
cie București — facultatea de me
dicină militară.
— Institutul de marină „Mircea cel 
Bătrîn" — secțiile de marină mili
tară și
— Școlile militare de ofițeri activi: 
în perioada 10—20 iulie 1976. V .

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

Pentru relații suplimentare, cei 
interesați se pot adresa comandan
ților de garnizoane, comandanților 
unităților militare ale Ministerului 
Apărării Naționale și centrelor mi
litare județene, (de sector) pe raza 
cărora locuiesc.

(Urinare din pag. I)

mă consultării maselor un caracter 
sporadic, formal și festivist, se ba
zează exclusiv sau cu precădere pe 
resursele aparatului funcționăresc, 
ceea ce, evident, diminuează forțele 
și capacitatea de acțiune.

Viața confirmă că „secretul" suc
ceselor obținute de numeroase 
consilii populare constă în trans
formarea diferitelor comitete și 
comisii pe care se sprijină în 
organisme vii, dinamice — ade
vărate focare de inițiativă și spirit 
gospodăresc care unesc permanent 
în jurul lor zeci și zeci de mii de 
cetățeni, îi consultă sistematic 
înaintea inițierii unor acțiuni și a- 
doptării de măsuri de importanță 
majoră, țin seama de propunerile, 
observațiile și criticile acestora, îi 
mobilizează în vederea participării 
la soluționarea problemelor ob
ștești. Este o sarcină majoră a de
putaților de a răspunde prin pro
pria activitate practică Chemării 
Congresului consiliilor populare : 
„întăriți continuu legătura cu ma
sele de cetățeni, antrenindu-i activ 
ia înfăptuirea politicii partidului și 
statului ! Asigurați o largă parti
cipare cetățenească Ia dezbaterea 
problemelor șii luarea hotărîrilor, 
astfel ca fiecare decizie să fie ro
dul gîndirii și experienței colective 
a oamenilor muncii".

în felul acesta, hotărîrile adop
tate vor corespunde atît nevoilor 
reale ale diverselor localități, ce
rințelor ‘
intereselor generale

maselor populare, cit și 
ale societății.

Pentru a imprima pretutindeni un 
asemenea spirit de muncă se im
pune, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
consiliilor populare, să fie combă
tute cu cea mai mare energie ma
nifestările de birocratism, rutină 
și formalism din activitatea consi
liilor populare, să se ia atitudine 
fermă împotriva acelor lucrători 
din aparatul de stat care dovedesc 
lipsă de solicitudine și operativi
tate în satisfacerea cerințelor ce
tățenilor, care mi înțeleg că rolul 
lor este să servească interesele oa
menilor muncii.

Un larg cîmp de acțiune pentru 
antrenarea maselor îl constituie 
întrecerea pentru mai buna gos
podărire și înfrumusețare a loca
lităților. Dar această întrecere 
nu este și nu poate fi o sim
plă întrecere a deputaților și a lu
crătorilor din administrația locală 
de stat, deși rolul și răspunderile 
lor sînt fără îndoială de cea mal 
mare importanță. Este o întrecere 
a milioane și milioane de cetățeni 
dornici și chemați să pună umărul 
ca județul, orașul sau satul lor să 
fie mereu mal bogate, mai frumoa
se, mai bine gospodărite. Datoria 
consiliilor populare, a. deputaților 
este de a veghea ca aportul fiecărui 
locuitor să fie din plin fructificat, 
pe măsura posibilităților, aptitudi
nilor și pregătirii sale.

Un înalt exemplu al democra
tismului consecvent îl constituie 
activitatea conducerii partidului, 
care a făcut din dialogul permanent 
cu poporul o metodă permanentă

de lucru. însăși convocarea Congre
sului consiliilor populare este o 
strălucită expresie de antrenare a 
maselor la dezbaterea și soluționa
rea problemelor obștești. Mai mult, 
congresul a prezentat propunerea 
de a se avansa mai departe pe ca
lea adîncirii democrației noastre 
socialiste prin, constituirea unui or
ganism cu activitate permanen
tă. alcătuit din deputății corni- , 
tetelor executive ale Consiliilor 
populare județene, care să dez
bată proiectele planurilor și bu
getelor anuale, înainte de a fi 
supuse spre aprobare Marii Adu
nări Naționale. Aplicîrid acesț 
exemplu la scara propriei activi
tăți, consiliile . populare sînt che
mate să consulte sistematic mase
le, să supună dezbaterii lor prin
cipalele proiecte de hotăriri. în 
felul acesta, deciziile vor fi mai 
realiste și mai chibzuite, vor răs
punde mai bine nevoilor locale, ce
rințelor cetățenilor, creindu-se tot
odată oondiții optime pentru atra
gerea acestora la aplicarea lor prac
tică.

A se,sprijini zi de zi pe masele 
populare, a promova permanent 
dialogul cu ele .ca principală moda
litate de conducere, a-și desfășura 
întreaga activitate bizuinpu-se pe 
participarea conștientă și activă a 
cetățenilor, reprezintă garanția suc
cesului tuturor acțiunilor întreprin
se de consiliile populare in spriji
nul înfăptuirii prevederilor Progra
mului partidului, a hotărîrilor isto
rice ale Congresului al Xl-lea.
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Imete, tn al c 

ducere va^fi 
înainte, la „
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O mențiune* 
specială

Printre permisele de condu
cere reținute la serviciul circu
lație de la miliția județeană 
Muref se află și unul aparținînd 
unet femei. Din motive lesne de 
înțeles — cum se spune — nu-i 
dăm decît inițialele : E.M. Dar 
mai e un motiv nu prea lesne 
de înțeles pentru care nu-i dăm 
numele întreg : E.M. este țofe- 
riță amatoare. Cînd agentul de 
circulație a văziit că E.M., in 
cadrul controlului' efectuat, a 
înverzit fiola, s-a jenat''teribil. 
Mai ales că nici el, nici ceilalți 
milițieni mureșeni nu-și amin
tesc să fi depistat o abatere si
milară săvirșită de către o fe
meie, in al cărei permis de con- 

"i trecut, de acum 
„mențiuni speciale", 

un anumit articol, care înseam
nă, de fapt, „consum de alcool".

Fiecare cu
norocul lui

La ceasul acela tîrziu, după 
miezul nopții; o singură lumină 
se mai zărea In blocul U—24 
din Slobozia. în apartamentul lui 
Lucian Eftimie, In jurul unei 
mese, patru persoane iși „filau" 
nu numai cărțile, ci și intențiile, 
Cînd unul dintre ei a zis pas, 
al doilea n-a mai apucat să răs
pundă pentru că s-a deschis 
ușa, a apărut miliția. Pe masă — 

plus un ceas de mină, 
au fost confiscați banii 
surpriza : toți patru 
la întreprinderea ju

de construcții-montaj)

1 500 lei, 
După ce 
a urmat 
(angajați 
dețeană , ________ _
și-au primit sancțiunea potrivit 
cu partea de vină și de antece
dente. Astfel, Mircea Decebal 
Nlcolescu, șeful biroului organi
zarea muncii, a primit o amendă 
de 5 000 lei,. M. Calotă — 2 000 

. lei, Ion Iile — 1000 lei, iar G.
Pețrescu, controlor tehnic de ca
litate, a fost condamnat la 70 
de zile Închisoare contravențio
nală. Cu alte cuvinte, fiind vor
ba de joc de noroc, fiecare Cu... 
norocul lui.

J

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu șpri|lnul corespondenților 
„Scînteii"

membri.de
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O cerință definitorie a cincinalului revoluției tehnico-științifice:

Cum se acționează la fiecare loc de muncă? Ce probleme 
apar? Ce măsuri se iau pentru soluționarea lor?

* NE RĂSPUND ASTĂZI:
Ing. Gheorghe DINU

directorul întreprinderii de utilaj petrolier 
„1 Mai" Ploiești

„Punem accentul pe concentrarea și adîncirea 
în fabricație"specializării

^Colectivului întreprinderii noastre 
-u principala unitate producătoare de 
utilaj petrolier atît pentru nevoile 
tării, cît și pentru export (la care ce- 

.rerea marchează o .puternică crește
re), îi. revin sarcini deosebite în acest 
an. Avem de realizat o producție cu 
circa 25 la sută mai mare față de 
anul trecut, în condițiile de diversifi- , 
care și modernizare' susținută a fa
bricației, cerință impusă de solicită
rile beneficiarilor interni și partene- 

evoluția tehnică 
Valori-

rilor străini, de 
accelerată' pe. plan mondial, 
ficarea superioară a potențialului 
tehnic și uman de care dispunem, 
în scopul - principal arătat, acesta 
este „miezul" programului de organi
zare științifică a producției și a mun
cii stabilit în unitatea noastră. E- 
vident, programul are la bază cîteva 
criterii esențiale și, în primul rînd, 
acela privind concentrarea și adîn- 
cirea specializării în fabricație, ast
fel incit timpul de lucru să fie mai 
bine folosit, iar mașinile-unelte să 
fie utilizate cu maximum de randa
ment. Cu deosebire, ne-am propus 
să introducem în mod susținut siste
mul de lucru pe „familii" de piese și 
subansamble. In acest sens, am reor
ganizat la secția mecanica 5 linia de 
fabricație a bacurilor de prevenitoa
re ; de asemenea, axele cardanice se 
obțin tot în sistem de producție in
tegrată, specializată. Mai avem în 
faze de proiectare și de execuție alte 
mașini, utilaje, agregate pentru noi 
linii specializate, care se realizează 
prin autoutilare. Concomitent, am 
trecut la modernizarea șl dotarea 
unor mașini-unelte cu dispozitive 
automate, în scopul de a crește sub
stanțial ponderea muncii mecanizate 
în totalul manoperei. Și tot aici este 
locul să subliniez efortul colectivului 
nostru pentru creșterea indicilor . de 
utilizare la toate mașinile și, cu pre
cădere, la cele de bază, unde există 
încă locuri înguste. Acum, zeci de

mașini lucrează la indici de utilizare 
de peste 90 la sută..

Strîns legat de această amplă ac
țiune de concentrare, specializare și 
modernizare a producției, aș vrea să 

■ subliniez importanța deosebită pe 
care o au recrutarea, pregătirea, 
perfecționarea cadrelor de muncitori, 
de maiștri în ansamblul programului 
de organizare științifică a producției 
și a muncii. In prezent, se elaborează 
cîteva studii legate de aceste pro
bleme, se prelucrează o serie de date 
și fapte reieșite din sondajele, din 
testările sociologice făcute în între
prinderea noastră în ultimii doi ani. 
Este interesant să arăt că la toate 
aceste eforturi de organizare supe
rioară a activității de producție sînt 
angajați toți lucrător;! noștri, su

gestiile, propunerile fiind studiate cu 
atenție. Ele se dezbat periodic în co
mitetul oamenilor muncii sau în ple
nul muncitoresc. Atragerea oamenilor 
din toate sectoarele de muncă la o 
organizare mai eficientă, științifică, 

: are și rolul de a întări responsabili- 
• tatea fiecărui muncitor,, de a dez

volta și mai -mult conștiința că el 
trebuie să fie un participant activ la 
luarea deciziilor. .

Desigur, la măsurile din progra
mul existent, pentru a căror mate
rializare acționăm consecvent în di
recțiile amintite, aproape zilnic se 
adaugă alte cerințe de completare și 
perfecționare impuse de nevoi, de 
viață. Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii într-o uzină ca a 
noastră este un proces dinamic, 
continuu, cristalizîndu-se tot mai 
bine în fapt ideile de eficiență eco
nomică. Numai așa vom putea ca. în 
acest an. aproape întreg sporul de 
producție să-1 realizăm pe seama 
creșterii productivității muncii și să 
livrăm în țară și peste hotare, la ter
menele stabilite și la parametrii cei 
mai înalți de 
agregatele și 
„UPETROM".

troducerea de studii de organizare 
superioară a producției și a muncii. 
Iată de ce propun ca, la nivel de mi
nister, să se introducă un sistem de 
centralizare și apoi de difuzare- în 
întreprinderi a măsurilor și studiilor 
considerate valoroase pentru gene
ralizare. Ar fi, de asemenea, util ca, 
prin grija cabinetelor județene de

organizare științifică a producției și 
a muncii, pentru informarea tuturor 
Întreprinderilor industriale din zonă, 
să se organizeze periodic schimburi 
de experiență pentru popularizarea 
metodelor moderne aplicate cu re
zultate pozitive, cît și pentru gene
ralizarea lor în toate județele.

Ing. Ștefan GHEORGHIȚA
directorul întreprinderii • „Laminorul" —

Brăila

„Modernizăm producția, mecanizăm 
transporturile interne"

tehnicitatp și calitate, 
instalațiile cu marca

Ing. Aurel CHIFAN 
directorul întreprinderii mecanice 

din Suceava

„Organizăm fabricația
în ansamblul preocupărilor pentru 

perfecționarea organizării producției, 
în acest an acordăm o deosebită 
atenție organizării fabricației pe 
linii tehnologice, metodă modernă, cu 
implicații directe, < pozitive asupra 
eficienței și calității producției. Ast
fel, concomitent 'cu scurtarea ciclu
lui de fabricație a produselor cu cir
ca 20 la sută, crește suprafața de pro
ducție cu 500 mp și productivitatea 
muncii cu aproximativ 7—10 la sută, 
asigurîndu-se totodată o mai bună 
specializare profesională a lucrăto
rilor. Metoda menționată oferă și 
alte avantaje : se vor organiza locuri 
de muncă cu servire simultană a 
mai multor mașini, vom putea intro
duce debitarea materialelor șl ascuți
rea sculelor în mod centralizât, ob-. 
ținînd astfel economii de, 2.5 tone 
metal și o scădere a consumului de 
scule cu 30 la sută ; totodată, se va

pe linii tehnologice"
crea posibilitatea aplicării în practică 
a unui studiu deja elaborat privind 
circulația S.D.V.-urilor, vom organi
za o magazie modernă de piese, dez
voltată pe verticală și dotată cu 
dispozitive pentru depunerea și pre
lucrarea conteinerelor de pe. rafturi.

Conștienți că volumul mare de in
formații necesare conducerii și orga
nizării pe baze moderne a procesu
lui de producție nu se poate asigura 
decît prin perfecționarea sistemului 
informațional, am stabilit măsuri de 
dezvoltare a subsistemului informa
tic de prelucrare automată a datelor. 
Realizăm acest obiectiv în colaborare 
cu Centrul teritorial de calcul elec
tronic din localitate, avînd în vedere, 
în special, ^urmărirea stocurilor de 
materiale, calculul retribuțiilor, pla
nificarea și lansarea producției.

Desigur, și celelalte întreprinderi se 
preocupă intens de elaborarea și in-

întreprinderea noastră are peste 50 
de ani de existență, ceea ce înseam
nă că avem încă locuri de muncă 
care se pretează la mecanizări și 
automatizări. Aceasta constituie și 

'obiectul unui plan de măsuri care, 
în final, vor duce la diminuarea efor
tului fizic, la creșterea productivității 
muncii, precum și la o mai bună uti
lizare a forței de muncă. In acest 
an continuăm acțiunea privind îm
bunătățirea transportului uzinal, ope
rație care se execută încă anevoios 
în unitate. Introducem electrostivui- 
toarele care elimină transportul 
cu vagoneții — pentru manipularea 
colacilor de sîrmă, ceea ce permite 
fabricarea unor bobine de 500 de ki
lograme. Tot în acest an vom intro
duce transportul conteinerizat care, 
pe lîngă ridicarea productivității, 
duce la o scădere a costului operației 
respective.

O altă direcție de acțiune vizează 
asimilarea laminării a noi mărci de 
oteluri cu forme geometrice mai 
complexe, ceea ce va permite elimi
narea unor importuri și, totodată, ri
dicarea valorii laminatelor. De ase
menea, studiile pe care le-am între
prins, și care vor fi aplicate în acest 
an, vor conduce la laminarea unor 
mărci de oteluri superioare, la creș
terea producției de laminate din ote
luri slab aliate. Anul acesta, anga
jamentul colectivului nostru este să 
realizeze suplimentar 5 000 tone la
minate, ponderea constituind-o toc
mai acest tip de oțel slab aliat. Pen
tru a demonstra eficienta măsurilor 
de organizare științifică a producției 
și a- muncii mă voi servi de trei 
cifre : in 1970, valoarea producției

globale pe o tonă de laminate a fost 
3 628 lei ; în 1975 a crescut la 4 026 
lei, iar în 1976 va ajunge la 4 100 lei.

Evident, din cadrul preocupărilor 
privind organizarea științifică a pro
ducției și a muncii nu pot lipsi efor
turile pentru pregătirea și perfecțio
narea forței de muncă. In acest sens, 
punem un accent deosebit pe poli
calificare. Acum, laminoriștii execută 
singuri anumite lucrări de lăcătușe- 
rie, reglaje etc., ceea ce constituie o 
garanție a bunului mers al laminoa- 
relor.

O altă direcție de acțiune vizează 
perfecționarea sistemului informa
țional cu ajutorul echipamentelor de 
prelucrare automată a datelor. Am 
organizat in întreprindere o secție de 
calcul și sîntem pe cale s-o transfor
măm în oficiu de calcul. Utilizăm 
calculatoarele pentru stabilirea re
munerațiilor, la gestiunea materiale
lor, iar acum lucrăm la elaborarea, 
tot cu ajutorul calculatorului, a pro
gramării producției.

La realizarea acestor studii și pro
iecte, la transpunerea lor în practică, 
o reală contribuție a adus comisia 
pentru problemele de organizare a 
producției și a muncii din întreprin
dere, care a antrenat un număr În
semnat de ingineri, maiștri și tehni
cieni în această acțiune de mare 
importanță'pentru creșterea eficienței 
economice.

Anchetă realizată de 
C. CAPRARU 
Gh. PARAS CAN 
B. MIRCEA

Continuînd tradiția anilor precedenți, și în 1976 colectivul întreprinderii metalurgice din lași acționează cu hotârire pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan Foto : E. Dichiseanu

Dispozitive moderne de lucru, grad înalt de automatizare a producției — 
lată, pe scurt, două din atributele întreprinderii „Steaua electrică" din Fieni

CONTRASTE
„Tovarășul inginer este in producției 

pe pirtia de schi"

...Iarnă. Munți. în
tinderi imaculate de 
zăpadă. Hoteluri alpi
ne. Grupuri de turiști, 
din tară sau străini.

...Mulți dintre aceș
tia sint dornici să în
vețe să schieze. Do
rință care le este sa
tisfăcută cu ajutorul 
„monitorilor de schi", 
existenți in stațiunile 
și pe lingă hotelurile 
alpine. Monitori care 
nu lucrează însă răz
leț. ci intr-un cadru 
organizat, respectiv 
sub egida I.A.P.I.T. 
(întreprinderea pentru 
agrement și prestări 
industriale și turisti
ce) aflată în sub- 
ordinea O.N.T. Iar 
I.A.P.I.T. are centrele 
sale la Sinaia. Predeal, 
Poiana etc.

