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1NTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

CU TOVARĂȘUL ALVARO CUNHAL
secretar general ai Partidului Comunist Portughez

încheierea 
convorbirilor

Vineri la prînz 8-au Încheiat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, șl 
tovarășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist 
Portughez.

La convorbiri au participat to
varășii Ilie Verdet, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A luat parte, de asemenea, to
varășul Antonio Gervasio, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. al 
P.C. Portughez.

Convorbirile au decurs !ntr-o 
ambiantă tovărășească, de priete
nie și cordialitate ce caracterizează 
relațiile dintre cele două partide.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea

tovarășului Alvaro Cunhal
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, vineri, un 
dejun în onoarea tovarășului Al

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Alvaro Cunhal

Aș- dori să exprim încă o dată 
satisfacția mea, a Partidului Co
munist Român pentru relațiile 
prietenești de solidaritate și cola
borare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Por
tughez.

Desigur, aceste relații g-au dez
voltat în condiții grele, cînd co
muniștii portughezi se aflau în 
primele rînduri ale luptei împotri
va dictaturii fasciste. Ele au acum 
o bază nouă, în condițiile dezvol
tării democratice portugheze, în 
care Partidul Comunist Portughez 
ocupă, de asemenea, un loc impor
tant.

De altfel, așa cum am menționat 
și în alte împrejurări, nici nu se 
poate concepe dezvoltarea demo
cratică din ' Portugalia fără o par
ticipare activă a comuniștilor, fără 
o colaborare între ei, socialiști și 
alte partide și forțe democratice, 
fără o colaborare cu Mișcarea 
Forțelor Armate, care a jucat și 
are un rol important în dezvolta
rea democratică a Portugaliei.

în cursul convorbirilor din a- 
ceste zile, am făcut un amplu 
schimb de păreri în probleme de 
interes comun. Am constatat cu 
satisfacție că avem poziții comune 
sau foarte apropiate asupra tutu
ror problemelor discutate, înde

CWUNICAT
cu privire la convorbirile dintre 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Alvaro Cunhal
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varo Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, Iiie 

osebi în ce privește dorința parti
delor noastre de a acționa pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
România.și Portugalia, de a con
tribui la înfăptuirea securității în 
Europa, la soluționarea altor pro
bleme internaționale în interesul 
păcii și conlucrării între toate po
poarele și țările lumii, fără deose
bire de orînduire socială.

Aș dori să exprim convingerea 
că relațiile dintre partidele noas
tre se vor dezvolta continuu, că 
ele vor contribui, totodată, la o 
cooperare tot mai activă între po
poarele român și portughez, că a- 
ceastă colaborare servește cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Doresc să urez, încă o dată, co
muniștilor portughezi succese în 
întreaga lor activitate închinată 
dezvoltării democratice a Portu
galiei, consolidării cuceririlor ob
ținute pînă acum și dezvoltării lor 
printr-o largă colaborare cu toate 
forțele care doresc o Portugalie 
democratică, liberă și indepen
dentă.

Vă urez succes și toastez în să
nătatea tovarășului Alvaro Cunhal, 
dorindu-i multă sănătate și feri
cire.

în sănătatea tovarășului Anto
nio Gervasio și a dumneavoastră, 
a tuturor 1 (Aplauze).

Verdet, Ștefan Andrei, Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

A luat parte tovarășul Antonio 
Gervasio, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. Portughez.

Dragi tovarăși, relațiile dintre 
Partidul Comunist Portughez ,și 
Partidul Comunist Român datează 
de mult timp. Am avut ocazia și 
bucuria, încă în perioada fascis
mului, de a participa în delegații 
ale partidului meu care au vizitat 
România. Erau timpurile cînd co
muniștii portughezi vizitau țările 
socialiste în calitate de reprezen
tanți ai unui partid aflat în ilega
litate. în țară, militanții săi erau 
căutați și urmăriți de autorități, 
mulți dintre activiștii săi cei mai 
buni se aflau în închisori, iar mulți 
alții acționau în ilegalitate, dar toți 
luptînd pentru cucerirea libertății 
și pentru schimbarea situației din 
Portugalia.

Apoi, am avut ocazia să revenim 
în România socialistă și să conti
nuăm relațiile frățești dintre cele 
două partide ale noastre. Dar 
partidul nostru — totdeauna a- 
celași — luptă azi în condiții dife
rite. Aceasta nu înseamnă că vii
torul este atît de sigur, chiar dacă 
avem încredere în el. Azi trăim 
într-o țară în care au fost înfăp
tuite profynde reforme democra
tice, în care există ample libertăți, 
s-a realizat reforma agrară, au fost 
naționalizate băncile și unele sec
toare ale economiei noastre, într-o 
țară unde există un control mun
citoresc asupra industriei noastre 
și unde muncitorii au un rol im
portant în conducerea vieții națio
nale.