Pînă aici, toate-s 
bune și frumoase, alu- 
necînd ca un schior pe • 
mantia de omăt. Lu
crurile încep să se tul
bure dacă — și cînd I 
— ne interesăm mai 
îndeaproape despre 
monitorii de schi. Pen
tru că atunci ajungem 
Ia un bun subiect de 
caricatură : un munci
tor în salopetă aler-

Amnezia

gind după un monitor 
de schi pentru a-i cere 
lămuriri tehnice pri
vind procesul de pro
ducție...

Oricît de bizar și in
credibil ar fi. o bună 
parte din acești moni
tori sînt de profesie...' 
ingineri, tehnicieni, 
proiectant!, angajați 
cu contracte In regulă 
in întreprinderi in
dustriale sau institute 
de proiectare, dar care, 
pe lîngă pregătirea 
tehnică, mai au calita
tea de a ști să schieze.

...Și atunci. I.A.P.I.T.- 
ul „îi cere", iar între
prinderile. filotime. îl 
„detașează" (7) cu 
„scoatere din produc
ție" pe intervale care 
ating 2, 3 șl chiar 
4 luni 1 Sarcinile de 
producție ? Probleme^ 
le multiple ale În
deplinirii planului, la 
nivelul sarcinilor spo
rite ale acestui prim 
an al cincinalului ? 
Nevoia de ingineri și 
tehnicieni in schimbu
rile II și III ? Proiec
tările pentru volumul 
considerabil al investi
țiilor 1 Acestea nu in
tră, probabil, in preo-

constructorilor

cupările întreprinderii 
de agrement. Dar nici 
a conducerilor între
prinderilor care — 
contrar prevederilor 
legale — admit aseme
nea scoateri din pro
ducție, pe luni și luni 
de zile ?

Desigur, monitorii de 
schi sînt neoesari în 
procesul dezvoltării tu
rismului. Dar există 
federații sportive de 
resort, ca și alte posi
bilități și mijloace de 
natură să ofere cadre 
cu bună pregătire spor
tivă — fără a se raco
la ingineri, tehnicieni, 
proiectanți care „con
simt" la asemenea sa
crificii...

Nu ar strica, de a- 
ceea, ca organele de 
resort — inclusiv or
ganele de partid care 
cuprind în raza lor de 
acțiune asemenea cen
tre — să ia în sfera 
lor de investigare a- 
cest aspect. Pentru 
că, orice s-ar spu
ne, e cam dificil să 
urmărești de pe pîr- 
tiile de schi de la Pia
tra Arsă sau Clăbucet 
creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor...

aerieni
Despre „construc

torii distrați", care 
uită pe șantierele 
unde au lucrat cite 
un utilaj, materiale 
sau... gropi desfunda
te, am mai scris. 
Dar amnezia la cei 
în cauză se dovedește 
persistentă. «Faptul îl 
confirmă • șl imaginea 
lăsată de șantierul din 
Oradea al grupului 
..Electrpmontaj" din 
Cluj-Napoca. Construc
torii au venit, au ple
cat — și au lăsat în 
urmă un drum com
plet impracticabil în 
lungime de 10 km. 
Drum care odinioa
ră șerpuia mîndru 
prin Munții Apu
seni pînă la satul

Băița. Șantierul amin
tit a efectuat acum 
doi ani lucrări de 
modernizare a liniei 
electrice aeriene de 
pe acele locuri, a mo
dernizat într-adevăr 
linia, dar a distrus cu 
utilajele folosite dru
mul de- , acces.

Acum locuitorii- din . , 
Băița nu mai pot mer
ge nici cu căruțele;/, 
spre ogoare și cară în 
spinare cartofii și fi
nul. Deși există o 
Lege a drumurilor 
care obligă construc
torul să refacă dru
murile degradate șl cu 
toate că locuitorii Băi- 
ței au întreprins ne
numărate demersuri,

ba la Cluj-Napoca, ba 
la Oradea, la condu
cerea grupului și șan
tierului. practic nu s-a 
făcut nimic pentru re
pararea stricăciunilor. 

Nu este timpul ca 
factorii de conducere 
ai șantierului din O- 
radea, cît sînt de spe- 

...ciăliștif jln- .'lucrări aer.. 
, riene, șă... coboare cu 
rpieioarele-pe pămînt 
și să treacă la repa
rarea drumului 1 Mai 
ales pentru că, în 
cazul de față, amne
zia poate avea și alte 
consecințe. Căci legea 
amintită prevede și 
sancțiuni pentru cei 
ce nu-și respectă o- 
bligațiile.

LA C.P.L ORADEA

Idei valoroase - rezultate superioare
Calea randamentelor înalte, 

calea beneficiilor sporite Extinderea mecanizării în viticultură și reducerea cheltuielilor
Creșterea eficienței economice con

stituie o sarcină permanentă a spe
cialiștilor și lucrătorilor din între
prinderile agricole de stat. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, conduce
rea partidului a subliniat, în repetate 
rînduri, necesitatea reducerii sub
stanțiale a ponderii cheltuielilor ma
teriale în valoarea producției globa
le. Experiența unității noastre de
monstrează că această sarcină poat'e 
fi îndeplinită. In ■ fiecare an, I.A.S. 
Cotești $iva încheiat. activitatea cu 
beneficii însemnate. Cele mai semni
ficative sînt însă rezultatele econo
mice obținute îh 1975 : veniturile 
totale au fost de 178 milioane lei 
față de 156 milioane cit prevedea 
planul, iar beneficiile au însumat 
52,2 milioane Iei față de 37,4 mi
lioane planificat. înseamnă că in 
timp ce producția globală a fost de
pășită cu 7 la sută, beneficiile au 
sporit cu 40 la sută față de prevede-, 
rile cuprinse în plan.

Există o relație directă, nemijloci
tă între ridicarea eficienței economi
ce și sporirea producției. Se știe că 
atîta vreme cît, producțiile sînt mici, 
indicatorii eficientei economice nu 
se pot ■ situa decît la nivelări 
coborîte. Or, întreprinderea noastră 
a realizat, an de an, prevederile cu
prinse în plan, obținînd în jur de 
9 000 kg struguri la hectar. Anul tre
cut, de exemplu, recolta a fost de 
9 400 kg struguri Ia hectar față de 
8 770 kg cît era prevăzut in plan, pe 
o suprafață de peste 2 050 hectare 
vii pe rod.

Conducerea partidului a criticat 
faptul că, în ultimii ani, în unele 
întreprinderi agricole de stat a cres
cut ponderea cheltuielilor materiale 
în valoarea producției globale. Ade
sea se afirmă că această situație s-ar 
datora ridicării gradului de dotare 
tehnică. Or. experiența a demonstrat 
că mărirea ponderii cheltuielilor ma
teriale nu este neapărat determinată 
de dezvoltarea bazei tehnico-materia- 
le, ci apare doar cînd aceasta nu este 
folosită corespunzător, la întreaga 
țapacitate. La noi. specificul produc
ției nu ne permite să reducem prea 
mult cheltuielile legate de folosirea 
unor materiale. La vița de vie, care

materiale de producție
este cultura de bază, stropirile și alte 
lucrări, pentru care se consumă can
tități mari de diferite substanțe, tre
buie executate în număr corespun
zător și' potrivit tehnologiilor stabi
lite. De aceea, accentul principal
l-am  pus și îl vom pune în conti
nuare pe creșterea productivității 
muncii.

Extinderea mecanizării constituie 
principala direcție în care s-a acțio
nat în vederea creșterii productivită
ții muncii. Dar aceasta este legată, 
la rîndul său. de crearea unor con
diții corespunzătoare de lucru. Pe a-

Din experiența I.A.S. 
Cotești - Vrancea

ceastă linie se înscrie transformarea 
viilor clasice, nemecanizabile. în 
plantații de tip intensiv. în 1975 am 
modernizat plantațiile pe 280 ha, iar 
anul acesta continuăm lucrările pe 
încă 350 ha. Urmărim ca, pînă la sfir- 
șitul actualului cincinal, să moder
nizăm întreaga suprafață ocupată cu 
vii și astfel să o putem lucra me
canizat.

Datorită faptului că viile ocupă o 
suprafață totală de 2 250 ha, iar nive
lul de dotare tehnică este superior, 
munca dobîndește forme noi, trăsă
turi și particularitățj proprii marii 
producții, care tind să o apropie de 
munca lucrătorului din industrie. Pe 
această linie am căutat și cău
tăm, în continuare, noi posibili
tăți de extindere a mecanizării. 
Astfel, pentru executarea în timpul 
optim a .lucrărilor de combatere. a 
bolilor și dăunătorilor, operație 
care în trecut se executa manual, 
s-a generalizat în toate fermele stro
pitul mecanic. In acest scop, au fost 
construite, după o concepție proprie, 
o stație de preparare a soluției și o 
rețea de conducte prin care ea a- 
junge la fiecare parcelă.

In vederea scurtării perioadei- 
de recoltare s-a realizat linul bascu
lant, care reduce in totalitate munca

*
manuală și triplează capacitatea de 
prelucrare a strugurilor. Acest pro
cedeu, aplicat la trei centre, ne-a per-: 
mîs să vinificăm pînă la 900 tone 
struguri pe zi. Colectivul de mun
citori și specialiști ai întreprinderii 
aplică și alte soluții pentru extinde
rea mecanizării. Toate acestea au 
permis să crească simțitor producti
vitatea muncii. Astfel, anul trecut, pe 
un angajat s-a realizat. în medie, o 
producție globală în valoare de 
113 828 lei, față de 80 696 lei cît era 
prevăzut în plan. Cheltuielile la 1 000 
lei venituri au fost reduse de la 596 
lei, cit era prevăzut în plan, la 504 
lei, ceea ce stă, de altfel, la baza be
neficiilor mari realizate de întreprin
derea noastră.

Desigur, sporirea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție sînt nemijlocit legate de 
organizarea temeinică a muncii, de 
folosirea din plin a timpului de lu
cru. La noi/ fiecare șef de fermă, 
fiecare mecanizator știe în orice mo
ment ce are de făcut. Aceasta se rea
lizează printr-un sistem de informare 
zilnică, ce are loc sub forma unui 
dialog direct între fermă și con
ducerea operativă a întreprinderii. 
Se arată ce greutăți există și se pre
conizează soluții practice pentru re
zolvarea problemelor. Fermele se în- 
trajutorează cu mijloace de transport 
și chiar cu forța de muncă necesară 
executării unor lucrări rămase în 
urmă.

Ne dăm seama că în întreprinderea 
noastră sînt încă însemnate rezerve 
de sporire a producției și producti
vității muncii, de reducere a chel
tuielilor. De aceea, ne-am propus ca în 
1976 să obținem rezultate economice 
și mai bune. Pentru îndeplinirea pre
vederilor din planul de producție și 
a angajamentelor luate de colectivul 
nostru, încă din aceste zile de iarnă 
ne ocupăm de organizarea temeinică a 
muncii în fiecare fermă, la fiecare 
loc de muncă, pregătim temeinic 
campania^e primăvară.

Ing. Stănică DUMBRAVA 
Erou al Muncii Socialiste, 
directorul I.A.S. Cotești — 
Vrancea

La panoul evidențiaților
De la începutul anului, colec

tivul întreprinderii „Carbochim" din 
Cluj-Napoca a realizat o producție 
suplimentară de peste 2,4 milioane 
lei, situîndu-se astfel din nou prin
tre unitățile industriale fruntașe ale 
județului. Au fost depășite sarcinile, 
îndeosebi la acele sortimente care 
sînt mult solicitate de beneficiari. 
Printre altele, s-au produs suplimen
tar 28 de tone de pietre' de polizor, 
21 000 metri pătrați abrazivi pe su
porți, 15 tone electrozi Siderurgici și 
67 tone electrocorindon. Un alt fapt 
demn de reținut : 75 la sută din spo
rul de producție s-a realizat pe sea
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în cadrul programului de măsuri stabilit de conducerea partidului pentru 

îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu produse agroalimen- 
tare, o deosebită atenție a fost acordată sporirii producției de fructe. Există 
condiții materiale ca această sarcină să fie îndeplinită. Țara noastră are un 
patrimoniu pomicol bogat : peste 400 000 hectare livezi, din care 300 000 hec
tare sint deținute de unitățile agricole de stat și cooperatiste. în cuvîntarea 
rostită la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din octombrie 1975, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca, pe baza programului 
de dezvoltare a pomiculturil, să fie refăcute plantațiile prin replantarca și 
indesirea pomilor. Aplicarea prevederilor cuprinse in program va permite 
ca in 3—4 ani să se obțină o sporire serioasă a producției de fructe, 
în aceste zile de sfîrșit de iarnă, organele de specialitate, conducerile uni
tăților agricole, cu sprijinul organizațiilor de partid, au datoria să organi
zeze aplicarea cu răspundere a lucrărilor de sezon în pomicultură, avînd ca 
scop ridicarea potențialului productiv al actualelor livezi, astfel ca Încă 
in acest an' să se obțină o recoltă superioară de fructe și de cea mai bună 
calitate.

La indicația conducerii partidului, 
încă din toamna trecută Ministerul 
Agriculturii a făcut în fiecare județ 
inventarierea plantațiilor. Prin aceas
ta s-a urmărit în fiecare livadă sta
rea pomilor și, în funcție de aceasta, 
măsurile care trebuie aplicate în ve
derea creșterii producției de fructe. 
De asemenea, s-au stabilit amplasa
mentele noilor plantații, termenele șl 
condițiile de executare. Colective de 
lucru, repartizate pe comune, care 
acționează sub îndrumarea directă a 
direcțiilor agricole, au ca sarcină să 
conducă și să supravegheze, la fața 
locului, aplicarea întocmai a progra
melor de modernizare a pomicul- 
turii. executarea la termenele prevă
zute a fiecărei lucrări.

în această perioadă, în pomicultură 
se execuță o seamă de lucrări care 
hotărăsc în mare măsură nivelul 
viitoarei recolte de fructe. Dintre 
acestea, tăierile și stropirile ocupă un 
loc important. La rubrica „Pentru 
sănătatea livezilor", apărută în zia
rul nostru, au fost publicate două ar
ticole — „Tăierea pomilor — o lucrare 
de iarnă" (17 ianuarie 1976) și „Com
baterea bolilor și insectelor" (10 fe
bruarie 1976), în care specialiști de 

ma creșterii productivității muncii. 
O sursă importantă a constituit-o 
creșterea indicelui de utilizare a 
fondului de timp la 95,9 la sută, față 
de 94,6 la sută în aceeași perioadă a 
anului trecut. Pe panoul evidenția- 
ților în întrecere figurează, în a- 
ceastă perioadă, muncitori harnici 
cum ar fi loan Ștefan, Gheorghe 
Berindan, de la secția pietre de po
lizor, Arcadie Banto și Aurel Sabău, 
de la secția electrozi, precum și 
brigada „1 Mai" condusă de Traian 
Olosutean, de la întreținere. (Ale
xandru Mureșan).

Iarna în livezi
Prin tăieri, stropiri, prin buna îngrijire a pomilor 
se asigură abundența și calitatea recoltei de fructe

la stațiunea de cercetări Voinești au 
demonstrat convingător necesitatea 
executării corecte a lucrărilor respec
tive. In multe unități agricole, lu
crările de iarnă in livezi au fost or
ganizate temeinic, urmărindu-se exe
cutarea lor așa cum prevăd normele 
tehnice. La indicația Comitetului ju
dețean Dîmbovița al P.C.R. a fost or
ganizată o amplă acțiune de întreți
nere a livezilor. S-a urmărit. în pri
mul țând. ca un număr tot mai mare 
de cooperatori, precum și țăranii din 
zona de deal necooperativizată să cu
noască temeinic cum se execută tă-

Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Oradea se afirmă 
tot mai puternic printre uni
tățile producătoare de mobilă 
de .cea mai bună calitate. O 
dovadă în acest sens o consti
tuie șl faptul că toată producA 
ția din . acest an are livrarea 
asigurată prin contracte ferme, 
în același timp, specialiștii de 
aici desfășoară o laborioasă ac
tivitate în vederea utilizării 
spațiilor în mod cît mai ratio
nal, în ldeea obținerii de re
zultate superioare pe aceleași 
suprafețe de producție. In acest 
scop, se continuă cu succes ac
țiunea denumită „Fiecare spe
cialist să realizeze un studiu

ierile și celelalte lucrări de îngrijire 
a pomilor. In acest scop, cu sprijinul 
stațiunii de cercetări pomicole de la 
Voinești au fost organizate numeroa
se loturi demonstrative, iar tăierile 
se fac sub îndrumarea cercetătorilor, 
a specialiștilor. Pentru răspîndirea 
cunoștințelor necesare în acest do
meniu. în cursul lunilor ianuarie și 
februarie, in livezile stațiunii, au lu
crat efectiv numeroși cooperatori 
care și-au însușit tehnica îngrijirii 
pomilor. Ca urmare a măsurilor or
ganizatorice și tehnice luate, lucrări
le de tăieri sînt avansate, iar stropi
rile de iarnă au fost executate la 
813 000 de pomi. Lucrările de stropit 

sint avansate și în județele Prahova, 
Argeș, Vîlcea, Gorj, Mehedinți, Iași, 
Satu-Mare — amintindu-Ie numai pe 
cele cu pomicultura dezvoltată. In 
schimb, in județele Alba, Sibiu, Ma
ramureș, Suceava, Neamț, Bistrița- 
Năsăud nu au fost executate stropiri 
de iarnă nici Ia jumătate din numă
rul pomilor. Această situație se da- 
torește nu numai faptului că o bună 
bucată de vreme temperaturile au 
fost scăzute, ci și insuficientei preo
cupări a unor conduceri și specialiști 
pentru efectuarea, în prealabil, a tă
ierilor la pomi. Specialiștii apre

aplicativ echivalent cu remune
rația pe un an". O parte dintre 
acestea, care au fost aplicate 
în ultimul an, vizind folosirea 
mai, bună a spațiilor de produc
ție, au dus la obținerea unei 
producții suplimentare în va
loare de peste 12 milioane lei.

In acest an a început mate
rializarea studiului care vi- 
»?ază o cooperare mai bună cu 
unitățile de profil din țară, stu
diu care, împreună cu altele, 
va face ca pînă la sfîrșitul 
primului an din actualul cinci
nal să se obțină o mare canti
tate de producție suplimentară 
pe aceleași suprafețe. (Dumitru 
Gâță).

ciază că acum, odată cu încălzirea 
timpului, stropirile și celelalte lu
crări de îngrijire a livezilor pot fi 
executate in bune condiții.