De asemenea, nu trebuie să 
subestimăm un aspect — și anume 
că, după doi ani de evoluție demo
cratică, în ciuda incidentelor și in
certitudinilor procesului, în ciuda 
forțelor reacționare interne și in
ternaționale, comuniștii continuă 
să se afle în guvernul democrației 

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Alvaro 
Cunhal au rostit toasturi.

portugheze, luptînd în acest gu
vern, tot așa cum luptă și în fabrici 
și la sate, pentru apărarea libertă
ților și a celorlalte cuceriri ale re
voluției, pentru a împiedica întoar
cerea la trecutul fascist, pentru 
garantarea construirii unei noi 
Portugalii, democratice.

în condițiile noastre specifice, 
noua Portugalie democratică în
seamnă o Portugalie care apără și 
consolidează cuceririle deja cîști- 
gate, ceea ce înseamnă că noua 
democrație portugheză, pentru ca 
să trăiască, să supraviețuiască și 
să poată progresa trebuie să aibă 
în față perspectiva socialismului.

în munca noastră, în apărarea 
libertăților și cuceririlor revoluției, 
credem că este indispensabilă întă
rirea cooperării și unității tuturor 
forțelor interesate în democrati
zarea vieții naționale, fie ele mili
tare, fie civile, și în special Miș
carea Forțelor Armate și partidele 
democrate. Depunem toate e- 
forturile pentru ca această unitate 
să devină un fapt, învingînd obsta
colele care există în calea realiză
rii ei, căutînd să ajungem la un a- 
cord esențial pentru a putea avea 
toate condițiile spre a face față 
pericolelor — care sînt multe — 
și asigura victoria definitivă a re
voluției democratice.

în această luptă sîntem animați 
de faptul că poporul portughez nu 
este singur, comuniștii portughezi 
nu sînt singuri — ci se bazează pe 
o solidaritate activă din partea 
mișcării muncitorești internațio
nale, din partea fraților de luptă 
din alte țări, a țărilor socialiste, 
a popoarelor care pînă ieri erau
(Continuare in pag. a V-a)

în ziua de 20 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a pri
mit delegația Partidului Muncii din 
Olanda, condusă de Harry van den 
Bergh, membru al Prezidiului parti
dului, secretar cu probleme Interna
ționale, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., întreprinde o vizită In tara 
noastră. Din delegație fac parte 
Evert van Dijk, Relus ter Beek și 
Frans J. P. Uijen. membri ai Comi
tetului Executiv Național al Parti
dului Muncii din Olanda, Herman de 
Lange, profesor la Universitatea din 
Groningen, Karel P. Bloema, mem
bru al Comisiei de politică externă 
a partidului.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ale
xandru Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scin- 
teia", Ion Mărgineanu, membru su- j 
pleant al C.C. al P.C.R.. director ge
neral al Agerpres. Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis

Trimisul special al ziarului iugoslav „Delo“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în 
cursul după-amiezii de vineri, pe 
publicistul iugoslav Bogdan PogatS-

l-----------------------------------------------------

La „Electroputere"-Craiova

Rezultate bune in munca pentru realizarea 
planului ți angajamentelor

Colectivul întreprinderii „Electro- 
putere“-Craiova obține bune rezulta
te în întrecerea pentru realizarea 
planului și angajamentelor din acest 
prim an al cincinalului. Muncitorii 
fabricii de mașini electrice rotative, 
de exemplu, au reușit ca prin spori
rea productivității muncii să reali
zeze în plus un număr de motoare 
electrice a căror putere însumează 
aproape 50 MW, iar cei de la apa- 
rataj — diferite dispozitive pentru 
stații si linii de înaltă tensiune în

Combinatul chimic Făgă
raș. îl găsesc pe tovarășul 
I. Pîrvulescu, inginerul șef, 
absorbit de gînduri.

— Aveți probleme deose
bite ?

— Probleme ?... Dar cînd 
n-avem noi probleme ?"Sîn- 
tem într-o continuă căutare 
de soluții care să ne ajute 
să realizăm și să depășim 
planul anual și cel cincinal. 
Să perfecționăm activitatea. 
Pentru a moderniza fabri
cația, pentru a lărgi gama 
produselor destinate dezvol
tării exportului. Iar pentru 
că aminteați de probleme : 
cea care preocupă la a- 
ceastă oră cadrele noastre 
tehnice privește contribuția 
personală, de calitate, la e- 
fortul pentru realizarea sar
cinilor ce ne revin în acest 
cincinal al revoluției tehni- 
co-științifice.

— Și cum acționați în a- 
ceastă direcție ?

— Pornind de la soluțiile 
propuse de fiecare în par
te. Mai concret, străduin- 
du-ne să valorificăm .supe
rior inteligenta tehnică de 
care dispunem.

Și, totuși, căutăm să a- 
flăm argumente concrete în 
această direcție. Ni le oferă 
ing. Petre Țurea :

— Pină de curînd preo
cuparea noastră era să pro
ducem mult, repede și bine. 
Acum urmărim să produ
cem mai întîi bine, repede 
și atît cît să acopere cerin
țele ce se ridică la un mo-, 
ment dat. Accentul îl pu
nem pe laturile calitative 
ale activității noastre, după 
cum se vede. Prin aceasta 
nu trebuie înțeles doar as
pectul calității produselor 
în sine, ci toate laturile ca
litative ale activității noas
tre.

Căutăm să pătrundem și 
dincolo de aceste afirmații. 
Ne vine în sprijin și direc
torul general al combinatu
lui. tovarășul ing. Teodor 
Șuteu, cu un exemplu :

— Vedeți, instalația de 
fenol pusă în funcțiune cu 
mulți ani în urmă devenise 
nerentabilă. Fenolul produs 
de noi costa dubiu, compa
rativ cu cel pe care-1 pri
meam de la alte întreprin
deri. Am ridicat problema 
mai bunei folosiri a aces
tei instalații în fata cadre
lor tehnice. Ne-am stors 
mintea cu toții și am reu
șit. Cum ? Adaptînd Insta
lația la fabricarea altor pro
duse solicitate de economia 
națională sau export...

înfățișate astfel. lucrurile 
par a’ fi decurs simplu, u-

Centenarul BRÂNCUSI
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„...Unda uriașă a lumii a 
găsit o expresie nouă, o 
expresie Brâncusi". Evoca
re de Ion IRIMESCU

Infinita coloană de la Ho- 
bifa de Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA - '

Cu gîndul la „Pasărea mă
iastră" de TER6NYI Ede 

tovarășului Nicolae beaușescu un 
cordial salut din partea președintelui 
Partidului Muncii din Olanda, Ien 
van der Heuvel-De Blank, și a pri
mului ministru, Joop den Uyl.

în numele său și al membrilor de
legației, Harry van den Bergh a 
mulțumit călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că se simt 
deosebit de onorați de întrevederea 
acordată. Oaspeții au relevat, de 
asemenea, caracterul fructuos al vizi
tei lor in tara noastră, ospitalitatea 
de care s-au bucurat, au apreciat 
realizările obținute de România pe 
calea progresului economic si social.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită, din partea sa; cele mai 
bune urări președintelui Partidului 
Muncii din Olanda și primului mi
nistru olandez.

Secretarul general al P.C.R. și-a 
manifestat satisfacția față de vizita 
delegației Partidului Muncii din 
Olanda, pe care a considerat-o drept 
o expresie a bunelor relații statorni
cite între cele două partide.

în continuare, a avut loc o convor
bire care a pus în evidentă hotărî- 
rea reciprocă de a promova o conlu
crare tot mai rodnică între Partidul 

nik, trimis special al ziarului 
„Delo“ din Liubliana.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

valoare de 700 000 lei. în alte unități 
ale Întreprinderii au fost, de aseme
nea, fabricate în plus o locomotivă 
electrică pentru linii ferate magis
trale, piese turnate și forjate și alte 
produse.

Rezultate bune înscriu in activita
tea productivă și colectivele celor
lalte două unități ale industriei elec
trotehnice din Dolj. întreprinderea 
de transformatoare din Filiași și cea 
de celule electrice prefabricate din 
Băilești. (Agerpres).

șor. Dar, se știe, trecerea 
„din mers" la o altă pro
ducție nu e un fapt oare
care. Acest pas a presupus 
un mare volum de cerce
tări, experimentări și încer
cări, elaborarea tehnologiei ____ . __ ___ ___
de fabricație. ’ Colectivul lora care- organizează și rea celor două produse se 
secției și-a asumat decis a- conduc . ' / .1 / ,1
ceastă sarcină. Inginerii N. cei care gîndesc, cercetea- 
Emilian, N. Șurubiță, V. ză, proiectează și tot

privește valorificarea inteli
genței tehnice proprii. Ca 
și în alte unități ale indus
triei chimice, și aici cerce
tarea și producția nu numai 
că iși dau mina, dar se află 
în aceleași mîini : ale ace-

producția. Ei sîht
el

0 „materie primă“ cu posibilități

de valorificare nelimitate

Gândirea tehnica
proprie

COMBINATUL CHIMIC
DÎN FĂGĂRAȘ

traduc în viață propriile 
idei inovatoare. Astfel s-a 
născut inițiativa: fiecare 
inginer să rezolve într-un 
an de zile cel puțin o pro
blemă tehnică în toate eta
pele ei, începînd cu cerce
tarea.