Goncomltent cu întreținerea exem
plară a livezilor aparținînd unităților 
agricole o deosebită atenție trebuie 
acordată pomilor din gospodăriile 
populației. In zonele pomicole, stro
pirile se execută organizat, astfel In
cit să se prevină crearea unor focare 
de dăunători. Este necesar ca, peste 
tot unde se cultivă pomi, deținătorii 
lor să le facă tăierile necesare, să 
solicite centrelor de protecție a plan
telor să execute stropirile. Este o obli
gație prevăzută de reglementările le
gale în vigoare ca toți pomii să fie 
bine îngrijiți și, tocmai de aceea, 
pretutindeni consiliile populare sint 
chemate să urmărească în perma
nență respectarea acestei obligații de 
către toți deținătorii de pomi fructi
feri.

Pentru dezvoltarea. In continuare, 
a pomiculturil, potrivit programului 
întocmit, urmează să se facă noi 
plantații în sistem intensiv. O parte 
din aceste suprafețe vor fi plantate 
încă. în primăvara acestui an. In- 
trucît plantarea pomilor în sistem 
intensiv trebuie să se facă în teren 
bine pregătit, se cere ca. în timpul 
cel mai scurt, să se stabilească am
plasamentul noilor livezi, să se 
treacă cu toate forțele la desfundat.

Organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole și consiliile popu
lare au datoria să acționeze energic 
pentru executarea neîntîrziată a tu
turor lucrărilor de sezon în pomi
cultură — condiție hdlărîtoare pen
tru sporirea producției de fructe, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce decurg din programul de 
dezvoltare a pomiculturii.

Ion HERȚEQ
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în seria materialelor destinate ce
lor ce participă Ia cursul de infor
mare : Probleme actuale ale politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului, organizat în cadrul învățămin- 
tului politico-ideologic de partid, pu
blicăm azi consultația la tema a Vl-a 
din programul cursului : „AGRICUL
TURA — RAMURA DE BAZĂ A E- 
CONOMIEI NAȚIONALE. PROGRA
MUL P.C.R. DESPRE CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI AGRICOLE VEGETA
LE ȘI ANIMALE, REALIZAREA U- 
NEI AGRICULTURI MODERNE, IN
TENSIVE, ORGANIZAREA PE 
BAZE TEMEINICE, CA ȘI ÎN IN
DUSTRIE, A MUNCII ÎN AGRICUL
TURA".

în procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Par
tidul Comunist Român acordă o 
deosebită atenție dezvoltării agricul
turii. P.C.R. pornește în această pri
vință de la rolul agriculturii, ca ra
mură de bază a economiei naționale. 
La șfîrșitul anului 1974, agricultura 
utiliza 62,9 la sută din suprafața to
tală a țării, 11,5 la sută din fondu
rile fixe și 39,8 la sută din populația 
ocupată, asigurînd realizarea a 14,1 
la sută din produsul social total ți 
15,9 la sută din venitul național.

Evoluția generală a economiei 
noastre atestă elocvent că, în întrea
ga perioadă a construcției socialiste, 
a avut loc o creștere simțitoare a pro
ducției globale agricole (vegetale țl 
animale). Astfel, în perioada 1950— 
1974, deși ponderea agriculturii tn 
venitul național s-a redus de la 27,7 
la sută la 15,9 la sută, totuși produc
ția globală agricolă a crescut de pes
te 2,8 ori. Desigur, reducerea ponde- 

. rii agriculturii în venitul național, în 
condițiile , creșterii absolute a volu
mului producției agricole reflectă 
schimbările esențiale care au avut 
loc în anii construcției socialiste în 
structura economiei noastre, adîncl- 
rea procesului de industrializare.

Rolul important al agriculturii în 
țara noastră este atestat de funcțiile 
multiple ce-i revin în procesul com
plex de făurire a unei economii mo
derne. Este știut că agricultura are 
o însemnătate primordială în asigu
rarea produselor agroalimentare pen
tru consumul populației, cît și a ne
cesarului de materii prime pentru in
dustria prelucrătoare, fiind totodată 
o însemnată sursă de produse pen
tru export. Dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii determină, de ase
menea, lărgirea pieței de desfacere 
pentru mijloacele de producție și 
bunurile de consum de proveniență 
industrială, stimulînd creșterea aces
tor industrii.

Tocmai în temeiul acestor realități. 
Partidul Comunist Român a înscris, 
între principalele obiective ale poli
ticii sale economice, realizarea unei 
agriculturi moderne, de înaltă pro
ductivitate, care să folosească cele 
mai noi cuceriri ale științei. înfăp
tuirea cu succes a revoluției agrare 
socialiste, prin cooperativizarea agri
culturii și crearea marii producții a- 
gricole socialiste, a situat România 
printre țările cu cea mai înaintată 
agricultură din punctul de vedere al 
relațiilor de producție. Desigur, coo
perativizarea nu rezolvă și nu poate 
rezolva de la sine problemele com
plexe ale creșterii și modernizării 
producției agricole ; ea reprezintă un 
început în acestsens, erejnd baga so
cială și organizătoricâ"’neeesară atin
gerii acestui obiectiv. Deosebit de im
portant este ca avantajele marii pro
ducții agricole socialiste să fie folo
site din plin pentru a asigura moder
nizarea tehnică a întregii agriculturi, 
progresul rapid al tuturor subramu- 
rilor sale.

O adevărată cotitură în acest sens 
a marcat Congresul al IX-lea al par
tidului, măsurile stabilite urmărind 
înlăturarea hotărîtă a rămînerilor 

\ îre urmă manifestate în perioada 
anterioară. Continuate și amplifi
cate pe baza hotărîrilor Congresului 
al X-lea, a indicațiilor secretarului 
generai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care s-a ocupat 
cu deosebită stăruință de problemele 
agriculturii, măsurile adoptate au 
determinat un autentic reviriment 

V ________  

în dezvoltarea întregii agriculturi, 
in afirmarea sa plenară ca ra
mură de bază a economiei națio
nale. în toată această perioadă, agri
cultura a beneficiat de fonduri tot 
mai însemnate de investiții. Numai 
în cincinalul 1971—1975, investițiile 
cheltuite din fondurile centralizate 
ale statului au depășit cu circa 90 la 
sută pe cele din perioada 1966—1970, 
ele însele mult majorate, comparativ 
cu perioadele precedente, ceea ce a 
permis intensificarea procesului de 
dotare tehnică, efectuarea unor am
ple6 lucrări de irigații.

Justețea politicii agrare a partidu
lui a fost confirmată pe deplin de 
succesele obținute în dezvoltarea a- 
griculturii în ultimul deceniu și, cu 
deosebire, în cincinalul 1971—1975. 
Astfel, în ciuda condițiilor climatice 
nefavorabile, 'a unor grele ’ cala
mități naturale, producția agricolă 
din anii 1971—1975 a fost cu peste 25 
la sută mai mare decît în cincinalul 
1966—1970 și cu 55 la sută mai mare 
ca în perioada 1961—1965. S-au creat 
astfel condiții ca agricultura să aducă 
o contribuție mai substanțială la 
creșterea venitului național, la sa
tisfacerea nevoilor de consum ale 

Dezvoltarea si modernizarea agricultorii 
in procesul făuririi societății socialiste 

multilateral dezvoltate
populației, la progresul general al 
țării.

Orientările date de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. au în vedere conti
nuarea politicii de făurire a Unei a- 
griculturi moderne, de înalt randa
ment. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Congresul al XI- 
Iea a trasat sarcini de importanță 
națională, avînd drept scop realiza
rea unei agriculturi moderne, de înal
tă productivitate, menită să asigure 
din plin satisfacerea cerințelor de 
consum, aprovizionarea cu produse 
agroalimentare a întregului nostru 
popor".

în lumina acestui deziderat major, 
paralel cu continuarea în ritm intens 
a industrializării socialiste, în actua- 

, Iul cincinal s-a imprimat și a- 
griculturii.o dezvoltare accelerată, a- 
preciindu-se că numai pe calea dezvol
tării armonioase, atît a industriei, cît 
și a agriculturii, poate fi atins obiec
tivul creării unei economii naționale 
înfloritoare, al apropierii României, 
în scurt timp, de țările cu economie 
avansată, ridicării nivelului de trai 

o®l întregului popor. .Intrarea agricul-j 
tUrii românești într-o nouă etapă de
dezvoltare, calitativ superioară, este 
de natură să asigure realizarea1 unor 
producții agricole înalte și stabile, 
să determine transformarea tot mai 
accentuată a muncii din agricul
tură într-o variantă a muncii indus
triale, apropierea condițiilor de viață 
de la sate de cele de la orașe, des- 
chizînd perspective tot mai largi pro
gresului multilateral al satului ro
mânesc, înaintării lui pe calea pros
perității și civilizației.

★
Care sînt însă direcțiile de ac

țiune în acest scop ?
Dezvoltarea agriculturii în actua

lul cincinal este orientată înainte de 
toate în direcția adîncirii caracterului 
ei intensiv, ceea ce înseamnă obți
nerea unor producții simțitor sporite 
pe unitatea de teren agricol sau pe 
animal, într-un cuvînt creșterea ran

damentelor în producția'agricolă. De
sigur, de-a Ipngul anilor, nivelul pro
ducțiilor a sporit sistematic, dar nu 
pe măsura eforturilor făcute de stat 
pentru dotarea tehnică a agriculturii. 
Este o realitate incontestabilă că a- 
gricultura noastră este departe de a 
fi fructificat întregul său potențial 
productiv, că în numeroase unități 
agricole continuă să rămînă insufi
cient puse în valoare mari resurse de 
creștere a producției.

Tocmai prin mobilizarea acestor 
resurse, prin practicarea unei agri
culturi intensive va fi posibilă rea
lizarea în cursul acestui cincinal a 
unei producții de circa 20 milioane 
tone cereale.

Principala cale de acțiune pentru 
accentuarea caracterului intensiv al 
agriculturii noastre în actuala etapă 
o constituie dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale, prin realizarea unui 
vast program de investiții. Dacă in 
cincinalul 1971—1975 au fost investite 
în agricultură, silvicultură și gos
podărirea apelor circa 77 miliarde lei, 
volumul investițiilor destinate aces
tei ramuri sporește în actualul cinci
nal la 110 miliarde lei, adică cu a- 
proape 45 la sută. Este vorba indiscu

tabil de un mare efort financiar al 
statului, care depășește de două ori 
volumul, investi fiilor efectuate în cin
cinalul 1951—1955 în întreaga econo
mie națională. Investițiile prevăzute 
sînt de fapt și mai mari, dacă avem 
în vedere și pe cele destinate ramu
rilor industriale și sferei serviciilor 
pentru agricultură, ale căror activi
tăți contribuie susținut la ridicarea 
gradului de tehnicitate a procesului 
de producție din agricultură.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii implică o acțiune com
plexă, în care un loc esențial îl o- 
cupă extinderea mecanizării lucrări
lor agricole. Parcul de 125—130 mii 
tractoare de care va dispune agricul
tura în 1980 (față de 118 mii în 1975) 
cu întreg setul necesar de mașini a- 
gricole, într-o gamă diversificată și 
cu un grad ridicat de universalitate, 
va permite generalizarea mecanizării 
complexe, paralel cu extinderea uti
lizării energiei electrice, mai ales în 
domeniul creșterii animalelor și iri
gațiilor.

.jSVO?pon,țribuție de seațnă, ^„djȘgvql,^- 
rea intensivă a agriculturii va .aduce 
asigurarea cu îngrășăminte chimice, 
într-o, cantitate de 250—280 kg sub? 
stanță activă la hectar teren'cultivat, 
ceea ce va • situa agricultura Româ
niei — din acest punct de vedere — 
alături de cea din țările dezvoltate.

Pe de altă parte, este de subliniat 
amploarea pe care o vor lua lucră
rile de îmbunătățiri funciare, pe baza 
Programului național ce a fost ela
borat în acest scop. Amenajarea pen
tru irigații a circa 1 mii. ha, execu
tarea de lucrări de desecări pe 1,1 
milioane ha și realizarea unor ample 
acțiuni de combatere a eroziunii so
lului vor imprima muncii agricole, 
încă în acest cincinal, un înalt nivel 
de tehnicitate, iar producției agricole 
caracterul de stabilitate și constantă, 
specific oricărei activități industriale.

Dezvoltarea intensivă a agriculturii 
impune creșterea aportului științei la 

rezolvarea problemelor curente ale 
producției agrare. Tocmai in lumina 
acestui imperativ Congresul al XI-lea 
a pus în fața cercetării științifice sar
cini sporite în ce privește realizarea 
de noi soiuri și hibrizi de plante de 
înaltă productivitate, ameliorarea ra
selor existente de animale și crearea 
de rase noi cu randament ridicat, e- 
laborarea de tehnologii noi, eficiente 
pentru mai buna folosire și conser
vare a pămîntului etc. Căci atribu
tele cincinalului revoluției tehnico- 
științifice trebuie să se manifeste, 
in mod obiectiv necesar, și in agri
cultură.

Dezvoltarea intensivă a agriculturii 
trebuie să evolueze în strînsă legă
tură cu extinderea suprafețelor agri
cole prin atragerea în circuitul pro
ductiv a fiecărui metru pătrat de 
pămînt apt pentru agricultură, ra
ționalizarea drumurilor și a supra
fețelor ocupate de rețelele electrice, 
cultivarea fiecărei palme de pămînt, 
inclusiv din curțile gospodăriilor in. 
dividuale etc. Ca avuție de însemnă
tate națională, pămintul are un deo
sebit rol în sporirea producției agri
cole. De aceea, conservarea și folo
sirea lui integrală reprezintă obligații 

primordiale pentru fiecare unitate a- 
gricoiă, bentru fiecare posesor de te
ren.

O altă direcție majoră. în efortu
rile pentru realizarea linei agricul
turi moderne, o constituie dezvolta
rea multilaterală, în concordanță cu 
imperativele progresului general al 
economiei, ale modernizării consu
mului alimentar. Cerealele, îndeosebi 
griul și porumbul, vor continua să 
ocupe locul principal în producția 
vegetală. în același timp, o deose
bită atenție se va acorda extinderii 
culturilor de plante tehnice cu ran
dament economic ridicat, cum ar fi 
culturile de floarea-soarelui. sfeclă 
de zahăr, in, cînepă și bumbac. O- 
rientarea consumului alimentar spre 
produse vegetale de mai mare va
loare. alimentară necesită dezvoltarea 
prioritară a unor subramuri ca legu
micultura, viticultura și pomicultura.

O dezvoltare considerabilă va cu
noaște zootehnia. Față de 25—34 la 
sută cu cît va crește producția glo
bală agricolă în perioada 1976—1980 
în. raport cu media anilor 1971—1975, 
în ramura producției animaliere se 
vtf. fWțra '-x^creștere . mai accentua- 
tav astfel'ca “ponderea acesteia să a- 
tingă 40 Ia sută în 1980 ’și 50 la sută 
îh"199t> în totalul producției agricole. 
Ținînd seama de nevoile economiei 
naționale, în structura efectivului de 
animale se va acorda prioritate creș
terii bovinelor și ovinelor, fără a 
neglija ramurile producătoare de 
carne, cum sînt creșterea porcilor și 
creșterea păsărilor. De reținut este 
și atenția care se va acorda dezvol
tării unor ramuri zootehnice soco
tite nu de mult „minore", cum sînt 
sericicultura și apicultura, a căror 
dezvoltare va contribui la valorifi
carea mai bună a tuturor resurselor 
de producție ale țării.

★
Puternica dezvoltare a forțelor de 

producție din agricultură presupune 
și o continuă dezvoltare și perfec
ționare a relațiilor sociale în această 
sferă de activitate. Baza acestor re

lații o va constitui, firește, si de aici 
înainte, întărirea proprietății socia
liste, care, așa cum se știe, formează 
temelia orinduirii noastre, sursa pro
pășirii întregului popor. Așa cum se 
arată în Programul partidului, reali
zarea acestui obiectiv în agricultură 
necesită acordarea unei atenții deo
sebite întăririi întreprinderilor agri
cole de stat — formă de proprietate 
a întregului popor — pentru a deveni 
model de organizare modernă a a- 
griculturii, integrarea adîncă a sta
țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii în activitatea cooperativelor, 
consolidarea economică a întregului 
sector agricol cooperatist. în scopul 
valorificării superioare a tuturor re
surselor de care dispune încă agri
cultura noastră, va crește rolul con
siliilor intercooperatiste, ca formă 
superioară de realizare a cooperării 
în producție a unităților agricole 
cooperatiste, și se va dezvolta coo
perarea între unitățile agricole de 
stat și cooperativele agricole de pro
ducție. Totodată, va fi intensificat 
sprijinul acordat de către stat gos
podăriilor țărănești din zonele de 
deal și de munte, bazate pe munca 
proprie, cît și cooperatorilor pentru 

sporirea producției pe loturile aflate 
în folosința personală.

Perfecționarea relațiilor socialiste 
în agricultură, presupune, deopotri
vă, desfășurarea unei vaste acțiuni 
pentru îmbunătățirea substanțială a 
organizării muncii. Este cît se poate 
de limpede că apropierea caracteru
lui muncii din agricultură de cel din 
industrie trebuie înțeleasă nu limi
tat, nu doar sub raportul gradului 
de tehnicitate a muncii, ci și al atri
butelor esențiale ale organizării mun
cii în industrie — disciplina, punc
tualitatea, precizia. Lucrările agri
cole, munca în agricultură trebuie să 
se desfășoare pe o bază temeinic 
organizată, în toate unitățile și la 
toate nivelurile — în fermă, brigadă, 
echipă și în tot timpul anului, cu ora 
și minutul, și nu doar în campaniile 
agricole — la fel cum se desfășoară 
munca în industrie, cu punctualitate 
și precizie. Condițiile meteorologice 
nu pot și nu trebuie să constituie un 
impediment pentru executarea la 
timp și în bune condiții a lucrărilor-

țiale a economiei,, ca parte integran
tă a programului de‘ făurire a socia- 

agricole. însăși iarna nu trebuie pri- lisrfiului multifăteral dezvoltat, 
vită ca o perioadă de repaus, — căci 
de modul cum se lucrează în; această 
perioadă depinde în mare măsură

Recomandări
„Programul Partidului Comunist 

Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism", în 
voi. „Congresul al XI-lea al P.C.R." 
Ed. politică, Buc. 1975, partea a Il-a 
p. 640 ; partea a IlI-a, p. 652—657 ; 
660—663 ; „Directivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. cu privire la cinci
nalul 1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981—1990", 
în voi. „Congresul al XI-lea al 
P.C.R." Ed. politică, p. 752 ; 770—775 ; 
806—807.