Bineînțeles, forțele tehni
ce ale combinatului sînt în
dreptate spre problemele 
care reclamă prioritate. O 
asemenea problemă o con
stituie în acest an diversi
ficarea producției : mare a- 
tenție se acordă și asimilă
rii unor produse noi, cu 
performante superioare, 
care să înlocuiască impor
tul sau care să fie oferite

Luca, M. Cristian, împreu
nă cu maiștrii Al. Păun, V. 
Frățila. ajutați de întregul 
colectiv, s-au angajat să mo
difice și să modernizeze ei 
instalația. O muncă ce pă
rea că le va depăși puterile, 
capacitatea. Dar au reușit 1 
Cum 7 Prin eforturi deose
bite. ale fiecăruia, prin e- 
fortul, gîndirea, priceperea 
și tenacitatea colectivă.

Este un exemplu concret 
de valorificare a resurselor 
de inteligentă tehnică de 
care dispune combinatul. 
Dar nu singurul. în această 
ordine de idei se poate 
vorbi despre existența unei 
experiențe prețioase in ce
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Comunist Român și Partidul Muncii 
din Olanda, în folosul ambelor par
tide, al dezvoltării raporturilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Olanda, dintre po
poarele noastre, în interesul cauzei 
cooperării și înțelegerii intre națiuni.

Examinindu-se unele aspecte ale 
actualității internaționale, s-a apre
ciat că toate statele semnatare ala 
Actului final al Conferinței general- 
europene, organizațiile politice, opi
nia publică trebuie să-și intensifice 
eforturile în direcția transpunerii în 
viață a documentelor- adoptate, a edi
ficării unei securități reale pe conti
nentul nostru, a adoptării unor mă
suri efective de dezangajare militară, 
de încetare a cursei înarmărilor, în
deosebi a celei nucleare, pentru de
zarmare.

A fost evocată importanta unirii și 
intensificării colaborării dintre toate 
forțele progresiste, democratice, pen
tru continuarea și consolidarea 
cursului destinderii, pentru soluțio
narea problemelor complexe ale ome
nirii de astăzi, în spiritul păcii și al 
justiției.

întrevederea a decurs într-o atmos* 
feră de prietenie și cordialitate.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru ziarul ,,Delo“ din Liubliana 
și a avut o convorbire cu publicis
tul iugoslav.

„Drapelul roșu"-Sibiu

Planul la export - depășit
Succesele obținute în producție de 

la începutul anului și pînă în pre
zent de colectivul întreprinderii de 
tricotaje „Drapelul roșu" din Sibiu 
au făcut posibilă livrarea suplimen
tară la export a unor cantități im
portante de produse. Astfel, numai 
tricotajele din fire P.N.A. tip lină — 
pulovere pentru adulți și copii — li
vrate peste plan se ridică la 65 000 
lei valută. Se cuvine relevat și fap
tul că din cele 40 de modele de tri
cotaje exportate in această perioadă, 
32 sînt modele noi. (Nicolae Brujan).

A
Ia export. Pentru unele din 
produsele prevăzute în pla
nul pe acest an, lucrările 
au fost abordate încă în a- 
nul trecut. Este, printre al
tele, și cazul a două sorti
mente de erbicide. Obține-

realizează tot pe o instala
ție veche— instalația dă di- 
butox. După o muncă 'asi
duă, perseverentă, depusă 
de ing. N. Emilian, N. Flo- 
rescu și I. Dan și această 
instalație a fost adaptată la 
cerințele noilor produse.

— Tot ce-am obținut în 
ultimul timp — ținea să 
ne sublinieze ing. Petre 
Țurea, șeful unei secții a 
combinatului — datorăm 
oamenilor. Oamenilor si 
instalațiilor existente, prin 
adaptarea și modificarea 
acestora la condițiile de 
fabricație cerute de noi
le produse. O 
grea și dificilă, 
rece trebuie 
de cele mai 
paralel cu 
procesului de .

Am consemnat în aceste 
rînduri 
reușitele 
binatului 
găraș în 
rificării 
proprii, 
atmosfera 
toare, 
cent 
unitate

muncă 
deoa- 

să acționezi 
multe ori în 
desfășurarea 
producție.

tehnico-știin-
bucură, ne 
Victor îovu, 

comitetului de 
este

doar o parte din 
colectivului Com- 
chimic din Fă- 
domeniul valo- 

gindirii tehnice 
Ele conturează 

de lucru crea-
climatul eferves- 

existent în această 
reprezentativă a 

chimiei românești. Ele re
flectă, în același timp, e- 
forturile notabile ale co
lectivului' de aici pentru 
realizarea sarcinilor pușe 
de cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., de cincina
lul revoluției 
țifice.

— Ceea ce 
spunea ing. 
secretarul 
partid din combinat, 
faptul că din ce în ce mai 
mult cadrele noastre teh
nice Iși aduc, cu rezultate 
tot mai bune, contribuția 
la rezolvarea problemelor 
cu care este confruntat 
combinatul. Există preocu
parea pentru punerea în 
valoare a cunoștințelor teh
nice, interesul statornic de 
a pune umărul la ridicarea 
nivelului tehnic și științific 
al producției.

Realizarea la un nivel 
superior a indicatorilor de 
plan stabiliți 
an reprezintă 
ment palpabil 
direcție.

pentru acest 
un argu- 
în această

Nîcolae MOCANU 
corespondentul „Scîntell*
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în întîmpinarea Congresului educației politice și ai culturii BENEFICIARE:

DEZBATERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
(

Cu încredere în propria 
forță de creație tehnică

Comuniștii răspund 
pentru activitatea

Lucrătoarele
din industria ușoară
• în acest an se vor construi încă 45 de cămine 
și 6 cantine ® Pentru copiii textilistelor - 21 de 

creșe și grădinițe cu peste 3 000 de locuri
Adunarea generală a organizației 

nr. 8 proiectări de la întreprinderea 
„Vulcan" din Capitală a reunit spe
cialiști de înaltă competentă profe
sională, prin a căror muncă prind 
contururi, pe hîrtia de caic, coloși de 
oțel ce poartă marca de recunoscută 
reputație a marii întreprinderi bucu- 
reștene. Activitatea acestora, nivelul 
conștiinței lor patriotice, gradul de 
pregătire și competentă profesională 
își găsesc expresie în munca lor har
nică și contribuția pe care o aduc 
la progresul tehnic al întreprinderii 
si, in același timp, la crearea de uti
laje modeme pentru înzestrarea cu 
tehnică nouă a altor unități eco
nomice.

In mod firesc, problemele legate de 
activitatea de creație tehnică au stat 
in centrul dezbaterilor. Astfel, ingi
nerul Olimpian Florescu a stăruit 
asupra progreselor înregistrate in ul
timii ani în munca politico-educativă, 
subordonată preocupărilor de a cul
tiva sentimentul de mîndrie și res
ponsabilitate pentru creația proiec- 
tanților, pentru realizările tehnicii 
românești. EI a relevat contribuția 
organizației de partid, a comuniști
lor la crearea unui climat de muncă 
rodnică în atelierul de proiectări, la 
creșterea încrederii colectivului în 
forțele și capacitatea proprie, la sti
mularea căutărilor creatoare, a spiri
tului întreprinzător, ca și în comba
terea oricăror tendințe de ploconire 
în fața unor „modele" din străinătate. 
A fost relevat faptul că organizația 
de partid trebuie să acționeze hotărit 
pentru afirmarea mai puternică a da
toriei patriotice de a valorifica cît 
mai deplin condițiile bune de mun
că, de a asigura afirmarea persona
lității creatoare prin realizări deose
bite In munca de proiectare, prin 
sporirea efortului propriu în crearea 
de noi produse, care să ducă la di
minuarea importurilor, să sporească 
forța economică a industriei noastre. 
Cu toate acestea, ar fi fost necesar 
ca dezbaterile să stăruie mult mai 
mult, mult mai aprofundat asupra 
acestor aspecte, subliniindu-se conți
nutul lor politic și evitîndu-se 
anumite alunecări spre tehnicism.

Așa cum se subliniază In Codul 
normelor eticii și echității socialiste, 
promovarea noului în producție, în 
activitatea economică, adoptarea 
unei atitudini hotărîte fată de orice 
manifestări de inerție și conserva
torism constituie o calitate definitorie 
a comunistului. Această idee s-ar fi 
cuvenit să străbată întreaga dezba
tere — receptivitatea față 
impunîndu-se cu atît mai 
cazul unor specialiști care, 
tura muncii lor, se situează 
posturi ale progresului tehnic. Din 
acest punct de vedere, se impunea 
ca în intervențiile din adunare să 
facă o analiză mai profundă a atitu
dinii proiectantului față de nou, a 
modului cum sînt asimilate în pro
ducție cele mai noi cuceriri ale ști
inței șl tehnicii, cum sînt soluționate 
operativ problemele ridicate de prac
tica economică, subliniindu-se cu 
tărie că neîncetata perfecționare pro
fesională e o înaltă datorie etică, 
morală a omului de la planșetă.