NICOLAE CEAUȘESCU : „Rapor
tul Comitetului Centra) cu privire la 

desfășurarea In cele mai bune con
diții a campaniei de primăvară.

O importantă forță de producție în 
agricultură o constituie oamenii. De 
aici necesitatea participării efective 
a întregii țărănimi, pe întreg cuprin
sul anului, la desfășurarea lucrărilor 
agricole. în această privință o deose
bită însemnătate are aplicarea cu 
strictețe a prevederilor Legii pentru 
organizarea muncii și a /lucrărilor în 
agricultură. Mai mult, este necesar 
ca toți cei ce trăiesc și muncesc la 
sate să participe în perioadele hotă- 
rîtoare pentru recoltă la efectuarea 
lucrărilor agricole.

Atît introducerea tot mai largă a 
cuceririlor științei în producția agri
colă, folosirea mijloacelor tehnice 
avansate, cît și dezvoltarea unor sub
ramuri mai complexe ale agriculturii 
— cultura plantelor tehnice, zooteh
nia — toate deopotrivă presupun un 
grad tot mai înalt de pregătire pro
fesională. Tocmai într-o asemenea 
optică ș-a cristalizat un termen : 
„meseria de țăran". Ca atare, frec
ventarea cursurilor agrozootehnice, 
însușirea și aplicarea cunoștințelor 
științifice sînt cerințe primordiale ale 
etapei actuale de dezvoltare a agri, 
culturii noastre.

Sporirea eficienței economice con
stituie, de asemenea, o problemă de 
stringentă actualitate pentru orice 
colectiv de muncă din agricultură. O 
atenție deosebită în acest sens se 
cuvine acordată creșterii susținute a 
productivității muncii, domeniu în 
care există încă mari resurse neva
lorificate. Tocmai de aceea, paralel 
cu sporirea gradului de dotare teh
nică și instruire profesională a for
ței de muncă din agricultură, se im
pune folosirea ei integrală, superioa
ră pe întreaga durată a anului. La 
aceasta trebuie să se' adauge preo
cuparea neslăbită a tuturor lucrăto
rilor din agricultură pentru reduce
rea cheltuielilor materiale de produc
ție. Optimizarea raportului cheltuieli 
materiale-producție necesită creș
terea mai rapidă a părții active a 
fondurilor fixe, fundamentarea ști
ințifică a consumului de îngrășă
minte chimice, -ca și a altor materii 
prime și materiale, înlocuirea perio
dică a soiurilor și hibrizilor de plan
te depășite din punct de vedere al 
capacității productive, îmbunătățirea 
și crearea de noi rase de animale 
cu potențial superior de producție 
etc.

Puternicul detașament al comuniș
tilor care activează în cooperativele 
agricole. în stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii, în celelalte uni
tăți agricole socialiste reprezintă o 
mare forță dinamizatoare a progre
sului în agricultura românească. E- 
xemplul personal al comuniștilor, 
intensa lor muncă politică de masă 
sînt menite să exercite o puternică 
influență asupra tuturor lucrătorilor 
de pe ogoare, mobilizîndu-i să valo
rifice marile posibilități de care dis
pune agricultură noastră, să contri
buie tot mai activ Ia dezvoltarea și 
modernizarea acestei ramuri esen-

PrOf. univ. dr. 
Oprea PARPALA

bibliografice
activitatea Partidului Comunist Ro
mân în perioada dintre Congresul al 
X-lea și Congresul al XI-lea și sar
cinile de viitor ale partidului", în 
voi. „Congresul al XI-lea al P.C.R.". 
p. 48—50 ; „Cuvîntarca Ia încheierea 
Consfătuirii activului de partid și de 
stat din agricultură, din cercetarea 
științifică agricolă, din domeniul îm
bunătățirilor funciare și piscicul- 
tură". 7 februarie 1975. Ed. politică, 
Buc. 1975 ; „Cuvîntare la Plenara co
mună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economico-So- 
ciale a României", 21—22 julie 1975, 
Ed. politică, p. 11—16 ; 31—37.

CARNET 
CULTURAL
o Dintre acțiunile cultural- 

educative și artistice organiza
te, în.aceste zile, la căminele 
culturale din Maramureș reți
nem : „Semnificația Congresului 
consiliilor populare" — expunere 
ținută la Seini, „Obiectivele 
comunei noastre în lumina Con
gresului consiliilor populare" — 
dezbatere la Vima Mică, întâl
nirea membrilor brigăzii știin
țifice, pe aceeași temă, cu lo
cuitorii din Stremți-Băsești, 
spectacolele cu piesele de tea
tru „Cu ani în urmă, într-o 
noapte" — la Ardusat și „La o 
piatră de hotar" — la Tg. Lă- 
puș, precum și un montaj lite- 
rar-muzical ținut la Mireșu 
Mare. • în cadrul unor cicluri 
deosebit de apreciate de 
cursanți, printre care „Progra
mul partidului, programul în
tregului popor", „Tribuna ide
ilor". „Știință și adevăr", „Cul
tură și civilizație" și altele, U- 
niversitatea populară din Sibiu 
a organizat, de la începutul 
acestui an de învățămînt. 150 
de conferințe — în limbile ro
mână, germană și. maghiară — 
pe teme ideolpgice și politice, 
tehnice și economice, de edu
cație juridică, sanitară, estetic 
că și altele. în numeroase ca
zuri ele au fost susținute de 
personalități de seamă ale vieții 
noastre culturale și științifice, 
o „Tribuna tineretului" și „Clu
bul tinerelor fete" reunesc săp- 
tămînal, la Casa de cultură ■ a 
sindicatelor din Focșani, în ca
drul unor activități comune, ti
neri din întreprinderi, instituții, 
elevi ai școlilor din localitate. 
Dezbaterea intitulată „Sensul 
moral al muncii" și breviarul 
științific pe tema „Călătorie 
spre galaxii", desfășurate re
cent. s-au bucurat de o largă 
participare a tinerilor, o în ca
drul „Lunii cărții la sate", la 
Micfalău a avut loc un schimb 
de experiență pentru directorii 
și bibliotecarii căminelor cul
turale din județul Covasna pe 
tema : „Cartea — mijloc de edu
care estetică, de formare a 
conștiinței socialiste, de apro
fundare multilaterală a cunoș
tințelor științifițe despre om și 
viață". Cu această ocazie, la 
căminul cultural din localitate 
a avut loc vernisajul unei ex
poziții de ârtă plastică organi
zată de cenaclul din Sfîntu- 
Gheorghe al U.A.P. o „Filmul 
de artă în procesul formării 
conștiinței socialiste a oameni
lor muncii" s-a intitulat dezba
terea ce a avut loc la Timișoa
ra cu participarea cineaștilor 
amatori din otaș și a unor cri
tici și redactori de specialitate 
de la revistele „Cinema" și 
„Contemporanul", o Apariția 
volumului „Vîrsta de aur", în 
ediție bilingvă româno-maghia- 
ră, cuprinzînd creații reprezen
tative ale poeților noștri, a pri
lejuit zilele trecute o întâlnire 
a cititorilor din Lugoj cu auto
rul traducerilor, scriitorul timi
șorean Franyo Zoltan. o Sub 
genericul „Oameni ai timpului 
nostru" Universitatea populară 
din Timișoara găzduiește, înce- 
pînd din. această săptămînă, un ..

' ciclu de e.xpuneri-dezbateri pș.,Jf 
teme ateișt-științifice, susținute. . 
de cunoscute țț.brșbrlalități alei’t 
vieții științifico și culturale .din'',' 
localitate, o Actorii Teatrului 
Tineretului din Piatra Neamț 
și ai Teatrului „George Baco- 
via" din Bacău prezintă în în
treprinderi, instituții, coopera
tive agricole de producție din 
județele Bacău și Neamț reci
taluri de poezie patriotică, re
unind cele mai frumoase pagini 
din lirica românească contem
porană. o în perioada 16—22 
februarie, la Galați se desfă
șoară „Săptămînă educației 
ctico-juridice", cu care ocazie 
în întreprinderi, instituții, la 
cluburi și case de cultură., în 
școli au loc dezbateri, simpozi
oane, expuneri despre : „Dis
ciplină și creativitate în pro
ducție", „Familia — cea dintîi 
școală de educație", „Cunoaște
rea și respectarea legilor — în
datorire cetățenească de prim 
ordin" ș.a.

r :ș- ortul popularri « a
Huiduci si pseudohaiduci

Din Bîrlad primim 
următoarea scrisoare : 

în literatura română, 
ca și în cea universa
lă, un loc de cinste 
îl ocupă BALADA.

Balada este o crea
ție poetică în ver
suri, făcînd parte din 
genul epic, inspirată 
de obicei din tradiția 
istorică sau populară, 
care relatează o acțiu
ne eroică, o legendă, o 
întâmplare însemnată 
sau fapta eroică a 
unei persoane, a unui 
grup de persoane.

Se cunosc balade în 
care e înfățișată lupta 
poporului împotriva 
cotropitorilor și a ex
ploatatorilor („Novac și 
corbul", „Gruia în Ța- 
rigrad"), viața și fap
tele eroice ale haidu
cilor („Toma Alimoș", 
„Pintea viteazul". 
„Corbea" ș.a.). Balade 
sînt și unele legende 
(„Mănăstirea Argeșu
lui"), pastorale („Mio
rița") sau acele piese 
muzicale, vocale sau 
instrumentale, popu
lare sau culte, cu ca
racter epic sau des
criptiv, cunoscute în

folclorul românesc și 
sub numele de „cînte- 
ce bătrînești".

Sub influenta ro
mantismului și a fol
clorului, balada a fost 
cultivată de Bolin- 
tineanu, Alecsandn, 
Coșbuc, Șt. O. Iosif 
ș.a. fiind o piesă de 
preț în tezaurul nos
tru literar.

în ultima vreme se 
observă o lăudabilă 
cultivare, în spectaco
le, a baladei. Dar se 
observă, pe alocuri, și 
abordarea unor bala
de așa-zis „haidu
cești" care au drept 
„eroi" personaje cu to
tul străine de haidu
cia propriu-zisă.

De pildă, nu de 
mult a apărut la tele
vizor un rapsod popu
lar sucevean, cîntînd, 
din gură și din caval, 
o baladă care ridica în i 
slăvi, ca mare haiduc, 
pe.. Coroi. Or, noi cei 
mai bătrîni știm des
pre Coroi că a fost o 
adevărată groază pen
tru întreaga Moldovă, 
un bandit care a jefuit 
și a ucis și care numai 
haiducie n-a făcut.

Un alt caz : în satul 
Mălușteni (Vaslui) a 
existat un cetățean 
numit Duhan, care, fi- 
indu-i urîtă munca, a 
ieșit la drumul mare, 

. jefuind tot ce-i ie
șea în cale. Ei bine, 
din necunoașterea or
ganizatorilor de spec
tacole, și acest Du
han a ajuns să fie 
cîntat în „baladă". Tot 
așa sînt cîntați un Te- 
rente, un Tomescu și 
poate și alții... în fața 
acestei situații, cred că 
se impune o mai rigu
roasă cercetare atunci 
cînd sînt propuse noi 
„balade haiducești" 
(surogate ale genului, 
produse de creatori în 
necunoștință de cauză), 
ca nu cumva să se 
ajungă să fie așezați 
în rîndul eroilor popu
lari diverși indivizi, 
certați cu legea, cu 
morala — de teapa 
celor amintiți mai 
sus. Ar fi prea grav.

Theodor LlFlClU
Bîrlad,
str. Republicii 12

Făt-Frumos - cel Bun, cel Viteaz, 
cel Mare

Cînd i-au văzut pen
tru prima dată în să
lile Muzeului de isto
rie al Republicii So
cialiste România —

curioși, gravi și im
portanți — muzeografi 
cu vechi state de ser
viciu au prins a zîmbi, 
întrebîndu-se ce caută

aici prichindeii „cu 
creștetul cit masa" de 
la citeva grădinițe ale 
Capitalei 7 Apoi s-au 
obișnuit cu noii vizi

tatori și prezența lor, 
plină de culoare, în
tre sutele de oaspeți 
zilnici ai marelui mu
zeu bucureștean, le-a 
devenit familiară. Erau 
martorii unui îndrăz
neț experiment mu
zeal care s-a dovedit 
a dispune de reale re
surse formative. în 
fața exponatelor mu
zeale, preșcolarii con
duși de inimoși lucră
tori ai muzeului, pă
trundeau pe un tărîm 
de poveste de un fel 
deosebit, cu feți-fru- 
moși numiți cel Bun, 
cel Mare, cel Viteaz, 
cel Bătrin, cu fapte 
legendare săvîrșite în 
aspre și îndelungate 
încleștări pentru apă
rarea pămîntului stră
moșesc și a libertății 
patriei, a dreptuiui de 
a fi stăpîni la noi a- 
casă. Cu asemenea 
prilejuri, celor mici li 
s-au precizat și no
țiuni, precum stră
moși, popor, țară, par
tid, limbă, pace etc. 
Pe lingă creșterea 
fondului lexical, vizi
tele au contribuit la 
sporirea puterii de ge
neralizare și a gradu
lui de fluentă al rela
tărilor copiilor, la for
marea unor deprinderi 
de comportare în grup.

Concluziile de mai 
sus pledează pentru 
o mai largă deschidere 
a muzeelor spre vîrsta 
preșcolară, deocam
dată ocolită de cele 
mai multe dintre pro
gramele lor cultural- 
educative. Așa cum 
atestă cu prisosință 
experimentul de la 
Muzeul de istorie — o

serie de greutăți de 
natură organizatorică 
ce se ivesc în activi
tățile cu preșcolarii 
pot fi depășite prin 
eforturile conjugate ale

muzeelor, inspectora
telor școlare și grădi
nițelor. La capătul lor 
se află un real cîștlg 
informațional și edu
cativ cu consecințe

deloc neglijabile' pen
tru dezvoltarea armo
nioasă, echilibrată a 
copiilor.

Silviu ACHIM

Pescarii, lacul și metafora
Se poate compune 

un poem despre pești ? 
Despre „superbii che- 
fali", bunăoară ? De 
ce nu I Dar e clar că 
o astfel de intenție 
n-ar da roade dacă 
„poemul" cu pricina 
ar fi chemat să înso
țească imaginile unui 
film documentar, cu o 
funcție specifică de 
popularizare. Este ceea 
ce demonstrează, de 
altminteri, filmul „Pes
carii și lacul" (reali
zat de Alex. Gașpar). 
Imaginile filmate nu

sînt lipsite de inte
res. Comentariul însă 
(semnat de Romu
lus Zaharia) apare 
ca o cascadă de me
tafore, de imagini 
mai mult sau mai pu
țin poetice — igno- 
rînd o cerință esen
țială a genului : aceea 
de a informa, de a 
îmbogăți bagajul de 
cunoștințe al specta
torilor. Evident, ni
meni nu susține că 
poezia nu șl-ar putea 
afla locul în comen
tariul unui film docu

mentar. în cazul la 
care ne referim însă, 
e vorba despre exce
sul de metafore, des
pre un verbiaj pre
tențios, ’ ostentativ-
poetic, care se sub
stituie datelor semni
ficative. susceptibile 
să prezinte viața și 
munca pescarilor, rea
litățile uneia dintre 
cele mai bogate și 
mai pitorești zone 
ale țării.

C. TEODORU

Statuile Brăilei
— Este Brăila un 

oraș fără statui ? l-am 
întrebat pe tovarășul 
Crișan Popescu, arhi- 
tectul-șef al județului.

— Da și nu. •
Răsfoind împreună 

„Repertoriul monu
mentelor din orașul 
Brăila". întocmit de 
Comitetul județean , de 
cultură și educație so
cialistă în colaborare 
cu muzeul local, aflăm 
că sînt — nu prea 
multe, e adevărat — 
dar sînt. Numai că 
unele sînt rău ampla
sate sau „depozitate" 
pur și simplu în cine 
știe ce colțuri, departe 
de privirile publicului.

Pornind de la aces
te constatări, edilii 
brăileni au luat citeva

măsuri : monumentul 
Ecaterinei Teodoroiu 
a fost mutat mai 
la vedere. Asemănă
tor s-a procedat cu 
bustul lui Bălcescu. 
Dar un alt bust, cel 
al lui Panait Istrati, 
rămîne încă „pierdut" 
in grădina mare a o- 
rașului. Două lucrări 
ale lui Frederic Storck 
sînt adăpostite în
tr-un subsol, deși lo
cul lor potrivit ar fi 
la muzeu. Tot așa și 
un bronz al lui Dimi- 
țrie Paciurea, plasat 
acum într-un . loc im
propriu.

Există și lucrări noi, 
nu prea fericit ampla
sate. Despre „Pescarii" 
(autor Doru Popovici) 
se zice că, la un mo

ment dat cei care că
rau lucrarea, obosind... 
au lăsat-o din mîini 
unde-i acum. Sint 
și situații cînd se co
mandă lucrări, se exe
cută. se plătesc, dar 
apoi se uită de ele. 
Exemplul ? „Știința", 
un bronz turnat (au
tor Ion Dămănceanu. 
dimensiuni 161x70x87 
cm), lucrare . coman
dată de consiliul sin
dical județean. aș
teaptă de patru ani, 
intr-o curte, să-și gă
sească un loc.

Așadar și pentru a- 
ceste statui s-ar cere 
locuri adecvate, astfel 
ca să devină adevă
rate prezențe în viața 
orașului.

Mircea BUNEA

(Urmare din pag. I)
rit" neamul său. că „un 
dac a coborît de pe co
lumnă".

Portul popular românesc' 
se distinge, totodată, prin 
polivalența sa funcțională, 
ceea ce se exprimă în ro
lul său totodată utilitar și 
ornamental. în valoarea sa 
de limbaj. Este de observat 
că, în toate variantele sale 
zonale, costumul popular se 
adaptează, prin structura 
sa, ocupațiilor specifice fie
cărei zone, fiind, în același 
timp, în perfectă concor
danță din punct de vedere 
stilistic și perfect adaptat, 
în formă, cu stilul și miș
cările dansurilor populare 
caracteristice zonei respec
tive, Ia fel cum. constitu
țional. structural și arhi
tectural, se încadrează și 
mediului geografic.

Cu firești schimbări și 
cîștiguri evolutive și de 
împrumuturi, de-a lungul 
timpurilor, portul popular 
românesc își vădește însă 
— la fel ca toată arta 
populară românească și alte 
forme, fenomene, procese 
ale culturii populare — 
evidenta perenitate, care i-a 
permis să se păstreze neal
terat pină în zilele noas
tre, realitate care ar trebui 
să constituie cea mai eloc
ventă pledoarie pentru a 
împiedica denaturarea în 
cadrul unor manifestări 
artistice difuzate prin va
riate canale.

Sesizînd această pereni- - 
tate, reputatul savant fran
cez H. Focillon afirma : 
„Peste tot unde se vorbeș
te limba română s-a ma
nifestat. din toate timpu- ■ 
rile, o mare artă populară, 
prin opere rafinate și ro
buste... Această artă, ale 
cărei origini urcă fără în
doială atît de departe, in
cit crezi că regăsești în ea 
primele sisteme de semne 
pe care omul le-a creat, 
nu are nimic comun cu o 
supraviețuire arheologică, 
sau, pentru a spune mai 
bine, ea nu supraviețuieș

te, ci trăiește". Referin- 
du-se, în speță, la portul 
popular, autorul menționat 
sublinia : „Acesta a rămas 
fidel unor forme foarte 
vechi, dar nu se repetă, 
căci artiștii țărani sînt 
poeți... dar nu ca niște vi
sători. ci ca. exemple de 
umanitate puternică și fi
delă, în picioare de-a lun
gul timpurilor".

După cum se știe. înce- 
pînd din secolul al III-lea 
al erei noastre, pe terito
riul patriei noastre au tre
cut și au viețuit un timp 
popoare migratoare, a că
ror îmbrăcăminte purta 
amprenta stadiului lor de 
dezvoltare, a vieții lor no
made. Aceste popoare au 
găsit aici o numeroasă 
populație autohtonă, avind 
o organizare politică pro
prie, ce tindea spre înche
garea unor formațiuni sta
tale, o civilizație materială 
înfloritoare, un folclor bo
gat, de o mare varietate 
și frumusețe, un port, deo
potrivă utilitar și orna
mental, de o remarcabilă 
armonie a liniilor și culo
rilor — cultură și civiliza
ție ce au constituit un per
manent factor de influen
țare și de inspirație pen
tru aceste popoare, mai 
ales cînd acestea au trecut 
la condiții de stabilizare.

Puternica pecete etnică 
românească definește por
tul nostru popular din 
toate regiunile unității spi
rituale românești.. Desigur, 
ca o consecință a evolu
ției istorice, în anumite 
insule zonale etnografice 
s-au păstrat și alte por
turi, care își au obîrșia în 
cultura populațiilor de alte 
origini care s-au așezat și 
au conviețuit timp de se
cole alături de poporul ro
mân. cum sînt porturile 
populațiilor de, origine 
maghiară sau germană. 
Exprimînd un mod pro
priu de viață, o spiritua
litate proprie, portul aces
tor populații are. cum este 
și firesc, personalitatea sa, 
trăsăturile sale distincte,

elementele sale specifice, 
diferențiate de cele autoh
tone, românești. Referirile 
sau ilustrările privind ase
menea porturi, care pot fi 
întîlnite, uneori, in lucrări 
tipărite în diferite țări — 
cărți sau culegeri, almana
huri, calendare etc. — pot 
fi înțelese corect numai în 
contextul acestor adevăruri 
istorice. Respectul față de 
propriul port a determinat 
la poporul nostru și respec
tul pentru■ aceste porturi, 
fapt care a favorizat păs
trarea lor ; astăzi, în con
dițiile libertăților socialiste, 
și portul naționalităților 
conlocuitoare cunoaște inr 
florirea generală trăită de 
arta populară. Dar în 
procesul îndelungatei con
viețuiri a naționalităților 
conlocuitoare alături de 
masa românilor, care a 
constituit dintotdeauna 1- 
mensa majoritate a locui
torilor de pe acest terito
riu. folclorul românesc in 
general și portul în spe
cial au înriurit, uneori 
foarte puternic, folclorul, 
portul naționalităților con
locuitoare. Ceangăii sau 
huțulii din Moldova, de 
pildă, au preluat de mult 
structura portului popular 
românesc, păstrind doar 
unele elemente distinctive, 
îndeosebi în paleta croma
tică a ornamenticii. Fireș
te. contactul cu formele 
culturaie ale acestor cîte- 
va zone etnice ale naționa
lităților conlocuitoare, cu 
forme caracteristice de 
port, a prilejuit și unele 
împrumuturi, care n-au 
alterat însă cu nimic va
lorile specific etnice ro
mânești.

Viu încă și azi. ' portul 
popular românesc, apreciat 
pe toate meridianele lumii, 
iubit și valorificat pe toate 
planurile la noi, constituie 
una din măsurile majore 
ale tezaurului culturii noas
tre populare tradiționale și 
unul din argumentele pe
remptorii ale autohtoniei, 
continuității și unității 
culturale etnice românești.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Sîntem foarte mișcat! de telegrama dv. prin care ne felicitați cu pri
lejul proclamării Republicii Democrate Populare Laos.

In numele poporului Republicii Democrate Populare Laos, Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, al Frontului Patriotic Laoțian, mulțumim sin
cer Comitetului Central, comuniștilor și poporului frate român pentru spri
jinul lor ferm acordat Republicii Democrate Populare Laos.

Partidul Popular Revoluționar Laoțian. Frontul Patriotic Laoțian. Gu
vernul R.D.P. Laos și întregul popor laoțian au hotărît să pună în aplicare 
programul de acțiune deja elaborat, sînt hotărîte să apere și să reconstruiască 
R.D.P. Laos pe calea păcii, independenței, democrației, unității, prosperității 
și progresului social, pentru a contribui la întărirea revoluției mondiale și 
apărarea păcii în lume.

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea militantă dintre Partidul Popu
lar Revoluționar Laoțian și Partidul Comunist Român, dintre poporul laoțian 
și poporul român să fie veșnice.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general 

al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare 

Laos

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sînt foarte mișcat de telegrama dv. de felicitare pe care mi-ați adresat-o 
cu ocazia alegerii mele în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos și a proclamării Republicii Democrate Populare 
X>aos.

In numele Guvernului R. D. P. Laos, al poporului laoțian și al meu 
personal, exprim dv., Guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
român vii mulțumiri pentru sprijinul ferm acordat R. D. P. Laos.

Guvernul R. D. P. Laos și întregul popor laoțian au hotărît să pună în 
aplicare programul de acțiune deja elaborat, sînt hotărîte să apere și să 
reconstruiască R. D. P. Laos pe' calea păcii, independenței, democrației, 
unității, prosperității și progresului social, pentru a contribui la întărirea 
revoluției mondiale și menținerea păcii în lume.

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea militantă indestructibilă dintre 
popoarele frățești ale României și R. D, P. Laos să se dezvolte continuu.

KAYSONE PHOMVIHANE
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Democrate Populare 
Laos

Excelenței Sale
Demnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă adresez sincere mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră felicitări 
transmise cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Norvegiei.

Sînt. la rîndul meu, convins că relațiile bune și prietenești dintre cele 
două țări ale noastre vor conținua să se dezvolte.

ODVAR NORDLI
Primul ministru al Norvegiei

Statornicie
(Urmare din pag. I)
rie — și există mîndria celor de la 
„Vulcan" (ca și de la alte mari uzi
ne bucureștene) că au pregătit cadre 
pentru uzinele tării. Este în creștere 
și numărul tinerilor bucureșteni care 
își află locul în atelierele „Vulcanu
lui".

Semnarea contractului de muncă 
jse face abia după ce solicitanții pri- 
meăc toate explicațiile rieceșare ,pri- 
yind profilul întreprinderii,, meseriile 
ptc.,— și, bineînțeles, după ce optea
ză pentru o meserie sau alta. Greul 
începe tocmai cînd s-ar părea că to
tul este în ordine. Să zicem că tinerii 
care vin aici nu sînt nici mai buni, 
nici mai răi decît alții, au multe ca
lități, mai au și metehne — și-apoi, 
a invăta o meserie nu este o treabă 
tocmai ușoară. Ezitări, vorbe cam ne
lalocul 16r, cîte-o absentă nemotivată. 
Acasă la părinți, își zice tînărul, nu 
trebuia să te scoli așa de dimineață 
și să te ții de lucru opt ore la rînd. 
Și-apoi, cineva i-a șoptit că ar mai 
fi și locuri unde nu stau meșterii cu 
ochii pe tine, poți să mai și lipsești 
etc. Ezitările, timpul pierdut, absen
tele nemotivate dereglează un întreg 
proces de producție. Contezi pe un 
om, iar el încă stă pe gînduri...

Iată o problemă asupra căreia to
varășul Ion Gheorghe. Secretarul co
mitetului de partid, insistă : și aici, 
ca de altfel și la alte întreprinderi 
mari, s-au făcut auzite glasuri se
vere, cerînd să nu se mai pună bază 
pe toți „șovăielnicii", care mai mult 
îr.curcă. Cui nu-i place aici și nu se 
^bvedește silitor de la-nceput să pof
tească în altă parte, dacă l-o primi 
cineva. Aparent, aceasta ar fi solu
ția cea mai potrivită. Numai că aici, 
la „Vulcan", sînt oameni cu mare 
experiență în munca politico-educa- 
tivă. în formarea cadrelor, și ei _ își 
zic : ce s-ar fi întîmplat cu atîția 
dintre muncitorii de nădejde ai uzi
nei dacă cineva, după primele ezi
tări, greutăți de acomodare, cite-o 
absentă, le-ar fi cerut să plece din 
uzină ? Nu despre o bunăvoință exa
gerată și păgubitoare este vorba, ci 
de un ajutor tovărășesc, muncitoresc 
dat celui în dificultate, pentru a se 
putea încadra într-un colectiv puter
nic. Și de întărirea muncii politico- 
educative in privința spiritului de 
ordine și disciplină la fiecare loc de 
muncă. Uzina are nevoie de oameni. 
Pe bună dreptate, secretarul comite
tului de partid întreba : de unde 
să aducem noi muncitori gata for
mați, toți unul și unul, cînd toate uzi
nele din țară au nevoie de cadre de 
înaltă calificare ? In momentul de 
față soluția cea mai indicată este să 
ne formăm noi oamenii, cu răbdare, 
cu pricepere, cu răspundere — așa 
cum de altfel am făcut-o și pînă 
acum. Evident, este mai greu. Firesc, 
și satisfacțiile vor fi mai mari.

In ’73—’74. strungăria de la „Vul
can" a fost oarecum în suferință, 
din pricina fluctuației. Unii erau de 
părere că nu se mai înghesuie prea 
multi să practice o meserie cam . 
„demodată". (De unde pînă unde... 
demodată ? — cînd trebuie s-o în
veți multi ani. cînd abia se perfec
ționează. cînd apar tipuri noi de 
strunguri... Demodată — spun unii, în 
comparație cu cea de constructor de 
calculatoare electronice... Numai că 
și calculatoarele au nevoie de' strun- 
gărie !). Altele erau pricinile fluc
tuației. pe care comuniștii secției 
le-au sesizat la timp : neajunsuri _ in 
organizare. Nu se urmărea cu serio
zitate ce li se dă de lucru oameni
lor, dacă toți au calificarea necesară 
pentru executarea pieselor resnecti- 
ve 1 nu se ținea seama de puterea 
si de capacitatea fiecăruia : greută
țile de acomodare prin care treceau 
unii tineri de curînd veniti în uzină 
erau judecate global, trecute la 
„greutăți obiective" etc. Reorganiza
rea strungăriei a fost dublată de o 
susținută muncă educativă a orga
nizației de nartid — și iată rezul
tatul : în 1975 strungăria a funcțio
nat mult mai bine.

Citeva nume de reținut, pentru o 
viitoare vizită la „Vulcan" : Tudor 
Oprea, cazangiu, Stan Radulescu, 
sudor. Alexandru Macovicencu, 
strungar. Ion Jumuga. strungar ; din 
motive diverse, din vina lor. poate și 
a altora, acești patru muncitori au

TIAO SUFANUVONG
Președintele Republicii 

Democrate Populare Laos, 
Președintele Comitetului Central 

al Frontului Patriotic Laoțian

vrut la un moment dat. fără nici un 
motiv temeinic, să-și facă bagajele. 
Dacă au revenit asupra unei hotărîri 
pripite, aceasta se explică prin nu
meroasele intervenții salutare, tovă
rășești și părintești din partea unor 
oameni cu mai mare experiență, în
cercați și ei de greutățile începutului. 
Ion Jumuga, de pildă, nu se număra 
printre cei cu probleme. în viata și 
munca lor, aparent totul era în or
dine. Și totuși... Doi muncitori de la 
mecanică grea — Constantin Marcu 
și Traian Mihăilescu — l-au convinB 
să rămină pe loc : cei doi. îl învăța
seră meserie și se socoteau răspun
zători de soarta lui (Jumuga avea 
atunci 18 ani). „Eram puști și a tre
buit să-mi vină mintea la cap".

Acum, cînd nu mai e „puști", să 
vedem cu ce se poate lăuda tînărul 
nostru, dacă stabilizarea în uzină i-a 
priit sau nu : deci, muncitor caru- 
selist de bază, execută „piese che
ie", are și doi ucenici, absolvenți de 
școală profesională, Eugen și Mari
an, îi învață el cum trebuie să te 
porți și să muncești ; s-â căsătorit 
cu o tînără muncitoare de la între
prinderea de confecții și au o fetiță, 
Fănuța ; cumnata (18 ani) lucrează 
tot la confecții ; cumnatul (17 ani) 
a fost poftit de Ion Jumuga la „Vul
can" să se califice. Deci, o familie 
de cinci persoane. „I-am luat și pe 
cumnat și pe cumnată pe lingă noi, 
fiindcă sînt tineri și aveam datoria 
să-i ajut s-o pornească fără potic
neli pe drumul muncii". Pentru a- 
ceastă familie, Ion Jumuga a cum
părat o căsuță în Rahova, cinci ca
mere. „N-o fi ea prea arătoasă, dar 
ne simțim bine". ,

...„Mai treceți pe la noi!"

O PROBLEMĂ 1
DE DIMENSIUNI MONDIALE , OCROTIREA PĂDURILOR

„...Adine despicat de limbile ascu
țite ale topoarelor, / acolo in desișul 
acelei păduri de sequoia, J am auzit 
maiestosul arbore cintindu-și cinta- 
rea de moarte". Astfel descria Walt 
Whitman desțelenirea pămînturilor, 
statornicirea omului pe suprafețe o- 
cupate pînă atunci de păduri secu
lare.

Datele situației s-au schimbat 
mult de atunci, căpătînd proporții 
îngrijorătoare. Dacă în anumite con
diții și faze ale istoriei unui popor, 
înseși derințele avansului economic 
și social au impus restrîngerea pă
durii, cîștigarea de noi pămînturi 
pentru agricultură, pentru așezări 
urbane și căi de comunicație, s-a a- 
juns inevitabil la acel punct dincoa
ce de care, figurativ vorbind, cu cit 
mai biruitoare părea securea — de 
fapt ferăstrăul mecanic sau electric 1 
— cu atît mai amenințător se întor
cea ea de fapt împotriva omului, 
asemenea unui teribil bumerang.

Datele existente conturează o si
tuație pe cit de cuprinzătoare, pe 
atit de alarmantă. De cînd primul 
topor primitiv, a doborit întîiul arbo
re, pădurile — acoperămîntul cel 
mai întins și mai durabil al solului, 
constituind sistemul ecologic cel mai 
important pentru fixarea energiei 
soarelui pe Pămint, și, prin urmare, 
pentru menținerea vieții — au pier
dut jumătate din întinderea lor, in 
timp ce omenirea în acest răstimp 
s-a multiplicat, de sute și chiar mii 
de ori.

Distrugerea pădurilor, cărora li se 
datorește stabilitatea și calitatea a 
trei elemente fundamentale ale vie
ții oamenilor : solul, aerul și apa, 
s-a soldat de-a lungul tîmoului cu 
efecte dezastruoase. Pădurilor le re
vine un rol însemnat în fixarea stra
tului. relativ subțire, de sol fertil, 
mediul germinativ al masei vegetale. 
Despăduririle masive au înmormîntat 
sub dune de nisip înfloritoare civili
zații în nordul Africii și în Asia, iar 
în Peninsula Iberică, în Grecia, ca 
și în alte părți ale Europei, au Îm
pins dezgolirea munților șl dealurilor

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
SI COOPERĂRII Al REPUBLICII BURUNDI

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
miercuri după-amiază, pe ministrul 
afacerilor externe și cooperării al

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

s-au desfășurat, miercuri, convorbi
rile oficiale dintre ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe și cooperă
rii al Republicii Burundi, Bwakira 
Melchior.

Discuțiile au prilejuit un schimb 
de opinii cu privire la evoluția rela
țiilor româno-burundeze. exprimîn- 
cju-.se dorința promovării și intensi
ficării lor în domeniile economic, po
litico-diplomatic, tehnico-știintific. 
cultural.

Au fost abordate, totodată, unele 
• probleme ale vieții internaționale.

La convorbiri, desfășurate într-un 
spirit de cordialitate și înțelegere re
ciprocă, au. participat Gheorghe Do
bra, prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E. A luat parte amba
sadorul Republicii Burundi la Bucu
rești, Gaspard E. Karenzo.

★
Ministrul afacerilor externezi Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a oferit, în aceeași zi, 
un dejun în onoarea ministrului a- 
facerilor externe și cooperării al Re
publicii Burundi, Bwakira Melchior.

Au luat parte Radu Păun, ministrul 
sănătății, Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul 'Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internationale, Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, pre
cum și oficialitățile române și bu- 
rundeze prezente la convorbiri.

In timpul dejunului, miniștrii de 
externe ai celor două țări au toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
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Meciuri de selecție pentru lotul reprezentativ
Echipele de gimnastică 

ale României întreprind 
un turneu in Canada și S.U.A.

Ieri dimineață au părăsit Capitala 
selecționatele masculine și feminine 
de gimnastică ale României, care vor 
întreprinde un turneu în Canada și 
S.U.A.

Din oele două loturi fac parte, 
printre alții, multipla campioană eu
ropeană Nadia Comăneci, Teodora 
Ungureanu, Alina Goreac și Anca 
Grigoraș, campionul mondial în pro
ba de inele Dan Grecu, Mihai Borș, 
Nicolae Oprescu.

Actualitatea la automobilism și carting
• întrunit, zilele trecute, într-o șe

dință de lucru. Comitetul Federației 
române de automobilism și carting a 
definitivat planul de măsuri pe 1976. 
In vederea îmbunătățirii în continua
re a activității, preocupările federa
ției se vor concentra spre,: organi
zarea și întărirea comisiilor locale de 
automobilism și carting (pe lingă 
fiecare filială județeană A.C.R.), a- 
sigurarea condițiilor de desfășurare 
a calendarului competițional (cu ac
cent special pe competițiile de car
ting), formarea, pregătirea tehnică și 
educarea lotului de automobiliști 
fruntași, intensificarea acțiunilor de 
popularizare a acestui sport cu larg 
caracter tehnico-aplicativ, atragerea 
tineretului la construirea și condu
cerea carturilor.