Proîectanților le revin importante 
răspunderi pentru întocmirea la 
timp și în condiții calitative irepro
șabile a temelor de cercetare și pro-

iectare. știut fiind că de acest lucru 
depinde în bună măsură desfășura
rea ritmică a activității pe șantiere, 
în unitățile productive. Așa cum s-a 
arătat și în darea de seamă, nu în» 
totdeauna lucrătorii atelierului au 
acționat cu înaltă răspundere comu
nistă pentru îndeplinirea promptă a 
sarcinilor de plan. Astfel, colectivul 
A 1 — pentru a ne rezuma la un 
singur exemplu — nu a realizat la 
termen o temă foarte importantă 
din planul pe 1975, prin care urma 
să se reducă consumul de metal cu 
circa două tone la un singur cazan. 
Adunarea ar ti constituit un prilej 
optim pentru dezbaterea tocmai a 
unor asemenea aspecte, pentru evi
dențierea importantei sociale a mun
cii, pentru sporirea răspunderii spe
cialistului față de realizarea exem
plară și punctuală a sarcinilor. în 
lumina acestor imperative etice se 
cerea mai puternic subliniat că li
vrarea la timp și în condiții calitativ 
ireproșabile a proiectelor . creează 
premise pentru realizarea corespun
zătoare a mașinilor și utilajelor, con
tribuind astfel la înfăptuirea în ter
men a investițiilor. Or, din păcate, 
nu s-a stăruit asupra acestor aspec
te, furnizarea cu întîrziere a unor 
proiecte fiind privită doar ca o sim
plă nepunctualitate.

în general, trebuie să constatăm 
că dezbaterea ar fi tfebuit să se ca
racterizeze prin mai multă comba
tivitate, prin conturarea clară a mă
surilor ce se impun în vederea creș
terii nivelului întregii activități po
litico-educative. De altfel, nici pla
nul de măsuri adoptat nu excelează 
prin prevederi concrete.

Sînt probleme ce trebuie eă stea 
în continuare în atenția comitatului 
de partid al întreprinderii „Vulcan", 
dator să acorde un sprijin mai pu
ternic, sistematic, organizației de 
bază nr. 8, în vederea sporirii com
bativității partinice, a spiritului mi
litant, revoluționar al comuniștilor 
— condiție esențială pentru îmbună
tățirea influenței lor educative în 
rîndurile întregului colectiv.

Silviu ACHIM

de nou 
mult în 
prin na- 
în avan-

și comportarea întregului
co/ecf/7

Pentru cei aproape 50 de comu
niști din organizația de bază de la 
S.M.A. Ciorogîrla, județul Ilfov, a- 
naliza modului în care au fost însu
șite și sint traduse în practică nor
mele eticii și echității socialiste, ce
lelalte prevederi ale programului 
ideologico-educativ . al partidului a 
constituit un bun prilej de dezbate
re responsabilă asupra efortului de
pus de fiecare comunist pentru a în
corpora în fapte cotidiene — atît în 
colectivul de muncă, cît și în fami
lie și societate — imperativele mora
lei noastre comuniste. Este demn de 
semnalat că nu s-a discutat în ab
stract. atît informarea prezentată de 
birou, cît și cei ce au luat cuvîntul 
abordînd problemele în mod concret, 
în directă legătură cu sarcinile 
actuale privind pregătirea în con
diții optime a campaniei de primă
vară, asigurarea mai bunei funcțio
nări a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole pe tot parcursul anului, prin 
executarea unor lucrări de înaltă ca
litate.

Spiritul militant, combativ s-a 
manifestat mai ales îri criticile for
mulate la adresa biroului organiza
ției de partid, căruia 1 s-a reproșat, 
pe drept cuvînt, lipsa de fermitate 
în combaterea manifestărilor nesă
nătoase din activitatea unor membri 
de partid, cum sînt Ion Crețea, 
Gheorghe Tudorache și Ilie Marin- 
cea, care nu-și îndeplinesc întot
deauna sarcinile, nu folosesc rațio
nal timpul și mașinile, ceea ce dimi
nuează rezultatele economice ale 
sectoarelor în care muncesc. Așa 
cum aprecia comunistul Dumitru 
Ciulete, „se impune ca fiecare mem
bru al 
taș nu 
ținute 
dar și
manifestă în activitatea

organizației să se simtă păr- 
numai la rezultatele bune ob- 
de colectivul întreprinderii, 
la neajunsurile care se mal 

oamenilor.

Fiecare dintre noi trebuie să ma
nifestăm mai multă grijă pentru 
puritatea morală a celor de lingă 
noi : să nu ne fie indiferent cum 
muncește și trăiește un tovarăș din 
colectivul nostru, atît în cadrul sta
țiunii, cît și acasă, în familie !“.

Trebuie remarcat că, aprofundînd 
discuția în această direcție, membrii 
organizației au subliniat că. deși 
biroul organizației de bază a în
tocmit in general planuri bune, ju
dicioase pe linia muncii politice, to
tuși n-a folosit cu eficientă mij
loacele avute la îndemînă pentru a 
determina în toate împrejurările șl 
în toate cazurile o atitudine mai 
combativă față de lipsuri din partea 
unor membri de partid. Sîntem însă 
nevoiți să subliniem că, atunci cînd 
s-a discutat despre rolul cadrelor de 
conducere în procesul educativ, des
pre exemplul de înaltă ținută morală 
pe care trebuie să-l ofere comuniștii 
prin întreaga lor comportare, dezba
terile au purtat o amprentă de 
declarativism gol, datorită lipsei de 
nominalizare, criticilor plutind în 
vag.

Tocmai de aceea am reținut obser
vația, făcută de altfel și în aduna
re, ca biroul organizației de bază să 
dea dovadă In toate împrejurările, 
de exigență sporită, să intervină cu 
fermitate și intransigentă revoluțio
nară față de orice manifestări retro
grade — indiferent de persoane sau 
de funcțiile acestora — să combată 
orice fel de tendințe de restrîngere 
a criticii principiale, 
viața colectivului. în 
arătat că stimularea 
tocriticii constituie o 
plificării rezultatelor 
pină acum.

constructive. în 
acest sens, s-a 
criticii și au- 
condiție a am- 
bune obținute

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteil'

In fiecare an. noi u- 
nitățl și secții de pro
ducție ale industriei u- 
șoare își deschid porți
le. Odată cu ridicarea 
noilor fabrici apar și 
edificiile sociale necesa
re, ca o expresie a gri
jii față de condițiile de 
muncă și de viată ale 
angajaților, în mare 
majoritate femei. Si 
cum. in ultimii ani, 
aceasta importantă ra
mură producătoare de 
bunuri de consum s-a 
dezvoltat considerabil, 
au crescut și fondu
rile destinate construi
rii de cămine pentru 
tinerii muncitori, can
tine moderne (unde se 
servesc meniuri consis
tente și ieftine), creșe 
și grădinițe pentru co
pii (știut fiind că mul
te din angajatele între
prinderilor din industria 
ușoară sînt mame). Dacă 
în 1974 au fost realiza
te 24 de cămine mun
citorești cu 5 691 locuri 
și 5 creșe-grădinițe cu 
peste 800 de locuri. în 
anul 1975.. numărul locu
rilor în cămine a fost 
de două ori mai mare 
decît în 1974. iar cel al 
creșelor și grădinițelor a 
sporit cu încă 12 uni
tăți.

înzestrarea unui mare 
număr de Întreprinderi 
ale industriei ușoare de 
pe întreg cuprinsul ță
rii cu obiective de larg 
interes ' social conti
nuă și-n aoest an. în 
tinerele centre indus
triale. precum și pe 
lingă fabricile exis
tente, a căror dezvolta

re a impus mărirea nu
mărului de angajați, se 
vor construi cămine 
muncitorești. Astfel, 
pentru textilistele de 
la bumbăcăria Jilava, 
pentru cele de la fila
tura din Slobozia și de 
la întreprinderea inte
grată de in din Sînnico
lau-Mare se va da în 
folosință cîte un cămin 
cu 224 de locuri fleca
re ; Ia întreprinderea de 
textile nețesute din Bis
trița. întreprinderea de 
confecții și cea de tri
cotaje din Miercurea 
Ciuc — alte cămine cu 
395 de locuri ; la fila
tura Balotești. fabrica 
de stofă de mobilă, fi
latura de in din Gheor- 
ghenl și întreprinderea 
de confecții din Bîrlad 
— cămine cu cite 340 de 
locuri, filatura de lînă 
din Buzău — 380 de 
locuri ș.a.m.d. în total, 
în 1976 se vor construi 
45 de cămine muncito
rești. De asemenea, se 
vor mai realiza, în 1976, 
încă șase cantine noi : 
la țesătoria „Teleorma
nul" din Roșiorii de 
Vede, filaturile de bum
bac din Baia Mare și 
Slobozia (ultimele două 
cu program de funcțio
nare în trei schimburi), 
la Integrata de in din 
Sînnicolau-Mare, Fabri
ca de stofă de mobilă din 
Gheorgheni și „Zim
brul" din Suceava (tot 
în trei schimburi).