• Noul regulament de desfășu
rare a campionatelor naționale (care 
urmează să fie trimis fiecărei comi
sii locale, cluburilor. și asociațiilor 
sportive interesate) intră în vigoare 
începînd din acest sezon competițio- 
nal. Primul concurs automobilistic al 
anului — „Raliul Banatului" — va 
avea loc la Timișoara (13—14 mar- 

pînă la limite vecine cu calamitatea.
Mai aproape de vremurile noastre, 
despăduririle, dictate cu deosebire 
de goana după profit, de conside
rente comerciale de moment, au pro

Pînă nu este prea tîrziu!

® Tăierea unui brad durează UN MINUT, dar ca să ajungă 
la maturitate sînt necesari CEL PUTIN 70—80 DE ANI. Ritmul 
de creștere și capacitatea de tăiere, pe unitate, se află în 
raport de 1 la 2 000 000.

® Productivitatea pădurilor lumii SE RIDICĂ LA 1 600 MI
LIOANE MC PE AN, dar se taie 2 200—2 600 milioane mc, cu 
50 LA SUTĂ MAI MULT DECÎT LIMITA ADMISIBILĂ.

® ÎNTR-UN DECENIU, consumul de lemn industrial pe 
glob a crescut cu peste O TREIME.

® Specialiștii afirmă că proiectele pe termen lung de dez
voltare a Africii, planurile de industrializare, ca și cele de 
exploatare a resurselor de apă de pe continent sînt sortite 
eșecului, dacă nu se va acorda atenția necesară conservării 
fondului său forestier.

@ Globul bămîntesc a pierdut JUMĂTATE din pădurile 
sale. în America, din circa 170 milioane hectare acoperite cu 
arbori, existente înaintea colonizării, au rămas doar 7—8 
milioane hectare, adică aproximativ A 20-A PARTE.

© înainte de începerea despăduririlor, fluviile transportau 
anual către mări și oceane 10 miliarde mc de aluviuni. Acum 
transportă aproape 30 miliarde mc. Eroziunile au distrus UN 
SFERT din suprafața agricolă a globului.

dus procese ireversibile. Nord-ame- 
ricanii au și un termen ce caracte
rizează această situație : „man-made 
deserts" (deserturi create de om).

In afară de protejarea solului, pă
durea exercită cea mai puternică ac
țiune purificatoare asupra aerului,

Republicii Burundi, Bwakira Mel
chior.

In'cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
probleme referitoare la colaborarea 
și cooperarea româno-burundeză în 
diverse domenii de interes reciproc.

★
Republicii Socialiste România, și a 
generalului-locotenent Michel Mi- 
combero, secretar general al Parti
dului Uniunea pentru Progres Natio
nal, președintele Republicii Burun
di, pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările noastre, subliniind că 
această vizită reprezintă manifesta
rea dorinței reciproce de a dezvolta 
relațiile româno-burundeze, în inte
resul ambelor popoare, al cooperării 
și înțelegerii între națiuni.

★
Miercuri dimineața a avut loc 

semnarea Protocolului celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-burundeze de 
cooperare economică și tehnică. Do
cumentul prevede acțiuni de coope
rare în domeniile industriei extracti
ve și metalurgice, agriculturii, trans
porturilor, precum și pregătirea de 
cadre și schimburi comerciale.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, iar din 
partea burundeză de Bwakira Mel
chior, ministrul afacerilor externe 
și cooperării.

Au fost de față funcționari supe
riori din M.A.E., precum și ambasa
dorul Republicii Burundi la Bucu
rești.

★
Ministrul burundez a depus, 

miercuri dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.'

★
Cu ocazia vizitei oficiale în Româ

nia a ministrului afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Burundi, 
BWakira Melchior, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Gaspard 
E. Karenzo, a oferit, seara, un coc
teil. ■ (Agerpres)

Ieri, pe stadionul Republicii din 
București au avut loc două meciuri 
de selecție pentru lotul .reprezenta
tiv de fotbal. Sub îndrumarea directă 
a lui Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
F.R.F., au fost alcătuite două for
mații care au jucat contra echipelor 
divizionare B, Progresul și Metalul 
din București. Au fost utilizați toți 
jucătorii selecționați în lotul lărgit, cu 
excepția fotbaliștilor Bălăci, Crișan, 
Porațchi, Ciocan (bolnavi de gripă) 
și Lucută (accidentat).

tie), în organizarea filialei județene! 
A.C.R. și a C.L.A.C. El;,va conta ca 
etapă a campionatului național de 
raliuri.
• Cartul de fabricație românească 

— conceput și realizat la I.R.A. Cluj- 
Napoca și omologat în toamna anului 
trecut — a intrat în producție de se
rie. între primii beneficiari ai noilor 
carturi sînt elevii școlilor profesio
nale aparținînd Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. De 
altfel, din inițiativa aceluiași minis
ter, sînt în curs de organizare secții 
de automobilism și carting pe lîngă 
unități I.T.A. Pînă acum, astfel de 
secții sportive au luat ființă la Ti
mișoara și Brașov.

• începînd cu 1976, în campiona
tele interne de automobilism se va 
acorda o atenție specială întrecerilor 
la clasa națională „Dacia 1 300". Fa
brica piteșteană este preocupată, de 
altfel, de sporirea performantelor 
sportive ale automobilelor respective, 
spre a le putea impune cu și mai 
multă autoritate în competițiile in
ternaționale.

absorbind bioxidul de carbon șl res- 
tituindu-1 sub forma atit de necesa
rului oxigen. Din cele 12—14 mili
arde de tone de bioxid de carbon 
lansate anual în atmosferă prin ar

derea combustibililor, plus cele pro
venite din respirația oamenilor și a- 
nimalelor. două treimi sînt absorbite 
de „plămînii verzi" ai pămîntului.

Nu 'mai puțin important este rolul 
pădurii ca factor de regularizare a 
cursurilor rîurilor. De asemenea, pă-

Cronica zilei
Delegația economică condusă de 

Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, care a efec
tuat o vizită în Mexic, Columbia, 
Peru și Venezuela, unde a purtat 
convorbiri cu privire la extinderea 
colaborării și, cooperării dintre Româ
nia și aceste'țări în domeniul indus
triei extractive, s-a înapoiat în Ca
pitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de 
Gheorghe Dobra, prim-adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, de alte persoane oficiale.

Era de față Armando Cantu, amba
sadorul Mexicului în tara noastră.

*
Cu prilejul celei de-a 15-a ani

versări a Institutului național de 
sport, educație fizică și recreare 
din Cuba (I.N.D.E.R.), miercuri, la 
București, ambasadorul Republicii 
Cuba, Humberto Castello Aldanas, a 
oferit un cocteil. Au fost prezenți 
general lt. Marin Dragnea. președin
tele C.N.E.F.S.. activiști în domeniul 
sportului, antrenori și ziariști spor
tivi.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 2? februarie. In țară t Vreme în 
general frumoasă, dar friguroasă în 
primele nopți în Moldova și estul 
Transilvaniei. Cerul va prezenta înse
ninări persistente, exceptind Banatul, 
Oltenia și Cîmpia Dunării, unde va fi 
temporar noros, favorabil ninsorilor 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit, Temperatura va marca o creștere 
ușoară spre sfirșitul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 8 
și plus 2 grade, exceptind Moldova și 
estul Transilvaniei, unde vor coborî 
frecvent sub minus 12 grade, iar In 
primele nopți ajungtnd pînă la minus 
20 grade. Temperaturile maxime vor 
oscila între zero șl 8 grade, în jumăta- 
'tea de sud-vest a țării, și între minus 
5 și plus 3 grade în rest. In București : 
Cerul va fi temporar noros. Vint slab 
pînă la potrivit. Dimineața și seara se 
va produce ceață. Temperatura se va 
menține coborîtă la început, apoi va 
înregistra o ușoară creștere.

Formația primă a învins pe Meta
lul cu 2—1 (0—0), prin punctele în
scrise de Georgescu și Cheran. Punc
tul forte al acestei formații l-a con
stituit linia de mijloc, alcătuită din 
Dumitru, Dobrin, Iordănescu sau 
Bdloni (in repriza a doua).

Formația secundă a întrecut pe 
Progresul cu 4—2 (2—1) prin puncte
le marcate de Mulțescu (3) și Romilă. 
Din această formație au fost reți
nuți pentru lotul prim jucătorii Mul- 
țescu, Zamfir și Romilă.

Din lotul prim, compus din 18 ju
cători, se va alcătui formația repre
zentativă care, sîmbătă, Ia Timișoara, 
va întilni într-o . partidă de verifi
care cunoscuta formație - iugoslavă 
O.F-.K. -Beograd.

În citeva rînduri
ȘAH

Cu două runde înainte de încheie
rea turneului internațional de șah de 
la Malaga, în fruntea clasamentului 
se află Robert Byrne și Larry Chri
stiansen (ambii S.U.A.), cu cîte 8 
puncte, urmați de Florin Gheorghiu, 
Victor Ciocîltea și Gudmur Sigur- 
jonsson (Islanda) — cîte 6,5 puncte 
etc. In runda a 11-a. Florin Gheor
ghiu și Victor Ciocîltea au remizat 
partidele susținute cu Arturo Pomar 
(Spania) și. respectiv, Guillermo 
Garcia (Cuba).

BOX
Japonezul Koichi Wajima a recu

cerit titlul de campion mondial la 
categoria super-welter (W.B.A.), în- 
vingind prin K.O. în repriza a 15-a 
pe Yu Jae Do (Coreea de Sud).

FOTBAL
La Djakarta, în turneul preolimpic 

de fotbal (zona asiatică), grupa a
2-a).  echipa Indoneziei a învins cu 
scorul de 8—2 selecționata Noii 
Guinee.

durea este menită să asigure cerin
țele de agrement și turism (tot mai 
accentuate în condițiile vieții moder
ne), ambianta biofizică indispensabilă 
localităților balneoclimaterice, conser
varea multor specii de plante și a- 
nimale foarte utile etc., etc.

într-un cuvînt, fără păduri sufi
ciente, dezvoltarea, viața însăși .nu 
sint posibile. Astăzi, după cifrele 
furnizate de F.A.O., pădurile ocupă 
pe glob 3 941 000 000 hectare, adică o 
treime din suprafața uscatului. Tot 
mai mult, pe plan mondial, își face 
loc părerea că aceasta reprezintă un 
minimum necesar, sub care omenirea 
pu-și poate permite să coboare. în 
condițiile cînd omenirea are de răs
cumpărat fată de pădure greșeli mi
lenare, cînd un singur automobil, par- 
curgînd 1 000 de km, consumă o can
titate de oxigen suficientă unui om 
pe timp de un an, iar rîurile dez
lănțuite fac tot mai mari ravagii, 
spălînd nemilos ce a mai rămas din 
fertilitatea solului, resursele fores
tiere nu mai pot fi explo.atate în mod 
nerațional. în afară de unele mă
suri adoptate în diferite țări pe plan

(După „Le Monde")

Excelenței Sale General OLUSEGUN OBASANJO
Șeful Guvernului militar federal,

Comandant-șef al Forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria
LAGOS

Am aflat cu profund regret vestea despre brusca și tragica moarte a 
generalului Murtala Ramat Muhammed, comandant-șef al Forțelor armate, 
șef al Guvernului militar federal al Republicii Federale Nigeria.

în aceste momente de doliu național, vă transmit dumneavoastră, 
poporului și guvernului militar federal, în numele poporului și guvernului 
român, precum și al meu personal, sentimente de adîncă simpatie și cele 
mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Nigeriei la București
La Ambasada Republicii Federale 

Nigeria din București a avut loc 
miercuri dimineață prezentarea de 
condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viată a șefului statului, genera
lul Murtala Ramat Muhammed.

Tovarășii Stefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, gene
ral de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale. Cornel Pacoste,

Semnarea unor documente de cooperare economică 
între România și Siria

Miercuri au fost semnate la Bucu
rești două documente care lărgesc 
sfera cooperării economice și tehnice 
între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană. Ele se 
referă la execuția unor lucrări de 
îmbunătățiri funciare în bazinul hi
drografic al fluviului Eufrat, lucrări 
ce se încadrează în programul de 
punere în valoare a unor mari su
prafețe de teren.

Angelo Miculescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministru agricul
turii și industriei alimentare, și

TENIS. Sportivi 
români peste hotare

în cadrul turneului internațional 
de tenis de la Salisbury (Maryland), 
Hie Năstase l-a întrecut în două se
turi (6—2. 6—2) pe mexicanul Joa
quin Loyo Mayo. Alte rezultate : 
Rahim (Pakistan) — Stewart (S.U.A.)
3—6, 7—5, 6—3 ; Scanlon (S.U.A.) — 
Ion Tiriac (România) 6—2, 6—3 ; 
Estep (S.U.A.) — Austin (S.U.A.) 
6—2, 1-6, 6-3.

★
La Sofia a iriceput un turneu in

ternațional de tenis pentru tineret 
și juniori, la care participă sportivi 
și sportive din Grecia, România, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și Bul
garia. In primul tur al competiției, 
rezervată juniorilor, Florin Segăr- 
ceaBu- l-a-întrecut cu 6—1. 6---0 pe 
bulgarul -Dimov. La junioare, Game- 

. lia Ghiriac a dispuș cu 3—6. . 6—2, 
6—3 ,de Velciova (Bulgaria), iar Lu- 
neia Orășeanu a cîștigat cu 6—2, 
6—4 partida susținută cu jucătoarea 
bulgară Nenova. Rezultate înregis
trate în probele de dublu : mascu
lin : Segărceanu, Mîrza (România) — 
Dimov, Lazarov (Bulgaria) 6—3, 
6—1 ; feminin : Orășeanu, Chiriac 
(România) — Maslenkova, Nenova 
(Bulgaria) 6—3, 6—4. •

★
în primul tur al turneului inter

național feminin de tenis de la De
troit, Mariana Simionescu a întîl- 
nit-o pe cunoscuta campioană ame
ricană Chris Evert, principala fa
vorită a concursului. La capătul 
unei partide spectaculoase, Chris 
Evert a obținut victoria cu 6—2, 
6—4. Alte rezultate : Marita Redondo 
(S.U.A.) — Renata Tomanova (Ce
hoslovacia) 6—2. 6—2 ; Carrie Meyer 
(S.U.A.) — 'Diane Fromholtz (Aus
tralia) 4—6. 6—1, 6—1 ; Ann Kiyo- 
mura (S.U.A.) — Florența Mihai 
(România) 6—4, 6—2 ; Cynthia Doer- 
ner (Australia) Julie Anthony 
(S.U.A.) 6—3, 2—8. 6—3.

Foloase de neprețuit

• Pădurile lumii absorb două treimi din bioxidul de carbon 
lansat în atmosferă de arderea combustibililor, de respirația 
oamenilor și animalelor, transformîndu-I, prin fotosinteză, în 
oxigen.

® 1 kmp de ocean produce zilnic cam jumătate de tonă de 
oxigen ; aceeași suprafață de prerie — 1—3 tone, iar pădu
rile ecuatoriale — 11 tone I

/ •

® Sub acoperămîntul pădurii, procesul formării de torenți 
se reduce cu pînă la 98 la sută, iar pierderile de sol sînt de 
200—1 000 de ori mai mici decît pe suprafețele fără arbori.

® Un hectar de pădure poate reține în sol, în cursul unui 
an, peste 6 000 mc de apă, cam tot atît cît consumul anual de 
apă a 70 de persoane, în mediul urban.

® In ultimul secol, ca urmare a industrializării, procentul 
de bioxid de carbon în atmosferă a crescut de la 10 la 15 la 
sută. în lipsa pădurilor, creșterea ar fi fost de pînă la 45 la 
sută.

national, în ultimii ani a început, 
sub egida UNESCO, o acțiune de 
studii și cercetări pe plan mondial, 
în cadrul „Programului biologic in
ternațional". Nu este mai puțin a- 
devărat că. deocamdată, ne aflăm 
doar la început, că urmările practice 
ale acestor cercetări sint mult prea 
reduse în raport cu dimensiunile și 
complexitatea problemei.

Devine tot mai limpede că reface
rea. conservarea și dezvoltarea pădu
rilor constituie o problemă mondială, 
care reclamă acțiunea energică și 
responsabilă a fiecărei țări, pe baza 
unui riguros plan de perspectivă, 
concomitent cu o largă colaborare 
internațională.

Tocmai răspunzînd acestui impe
rativ al zilelor noastre, in România 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, au exprimat condoleanțe în
sărcinatului cu afaceri a.i. al Repu
blicii Federale Nigeria la București, 
Spiff Micah Taribo.

S-a păstrat un moment de recule
gere în fața portretului îndoliat al 
defunctului și s-a semnat în cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)

Soubhi Kahale, ministrul Barajului 
Eufrat, au semnat un protocol cu- 
prinzînd măsuri pentru îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate anterior, la ni
vel înalt, privind acțiuni comune în 
domeniul îmbunătățirilor funciare. 
De asemenea, între întreprinderea 
de comerț exterior „Romagrimex" 
și Administrația generală pentru 
dezvoltarea Bazinului Eufrat a fost 
încheiat un contract pentru realiza
rea unor lucrări complexe de îm
bunătățiri funciare.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană (ni

vel mediu).
17.00 Telex.
17,05 Din țările socialiste. Skoplje

— orașul renăscut.
17,15 Muzica.
17,35 Enciclopedie pentru tineret. 
18,00 Cabinet juridic.
18.20 Artă plastică.
18.45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Mal aveți o întrebare? Dru

muri noi In sistemul solar.
20.45 Cadran economic mondial. 
21,05 Palmaresul clnteeului (II). 
21,25 Revista literar-artlstlcă TV.

Foaie pentru minte, Inimă șl literatură.
22,10 24 de ore. 

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radiotelevlziunll. Dl- 
. ..rljor : .Paul sțaicu. Soliști ; 

George'' Hamza și Ludovic' '■■o. -Lărig.-'1 ; s-Ttwțjo’ fi
22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 

- . ■.•.„maț.făcutțfieyaștft. mea.

De la Direcția 
generală a 
drumurilor

Direcția generală a drumurilor din 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor informează că după 24 
de ore de restricții, în urma termi
nării unor lucrări curente de reame- 
najare a podului rutier de la kilome
trul 216, sectorul Brezoi — Rîul Va
dului, circulația a fost reluată pentru 
toate categoriile de autovehicule, pe 
drumul național Rîmnicu-Vîlcea — 
Sibiu. (Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 18 FEBRUARIE
1976

Extragerea I : 26 7 31 34 16 32.
Extragerea a Il-a : 20 11 41 8 37.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 

952 820 lei.

a fost elaborat, din inițiativa și sub 
îndrumarea directă a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „PROGRAMUL DE MA
SURI PENTRU CONSERVAREA ȘI 
DEZVOLTAREA FONDULUI FO
RESTIER", document care vine 
să statueze, in mod științific și 
unitar, ansamblul de acțiuni privind 
gospodărirea judicioasă a inestimabi
lei bogății pe care o reprezintă pă
durile. Este încă o elocventă dovadă 
a unei înalte responsabilități față de 
viitorul poporului nostru și, totodată, 
o contribuție prețioasă la soluționa
rea unei probleme majore care con
fruntă omenirea : ocrotirea pădurii, 
componentă esențială a echilibrului 
biologic pe planetă.

Vasile OROS

)
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începerea lucrărilor „Comitetului special pentru

Carta O.N.U. și creșterea rolului Națiunilor Unite“
Vizitele unor delegații ale Consiliului DAMASC

Național al F.U.S. Vizita delegației parlamentare române
în Austria

18 (Agerpres). — Dele- 
Adunări Naționale, con- 

Giosan,

de tovarășul Nicolae Ceausescu 
la Marea Adunare Națională difuzat 
ca document oficial al organizației

VIENA 18 — Corespondentul nos
tru transmite : Delegația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste din România, condusă de to
varășul Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Poliție Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Național al F.U.S., s-a întîlnit cu 
dr. Fritz Bock, președintele Institu
tului Dunărean European, fost vi
cecancelar federal al Austriei. De
legația F.U.S. ă-a întîlnit. de ase
menea, cu șeful guvernului landului

Austria de Jos, Andreas Maurer, și 
cu alți reprezentanți ai vieții poli
tice și economice din Austria.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare, pe multi
ple planuri, a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Austria și 
România.

La întîlniri a luat parte ambasado
rul României la Viena, D. Aninoiu. 
Delegația română a vizitat șantierul 
naval Korneuburg și uzinele siderur
gice Donawitz.

NAȚIUNILE UNITE 18 — Cores
pondentul nostru transmite : La se
diul Națiunilor Unite din New York 
au început luprările primei sesiuni a 
„Comitetului special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului Națiunilor 
Unite" — organism creat la sesiunea 
trecută a acestui important for inter
național — prin adoptarea prin con
sens a unei rezoluții supuse aprobării 
Adunării Generale de România și Fi- 
lipine, împreună cu alte 27 state 
membre.

în prima zl a reuniunii. Secretaria
tul O.N.U. a difuzat ca document 
oficial al Adunării Generale capito
lul integral din expunerea prezenta
tă, Ia 18 decembrie 1975, de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Ma
rea Adunare Națională, cu privire Ja 
îmbunătățirea activității O.N.U. și 
ridicarea rolului său Ia înălțimea res
ponsabilității majore ce-i revine în 
lumea de azi. Acest document a fost 
distribuit de O.N.U. tuturor celor 
144 state membre și șe va afla atît 
în atenția comitetului menționat, cît 
și a celei de-a XXXI-a sesiuni ordi-

nare a Adunării Generale a O.N.U., 
care va dezbate, ca punct distinct, ra
portul comitetului.

Difuzînd acest important document 
românesc. Secretariatul O.N.U. in
formează. totodată, că Marea Adu
nare Națională și-a însușit apre
cierile și concluziile cuprinse în 
expunerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în același timp, se arată 
că forul legislativ suprem al tării a 
aprobat întru totul documentul refe
ritor la „Poziția României cu privire 
la îmbunătățirea și democratizarea 
activității O.N.U., la întărirea rolului 
său în realizarea colaborării între 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, a unei lumi mai bune 
și mai drejște. a unei păci trainice". 
După cum se știe, acest ultim docu
ment a fost prezentat de țara noas- 

. tră la Națiunile Unite în noiembrie 
1975 și s-a aflat printre documente
le care au format baza dezbaterilor 
celei de-a XXX-a sesiuni a Adunării 
Generale asupfa punctelor vizînd 
creșterea rolului Organizației și îm
bunătățirea Cartei O.N.U.

în Finlanda
HELSINKI 18 (Agerpres). - în 

continuarea vizitei în Finlanda, în
treprinsă 
mocrate 
(S.K.D.L.)
Național al Frontului Unității Socia
liste, tovarășul Eugen Jebeleanu,

la invitația Uniunii De- 
a Poporului Finlandez 

de delegația Consiliului

vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S., a avut o întîlnire cu to- 

.varășul Aarne Saarinen, președintele 
Partidului Comunist Finlandez.

De asemenea, delegația F.U.S. s-a 
întîlnit cu ministful finlandez al co
municațiilor. Kuako Hjerppe.

DAMASC 
gația Marii 
dusă de tovarășul Nicolae 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv at C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
sosit la Damasc, la invitația Consi
liului Poporului ăl Republicii Arabe 
Siriene..

La aeroportul Damasc, în întîmpi- 
narea oaspeților au venit Mohammed 
Aii Al-Halabi. membru al Coman
damentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Consiliului Poporului al R.A. Sirie
ne. alte personalități siriene. Erau 
prezenți ambasadorul țării noastre 
ia Damasc, Emilian Manciur, membri 
ai ambasadei.

Miercuri, in capitala siriană au în
ceput convorbirile dintre delegația 
parlamentară română și delegația 
Consiliului Poporului al R. A. Sirie
ne. Cu acest prilej s-a procedat la o

informare reciprocă asupra preocupă
rilor actuale ale celor, două parla
mente. exprimîndu-se dorința co
mună de a amplifica și diversifica 
legăturile bilaterale în spiritul prie
teniei și încrederii reciproce ce ca
racterizează relațiile dintre România 
și Siria. Totodată, s-a făcut un 
schimb de vederi în probleme inter
naționale și îndeosebi în legătură cu 
situația dim Orientul Mijlociu.

In cursul zilei de miercuri, tovară
șul Nicolăe Giosan și membrii dele-’ 
gației parlamentare române. însoțiți 
de Mohamed Adel Jampus, vice
președintele Consiliului Poporului al 
R. A. Siriene, au vizitat orașul Ku- 
neitra. precum și două școli internat 
pentru fiii celor căzuți pe cîmpul de 
luptă.

Seara, președintele Consiliului Po
porului al R. A. Siriene, Mohammed 
Aii Al-Halabi, a oferit un dineu în 
onoarea delegației parlamentare ro
mâne.

• FILMUL SI LIBER
TATEA se intitulează iniția
tiva lăudabilă a cineaștilor ita
lieni de a prezenta elevilor din 
școlile medii și cadrelor didac
tice filme — documentare sau 
artistice — închinate rezistenței 
antifasciste. In cadrul acestei 
acțiuni, un ciclu special de fil
me documentare și-a propus să 
înfățișeze evenimentele de acum, 
trei decenii, prin intermediul re
latărilor conducătorilor politici 
ai partidelor și mișcărilor care 
au luat parte la lupta de rezis
tentă. Dincolo de valoarea lor 
educativă, aceste filme consti
tuie un prețios material de ar
hivă.

BAGDAD

ANGOLA
® Consiliul Revoluției a aprobat legea asupra 
puterii populare ® Noi succese ale forțelor armate

populare
LUANDA 18 (Agerpres). — Consi

liul Revoluției a dat publicității le
gea asupra puterii populare, aproba
tă in urma semnării ei de către pre
ședintele Republicii Populare Ango
la, Agostinho Neto. Potrivit acestei 
legi care urmează 
goare, adunările și 
nale, municipale și 
rențiate în funcție 
iile zonelor rurale 
plinesc funcția de ____ ______
five. Ele au ca sarcină ridicarea con
științei politice a maselor, a spiri
tului lor de luptă împotriva obscu
rantismului, tribalismului, regionalis
mului și politicii rasiale.

★
Comandamentul general al Forțe

lor armate populare angoleze a a- 
nunțat eliberarea orașului Pedro do 
Feytico, situat în regiunea nordică a 
țării. în acest fel, practic. întreaga 
zonă septentrională se află sub con
trolul forțelor armate ale guvernu
lui M.P.L.A.

- ★ ■ ,
Mii de locuitori din orașul Huambo 

au participat la un miting consacrat 
eliberării acestui important centru 
urban de sub ocupația mercenarilor 
și trupelor intervenți6tilsie!'âle regi
mului de la Pretoria.

Conducerea Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei și guvernul 
Republicii Populare Angola — a de
clarat Lucio Lara, membru al Birou
lui Politic al C.C. al M.P.L.A. — a- 
doptă măsuri urgente pentru restabi
lirea vieții politice și economice în 
țară. în toate zonele eliberate au fost 
trimiși activiști ai partidului, precum 
și specialiști în diverse domenii. — 
ingineri, agronomi, medici, pedagogi, 
economiști — pentru a reface și a 
repune în funcțiune obiectivele și în-

în vi-să intre 
comisiile comu- 

provinciale. dife- 
de particularită- 
și urbane, înde- 
organe consulta-

angoleze
treprinderile 
mercenari și 
africane.

Agențiile
informează că. miercuri, Marea Bri
tanie. Italia, Danemarca, Norvegia, 
Olanda, Suedia, Elveția, Finlanda, 
Irlanda, Cipru, Republica Sri Lan
ka și statul african Malawi au re
cunoscut oficial Republica Populară 
Angola.

economice distruse de 
elementele armate sud-
internaționale de presă

MAREA BRITANIE

BUDAPESTA ■Intrevedere tovărășească
BUDAPESTA 18 — Corespondentul 

nostru transmite : Delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Dumitru' Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
face o vizită în R. P. Ungară, a fost 
primită, miercuri, de Gyenes Andras, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și de 
Berecz Janos, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.M.S.U.

La convorbiri a fost de față loan 
Cotoț. ambasadorul României la Bu
dapesta.

muncii din Româniasi A.
Pre- 

din 
avut

BELGRAD 18 (Agerpres). — 
ședințele Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito, a 
miercuri o întrevedere cu Alvaro
Cunhal. secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, care se află 
într-o vizită în Iugoslavia, la invi
tația Prezidiului C.C. al U.C.I. A a- 
vut loc un schimb de păreri privind 
colaborarea între cele două partide 
și asupra unor probleme internațio
nale actuale.

BAGDAD 18 (Agerpres). — La 
Bagdad au avut loc convorbiri între' 
tovarășul Petre Lupu, ministrul 
muncii, aflat în vizită oficială. în 
Irak, șl ministrul irakian al muncii 
și afacerilor sociale, 
Kader Al-Haditi.

Evocînd ’ relațiile de 
colaborare statornicite 
și Irak, ca urmare a 
convorbirilor dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
Hassan Al-Bakr. cei doi miniștri au 
examinat îndeplinirea protocolului de 
cooperare încheiat în iunie 1975 intre

Anwar Abdul

prietenie și 
între România 
întîlnirilor și 

președintele 
președintele

Ministerul Muncii din România și 
Ministerul Muncii și Afacerilor So
ciale din Irak. Au fost convenite noi 
măsuri pentru impulsionarea colabo
rării bilaterale în avantajul reciproc.

★
în drum spre Irak, ministrul ro

mân a făcut o escală la Atena, unde 
a avut convorbiri cu ministrul grec 
al serviciilor sociale, Constantin Hri- 
santopoulos, și cti ministrul muncii, 
Constantin Laskaris.

în cadrul întâlnirilor s-a făcut un- 
schimb de opinii în legătură cu u- 
nele preocupări comune ale ministe
relor respective.

• MINA SUBACVA
TICĂ. Vara aceasta vor fi în
treprinse prospecțiuni geologice 
in apele Golfului Botnic. zonă 
în care au fost identificate re
zerve de minereu de fier, cupru, 
zinc, metale prețioase. Pentru a 
determina importanta lor, va fi 
explorată o suprafață de 7 008 
kmp, în largul orașului suedez 
Skellftea. In vederea începerii 
lucrărilor de forare, arată .spe
cialiștii, va fi probabil necesară 
instalarea unui cilindru din be
ton, prin care va circula un lift 
de mare capacitate pentru trans
portul oamenilor și utilajelor 
necesare deschiderii minelor. 
Potrivit aprecierilor, exploatarea 
rezervelor minerale se va face 
la o adîncime de 140—150 m.

ORIENTUL APROPIAT
® Forțele O.N.U. au preluat ultima porțiune a zonei-tampon 

din Sinai
adresată Comunității

I

Unități ale forțelor O.N.U. în O- 
rientul Mijlociu au preluat miercuri 
o porțiune de 1100 km pătrați din 
regiunea prevăzută în acordul inte
rimar egipteano-israellan de dezan
gajare militară în Sinai. Această ul
timă porțiune indicată în acordul 
amintit va completa zona-tampon 
supravegheată de forțele O.N.U., ea 
cuprinzînd trecătorile Mitla și Giddi,

precum și instalațiile electronice de 
prealarmă egiptene și ișraeliene am
plasate în acest sector. Potrivit pre
vederilor acordului, operațiunile de 
dezangajare se vor încheia la 22 
februarie.

(Agerpres)

„Sîntem împotriva transformării Pieței comune
într-o federație

LONDRA 18 — Corespondentul
nostru transmite : întreaga presă 
britanică de miercuri dimineață a 
publicat comentarii în legătură cu 
perspectivele Pieței comune vest-eu
ropene, așa cum , s-au degajat aces
tea în cadrul convorbirilor prim-mi- 
niștrilor Olandei și Marii Britanii, ca 
Si din Cartea verde publicată de gu
vernul de la Londra în legătură cu 
problema alegerilor directe pentru 
parlamentul C.E.E. în general, tonul 
presei britanice este favorabil „evo
luției Pieței comune", dan nu în mă
sura în .care aceasta „ar putea dege
nera într-o federație suprastatală și 
supranațională" — cum scrie ziarul 
„Guardian", Ziarul arată că „ideea 
supranaționalității este' respinsă de 
numeroase oercuri britanice" și că 
dacă guvernul britanic Intenționează 
s.l ducă tara pe această cale, „el nu 
are mandat din partea poporului".

O altă idee, respinsă atît de primul 
ministru al Olandei, Joop den Uyl, 
cît și de premierul britanic. Harold

supranaționaiă**
Wilson, este aceea a creării unui „di
rectorat" în cadrul Pieței 'comune. 
Ideea, vehiculată de cîtva timp in 
unele capitale vest-europene, preve
de constituirea „directoratului" din 
care să facă parte doar un grup re- 
strîns de țări și ■ care să hotărască 
asupra problemelor importante ale 
C.E.E.
. .. ■■■ ■ , uroKM.HIn legătură cu Cartea verde publi
cată marți la Londra, comentatorii 
britanici remarcă „lipsa de grabă" 
a guvernului englez pentru ținerea 
„alegerilor 
semnării 
pean.

Ceea ce
criticile comentatorilor este faptul că 
existenta unui „parlament al «celor 
nouă» va submina suveranitatea par
lamentului de la Westminster și, prin 
aceasta, se va răpi dreptul poporului 
britanic de a fi o națiune suverană 
și dreptul Angliei de a avea un gu
vern suveran" (Daily Mirror).

directe" in vederea de
partamentului vest-euro- 

\ 
atrage în mod deosebit

LUXEMBURG 18 (Agerpres). — 
Din însărcinarea C.A.E.R. și a gu
vernelor tuturor țărilor membre ale 
C.A.E.R., G. Weiss, președintele Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.D.G., l-a vizitat pe G. Thorn, 
președintele C.E.E., premierul și 
ministrul de externe al Luxembur-

Ajutor Economic Reciproc 
Economice Europene
gului. Cu acest prilej a fost înmî- 
nată o scrisoare a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc adresată 
Comunității Economice Europene, 
cu propunerea de a se încheia un 
acord între C.A.E.R. și țările mem
bre ale C.A.E.R. pe de o parte, 
C.E.E. și țările membre ale C.E.E. 
pe de altă parte.

• ORAȘ TURISTIC 
LINGĂ PIRAMIDE. Luna 
viitoare vor începe lucrările de 
construire a celui mai mare 
complex turistic din Egipt. Este 
vorba de un oraș turistic format 
din hoteluri, lacuri artificiale, 
instituții medicale, terenuri de 
sport, un centru comercial, dife
rite unități pentru prestarea de 
servicii, locuri de agrement, am
plasat în apropierea piramide
lor. La finanțarea proiectului 
participă țările arabe. Canada, 
S.U.A., Australia, Anglia 
Noua Zeelandă.

Si

agențiile de presă
I

transmit
La Moscova a fost semnat 

miercuri planul de colaborare pe 
anii 1976—1977 între Uniunea scriito
rilor din România și Uniunea scriito
rilor din U.R.S.S. Din partea română 
documentul a fost semnat de Virgil 
Teodorescu, președintele Uniunii 
scriitorilor, iar din partea sovietică 
de G, M. Markov, prim-secretar al • 
conducerii Uniunii scriitorilor. La 
semnare a participat Gheorghe Ba- 
drpș^ambasadorul țării noastre în

în capitala Porului s au 
deschis lucrările unui seminar pri- ' 
vind problemele economice și sociale 
ale țărilor în curs de dezvoltare, la 
care iau parte experți din diverse 
state ale lumii.

două zile de intense dezbateri, apro
barea bugetului a avut semnificația 
unei reînnoiri a votului de încrede
re .al parlamentului în actualul gu
vern. Bugetul totalizează peste 150 
miliarde lire turcești (circa 10 mi
liarde dolari).

Parlamentul Turciei a *- 
probat bugetul pe exercițiul fiscaj 
1976. elaborat de guvernul premieru
lui Suleyman Demirel. Survenită după

Potrivit unor date statistice 
oficiale, în 1975, creșterile me
dii ale . prețurilor diferitelor 
mărfuri', inclusiv alifrîentelor 
precum și ale serviciilor au fost, 
în procente, următoarele : Marea 
Britanie — 24,2 ; Irlanda —
aproape 21 ; Belgia — 17,8 ; Ita
lia — 17 ; Norvegia — 11.4 ;
Franța — 11,3. în ceea ce pri
vește R.F.G., Danemarca. Lu
xemburgul, Olanda, Suedia, El
veția, S.U.A. și Canada, majo
rarea medie a preturilor a variat 

• între 6 și 11 procente.

Itinerar sub semnul

incertitudinilor

desfășoară în condiții 
cînd la scara întregu
lui continent latino- 
american se afirmă 
tot mai pregnant ce
rințele statornicirii 
unui spirit nou în sfe-

ra relațiilor interame- 
ricane. Rezultatele cu 
ca-e se vor solda ne
gocierile 
actualului 
apreciază
— depind

cu prilejul 
turneu — 

observatorii 
tocmai de

măsura în care se va 
ține seama de aceste 
cerințe.

V. PAUNESCU
Rio de Janeiro

Anunțat și amînat în 
repetate rînduri, tur
neul secretarului de 
stat al S.U.A., H. Kis
singer. într-o serie de 
țări' latino-americane, 
a început luni cu pri
ma sa etapă. Venezue
la, itinerarul incluzînd, 
în continuare, Peru, 
Brazilia, Columbia, 
Costa Rica și Guate
mala ; în capitala cos- 
taricană este prevăzut 
să aibă loc o reuniune 
cu participarea pre
ședinților mai multor 
state din America Cen
trală.

Comentînd turneul, 
observatorii scenei po
litice 
sînt de 
constituie un 
„epitaf" la 
așa-numitului 
dialog", 
dialog" a

interamericane 
părere că el 

fel de 
politica 

„nou 
Acest „nou 

fost inițiat 
în prima jumătate a 
anului 1974 la Tlate- 
lolco (Mexic), cu pri
lejul îhtîlnirii secreta
rului Departamentului 
de Stat al S.U.A. cu 
miniștri de externe 
latino-americani, și el 
trebuia să pună bazele 
unui spirit nou în re
lațiile interamericane, 
caracterizate, vreme 
atît de îndelungată, 
prin inegalitatea in 
drepturi între parte
neri.
arătat 
diat 
doua etapă a 
lui dialog", desfășura
tă la Atlanta (S.U.A.), 
bunele intenții s-au... 
pierdut pe .drum. Acest 
lucru a reieșit cu pri
sosință din adoptarea 
de către S.U.A. a „le
gii comerțului", care 
aducea serioase preju
dicii unui număr de 
țări latino-americane, 
îndeosebi Ecuador și 
Venezuela. Reacția vi
guroasă a țărilor la-

Realitățile au 
însă că ime- 

după cea de a 
„nou-

tino-americane a ,dus 
la anularea celei de a 

. treia etape, ce urma 
să aibe loc la Buenos 
Aires. „Schemele deja 
învechitului «nou dia
log- s-au dovedit lip
site de vitalitate și de 
rezultate, deși ele au 
fost propuse chiar de 
Kissinger", comenta 
„JORNAL DO BRA
SIL".

Problemele rămase în 
suspensie, odată cu 
nereușita „noului dia
log", figurează acum 
pe agenda turneului 
secretarului de stat, 
deosebirea constînd, 
după cum remarcă ob- 
servatprii scenei la
tino-americane, în ac
centul pe care Wa
shingtonul dorește să-l 
pună, 'în prezent, pe 
tratativele bilaterale.. 
Indiferent însă de for
ma bi sau multilate
rală pe care o îmbra
că negocierile, proble
mele ce afectează re
lațiile interamericane 
sînt deosebit de im
portante, și acest lu
cru apare evident din 
simpla lor enumerare: 
legea comerțului S.U.A. 
și implicațiile sale 
asupra relațiilor co
merciale cu țările la
tino-americane; pro
blema schimburilor ne
echivalente; statornici
rea unui control asupra 
activităților societăți
lor multinaționale de 
la sud de Rio Grande ; 
lichidarea enclavelor 
colonialiste ce măi 
persistă pe pămîntul 
latino-american (zona 
Canalului Panama, de 
ex.); reforma Cartei 
O.S.A.; problema ati
tudinii față de Cuba, 
țară în privința căreia 
S.U.A. manifestă în 
continuare aceeași ati
tudine nerealistă, ri-

gidă, în ciuda faptu
lui că O.S.A. s-a vă
zut nevoită să renun
țe la anacronica sa po
litică de blocadă.

Observatorii latino- 
americani au notat, cu 
interes, apariția în 
preziua începerii tur
neului, a unui ațticol 
în cunoscutul cotidian 
american de tendință 
liberală. „WASHING
TON POST", care, ana- 
lizînd relațiile nesa
tisfăcătoare dintre 
S.U.A. și țările din 
America Latină, sub
liniază că îmbunătăți
rea acestora depinde 
de două condiții esen
țiale. Primă este 
„abandonarea de către 
Statele Unite a atitu
dinii lor de hegemonie 
față de această zonă... 
Să recunoaștem oficial 
că suveranitatea statu
lui Panama asupra zo
nei canalului nu poa
te fi negată; să recu
noaștem că regimul so
cialist din Cuba este 
legitim și să abando
năm presiunile și ati
tudinea paternalistă 
față de țările latino- 
ămerlcane". A doua 
condiție importantă ar 
fi ca „S.U.A. să încea
pă transpunerea în 
practică a angajamen
telor asumate în dis
cursul lui Kissinger la 
cea de-a Vil-a sesiu
ne extraordinară a 
Adunării Generale a 
O.N.U.", inclusiv mă
suri pentru stabilizarea 
și îmbunătățirea ter
menilor de schimb la 
produsele de bază și 
materiile 
cqm și 
accesului 
țărilor in
voltare pe piața S.U.A

Articolul constituie, 
în fond, o reflectare a 
faptului că turneul se

prime, pre- 
liberalizarea 
exporturilor 

curs’ de dez-

S/flf previzibile cutremurele ?
Pe marginea conferinței interguvernamentale 

de la Paris
din 
cir- 

de 
in 

ale

Zece la sută 
populația lumii — 
ca 400 milioane 
oameni- — trăiesc 
zonele seismice
planetei. Cutremurele 
de pămint. aceste ca
tastrofe naturale im
previzibile, se numă
ră printre flagelurile 
cele mai ucigătoare, 
față de care omul a 
fost si mai este încă 
aproape neputincios. 
Recentul cutremur din 
Guatemala — agențiile 
de presă continuă 
azi, la două 
mini după, 
devastator, să anunțe 
descoperirea de 
victime intr-un bilanț 
ce depășește cifra de 
22 000 de morți — ilus
trează primejdia pe 
care o reprezintă pen
tru umanitate astfel 
de fenomene geofizice.

Acest subiect, de o 
tragică actualitate, se 
află de citeva zile în 
atenția a sute de spe
cialiști întruniți la Pa
ris. Conferința inter- 
guvernamentală asu
pra evaluării și dimi
nuării riscurilor seis
mice, organizată de 
UNESCO, ■ reunește 
cercetători din peste 
50 de țări, printre 
care si România, si îfi 
propune să analizeze 
progresele realitate 
in diferite ramuri ști
ințifice si tehnice con
sacrate acestui feno
men, să confrunte 
punctele de vedere ale 
specialiștilor din di
verse domenii de ac
tivitate si. totodată, să 
atragă atenția guver
nelor asupra utilității 
unor studii capabile

și 
săptă- 

seismul
noi

să limiteze riscurile 
unor- atari catastrofe 
naturale.

Lucrările conferin
ței sint concentrate pe 
trei direcții principa
le, reprezentînd 
atîtea comisii : 
luarea riscurilor 
mice, cercetările raseismice — 
măsurile și metodele 
folosite de proiectanți 
Si ingineri în construc
țiile civile, industria
le etc. pentru ca aces
tea să reziste . forței 
de soc a cutremurelor 
— Si, in sfirsit. impli
cațiile economice, u- 
mane și sociale ale cu
tremurelor de pămint. 
în cadrul primei co
misii a intervenit re
prezentantul tării 
noastre, dr. Ion Cor
nea, șeful laboratoru
lui de seismologie si 
seismometrie al Insti
tutului de .. 
geofizică din 
resti, care 
pe larg,

tot 
eva- 
seis- 

pa- 
adică

geologie și 
Bucu- 

a prezentat, 
cercetările

geofizice efectuate în
România pentru de-
finirea cu precizie a
zonelor seismice.

De un deosebit in-
teres s-a bucurat ex-
punerea delegației
R.P. Chineze, care a 
prezentat metodele de 
previziune și localiza
re a cutremurului în
registrat la 4 februa
rie 1975 in provincia 
Liaoning. Filme, dia
pozitive si diagrame 
au relevat eforturile 
depuse de zeci de mii 
de oameni care, că
lăuziți de specialiști, 
au urmărit și raportat 
cele mai mici semne 
premonitorii : com

portamentul animale
lor, variația nivelului 
apelor in fintini 
Aceste observații 
completat datele ofe
rite de măsurătorile 
topografice si de di
feritele fenomene geo
fizice constatate de 
seismologi. Rezultat : 
alerta generală a pre
cedat cu peste 5 ore 
Cutremurul de mări
mea 7,3; deși 90 la 
sută din locuințe au 
fost dărîmate în zona 
principală a sinistru
lui. pierderile de vieți 
omenești au fost in
fime.

După cum remar
că majoritatea obser
vatorilor, dezbaterile 
conferinței de la Paris 
au scos in evidență o 
idee fundamentală : 
necesitatea unei am
ple colaborări intre 
oamenii de știință din 
întreaga lume pentru 
a coordona si îmbogă
ți reciproc cercetările 
desfășurate in diverse 
țări, atît in domeniul 
previziunii, al con
strucțiilor , antiseis
mice, cit si al dimi
nuării efectelor eco
nomice și sociale ale 
cutremurelor. Numai 
confruntind experien
țele si rezultatele ob
ținute in toate țările 
lumii,' omenirea va 
putea — in perspecti
va anului 2 000 — să 
limiteze iot mai mult 
consecințele acestui 
flagel natural — iată 
care este concluzia 
reuniunii.

Paul 
D1ACONESCU

Paris

etc. 
au

Primul ministru al Pa
kistanului Zulfikar Aii Bhutto, 
a sosit într-o vizită la Bonn, unde 
va avea convorbiri cu cancelarul fe
deral al R.F.G., Helmut Schmidt, în 
legătură cu dialogul dintre țările oc
cidentale Industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, precum și cu si
tuația internațională.

Reuniunea miniștrilor a- 
griculturii din țările C.E.E., 
consacrată fixării prețurilor agrico
le pentru campania 1976—1977, s-a

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă, organizată 
la Casa Albă, președintele Gerald 
Ford a anunțat o reorganizare a 
serviciilor de informații americane. 
Potrivit hotărîrilor anunțate, aceste 
servicii vor fi plasate sub autoritatea 
directă a Consiliului Securității Na
ționale, care va stabili liniile gene
rale de activitate, iar un comitet 
special, condus de directorul C.I.A., 
George Bush, va avea conducerea 
efectivă a operațiilor. Pe- de altă 
parte, a fost creat un Consiliu de su
praveghere a activităților serviciilor 
de informații, format din persoane 
din afara Administrației, condus de 
Robert Murphy, fost subsecretar cu 
problemele politice la Departamentul 
de Stat.

Potrivit aprecierilor observatorilor 
politici din Washington, citați de

încheiat la Bruxelles fără să se a- 
jungă la o înțelegere asupra proble
melor abordate.

La Geneva a avut loc la 18 
februarie o nouă rundă de convorbiri 
între delegațiile sovietică și ame
ricană participante la tratativele pri
vind reducerea armamentelor strate
gice ofensive.

Senatul S.U.fl. a ad°ptat 0 
hotărîre prin care se cere publicarea 
anuală a. tuturor vînzărilor de ar
mament american în străinătate. Po
trivit agenției U.P.I., măsura urmă
rește extinderea controlului Con
gresului asupra tuturor livrărilor de 
arme făcute de Pentagon. Actuala le- 

. gislație americană privind vînzările 
de arme prevede un control limitat 
din partea Congresului — notificarea 
către organul suprem numai a con
tractelor ce depășesc 25 de milioane 

'dolari.
0 anchetă judiciarăa fost 

deschisă în Italia în legătură cu uti
lizarea sumei de 350 miliarde lire ne 
care statul a alocat-o în sprijinul 
victimelor puternicului cutremui- în
registrat în Sicilia în anul 1968. 
Aceasta, înțrucît una dintre proble
mele de bază ale sinistraților, cea a 
locuințelor majorității celor 45 000 de 
persoane rămase fără adăpost 
urma seismului din 1968, continuă să 
rămînă nesoluționată.

Explozie. un hotel din ora* 
șui algerian Tiaret s-a produs o ex
plozie care a provocat moartea a 35 
de persoane și rănirea altor 36.

• GOSPODINELE' Șl 
CALCULATORUL. ° 
treagă rețea de supermagazine 
americane au hotărît să se mo
dernizeze prin introducerea unui 
sistem electronic care permite 
calcularea. într-un timp record, 
a prețului total al cumpărăturilor 
făcute de clienți. în acest scop, 
pe diferitele produse sînt lipite 
etichete codificate, pe care cal
culatorul le descifrează, operînd 
apoi totalul. Gospodinele ame
ricane nu apreciază însă cîtuși 
de puțin acest progres, care în
locuiește etichetele clasice, pe 
înțelesul tuturor, cu altele pur
tând semne comprehensibile 
doar pentru calculator. în con
secință, Federația americană a 
consumatorilor a publicat o bro
șură în care atacă supermagazi- 
nele cu „produsele fără prețuri*1 
— mijloc, rafinat de înșelare a 
clienților.

în-

• TINEREȚE SPIRITUA
LĂ. Deși ajuns la vîrsta de 89 
de ani, celebrul pictor Marc 
Chagall continuă să lucreze in- 
tr-uh ritm căruia puțini tineri 
i-ar putea rezista. El pregătește 
în prezent o expdziție ce va cu
prinde un număr de 50 litografii 
recente — ilustrații la „Furtu
na" de Shakespeare, 
de asemenea, o suită 
de grafică, precum și 
țiile pentru o carte, 
părită, a lui Andre Malraux des
pre războiul civil din Spania.

Lucrează, 
de lucrări 
la ilustra- 
încă neti-

in

• UNELTE Șl ARME 
DE ACUM 100 000 DE 
ANI. în cadrul unor săpături 
efectuate în apropiere de Iapa- ,... 
litatea Jabalpur (statul indian i 
Madhya Pradesh), arheologii ar / 
descoperit o așezare întemeiată ' 
în urmă cu aproximativ 100 000 
de ani. Au. fost găsite arme fo
losite pentru. vînat și mai mul
te unelte utilizate în gospo
dărie.

agenția France Presse, aceste decizii, 
care nu afectează decît parțial 
„structurile tradiționale" ale servi
ciilor americane de informații, urmă
resc, în esență, extinderea controlu
lui prezidențial asupra 
acestora.

Măsurile luate de șeful 
lui american constituie 
numeroase și vii critici 
partea unor membri ai Congresului 
și ale unor cercuri ale opiniei publice 
din Statele Unite la adresă unor 
practici și metode folosite de C.I.A. 
și alte servicii de informații, atît pe 
teritoriul S.U.A. cît și în afara lor. 
Totodată, presa americană a publi
cat mai multe documente confiden
țiale care dovedeau amestecul fla
grant al agenților acestor servicii în 
treburile interne ale altor state.

activității

executivu- 
urmarea a 

venite din

Noi implicații în „afacerea Lockheed"
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Presa occidentală acordă, în ultimele 
zile, atenție dezvăluirilor privind 
unele cazuri de corupere și mituire 
de către firme nord-americane a 
unor persoane politice din străină
tate, în vederea plasării comenzilor 
în condiții cît mai avantajoase, cazul 
cel mai cunoscut fiind al companiei 
constructoare de avioane „Lockheed".

într-o corespondență din Washing
ton, cotidianul francez „Le Monde" 
scrie că în afaceri similare au mai 
fost implicate și companiile „North
rop" și „Gulf Oil Corporation".

Pe de altă parte, menționează zia
rul, comisia federală a burselor, și 
valorilor a anunțat că și societatea 
„Boeing" a făcut obiectul unei anche
te guvernamentale, deoarece, la rîn- 
dul ei, ar fi acționat pe căi ilicite în 
străinătate.

teresele firmei americane în Italia, și 
de Mario Fava, director administra
tiv al unei firme comerciale italiene. 
Ambii acuzați au dispărut însă 
odată cu publicarea în presă a rela
tărilor privind afacerea „Lockheed".

★
BONN 18 (Agerpres). — Grupul 

parlamentar social-democrat a ce
rut, miercuri, în mod 
destagului să deschidă 
problema posibilei 
către firma americană 
a unor personalități 
R.F.G.

oficial Bun- 
o anchetă în 
mituiri de 
„Lockheed", 

politice din

★
(Agerpres). — Autorită- 
au emis mandate de 

persoane
ROMA 18 

țile italiene 
arestare împotriva a două 
implicate în afacerea „Lockheed". 
După, cum informează agenția Asso
ciated ' Press, este vorba de avocatul 
Ovidio Lefebvre, care reprezenta in

★
TOKIO 18 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Primul ministru 
nipon. Takeo Miki, a avut miercuri 
convorbiri cu membri ai cabinetului 
și cu lideri ai P.L.D., pentru a sta
bili măsurile pe care urmează să le 
ia guvernul în cazul „Lockheed". . 
Ministrul afacerilor externe, Kiichi 
Miyazawa. a precizat că premierul 
Takeo Miki ,-a dat .instrucțiuni pen
tru a se cere S.U.A. toate materia
lele privind acest caz, inclusiv dez
văluirea numelor unor oficialități 
care ar fi eventual implicate.

•ÎN CĂUTAREA CE
TĂȚII SCUFUNDATE. Ua 
grup de locuitori ai Insulei Itha
ca, din vestul litoralului Greciei, 
au adresat lui Jacques Cousteau, 
celebrul expert francez în cerce
tări submarine, rugămintea de 
a. cerceta vestigiile unei cetăți 
scufundate în apele ce acoperă 
în prezent o zonă din nordul a- 
cestei mici insule. Cererea a fost 
adresată în legătură cu faptul 
că unele descoperiri din zonă 
par să ateste că. respectiva ce
tate datează de aproximativ trei 
milenii, din epoca civilizației de 
la Mycene, iar, pe de altă parte, 
în cunoscutele, producții literare 
antice. atribuite lui Homer, 
Odysseus, celebrul „proiectant" 
al calului troian, este înfățișat 
drept conducător al locuitorilor 
din Ithaca. Pînă acum însă ar
heologii nu au găsit dovezi con
cludente prin care să poată fi 
localizată cetatea respectivă.

• NU A NIMERIT-O I 
„Prezicătorul" australian John 
Nash.’ care anunțase, distrugerea, 
într-o anume zi din ianuarie, a 
orașului Adelaida, ca urmare a 
unui cutremur ce trebuia să fie 
însoțit de un puternic uragan, 
nu s-a lăsat descurajat de eșe
cul total al „previziunilor" sale. 
Nevoit să se mute în orașul 
Warwick din sudul țării, pentru 
a se pune Ia adăpost de furia 
puținilor naivi care au crezut in 
aoeste profeții și și-au părăsit 
locuințele, petreeîndu-și' noaptea 
respectivă pe o colină din afara 
orașului, el s-a grăbit să anunțe- 
că noua sa localitate de reședin
ță ar fi cel mai sigur oraș al 
Australiei. încă o dată realitatea 
i-a infirmat prezicerea : la puțin 
timp 
wick 
grele 
ani...

după declarația sa. War- 
a fost lovit de cele mai 
inundații din ultimii 50 de
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