Cele mai multe din
tre întreprinderile care 
folosesc, . cu precădere, 
mină de lucru feminină 
au construit sau ame

najat creșe și grădinițe 
pentru copiii muncitoa
relor mame. Cerințele 
sînt însă în continuă 
creștere. De aceea, pe 
agenda socială a anului 
în curs a fost prevăzu
tă ridicarea de noi edi
ficii în care alte mii de 
copii vor primi educa
ție și îngrijire ca aca
să. în timp ce părinții 
lor sînt la muncă. Pină 
la sfîrșitul anului se 
vor da în folosință 21 
de creșe și grădinițe cu 
peste 3 000 de locuri. 
Iată și citeva din în
treprinderile care vor 
beneficia de asemenea 
unități : țesătoria „Te
leormanul" din Roșiorii 
de Vede, țesătoria de 
lină Sighișoara. între
prinderea Integrata de 
lînă-Constanța, filatura 
Cărei, fabrica de ciorapi 
Sebeș. „Victoria muncii" 
din Poiana Codrului 
(județul Satu-Mare), fa
brica de tricotaje-Agni- 
ta, „Dorobanțul" Plo
iești. „Unitatea“-Sighe- 
tul Marmațiel și al
tele.

Comparînd sumele a- 
locate pentru cheltu
ieli sociale cu cele 
din anii anteriori, re
zultă că ele sînt mult 
mai mari în 1976. Aces
te noi investiții consti
tuie răspunsuri concre
te date strădaniei co
lectivelor din aceste u- 
nități de a-și îmbună
tăți mereu activitatea, 
de a munci mai bine, 
mai spornic.

Rodica ȘERBAN

i FAPTUL 
■ DIVERS

I Omenie
| în vreme ce patrula pe raza 
! comunei Nicoiae Bălcescu, un e-

chipaj al serviciului de circula
ție, al miliției județene Bacău, 
format din subofițerii T. Nitu și 

IN. Chirvăsuță, a găsit o auto
specială (31-NT-2104) rămasă in 
pană, .tn cabina mașinii, învelit 

I intr-o pătură, șoferul T. Cerbu
era înghețat de frig. Aproape ci 
nu mai respira. Șoferul încer
case ore intregi, fără să reu- 

Ișească, pe un ger de crăpau 
pietrele, să pornească motorul.

Cei doi lucrători de miliție au 
I intervenit imediat spre a-i sal

va viața : i-au făcut masaj, l-au 
învelit cu șubele lor, i-au dat 
să mănînce. După ce au reușit 

Isă-l repună pe picioare, l-au a- 
jutat să-și repare mașina și... 
i-au urat drum bun.
Doftoroaia 
din 
Burdujeni

— Așa cum dispar aceste pa
rale (1 200 lei) in batistă și ba
tista in buzunar, așa să dispară 
boala băiatului.

Banii dați de Nicoiae Burcă 
din Salcea — Suceava au dispă
rut, intr-adevăr, în buzunarul 
doftoroaiei Saveta Feraru din 
Burdujeni, dar copilul avea ne
voie de medic și medicamente, 
nu de farmece și descintece cu 
cărbuni și apă chioară. De neîn
țeles rămin credulitatea tatălui 
și ușurința cu care a plătit atiția 
bani pentru... nimic, tn cele din 
urmă, medicii au intervenit pen
tru a-l însănătoși pe copil, iar 
miliția — pentru a o lecui pe 
doftoroaie.

Chimistul

locuințe bucureșteanVedere de ansamblu a Pantelimonulul, noul cartier de

Se împlinesc doi ani de la 
apariția în ziarul „Scînteia" 
a articolului „Grămezile 
deșeurilor de hîrtie cresc 
mai repede decît pădurile. 
Ce-i de făcut ?“ El a fost 
continuat în cei doi ani cu 
alte articole. în care au fost 
dezbătute multiple aspecte 
ale problemei colectării, a- 
chiziționării și valorificării 
maculaturii de orice fel, 
știut fiind că âceasta înlo
cuiește pasta lemnoasă sau 
celuloza necesare pentru 
fabricarea hîrtiei. Adică — 
în ultimă instanță — se în
locuiește lemnul, este ocro
tită însăși pădurea. în răs
timpul celor doi ani se poa
te spune că a crescut preo
cuparea Centralei pentru 
preindustrializare și achizi
ții a Ministerului Industriei 
Ușoare și a unităților ei 
din subordine, cunoscute 
sub firma D.C.A.. pentru 
colectarea și achiziționarea 
maculaturii. Au fost ampla
sate peste 100 de rulote 
mobile (din care 30 în Ca
pitală) în cartierele noi ds 
locuințe, care facilitează 
preluarea de la populație a 
deșeurilor. S-au activizat 
acțiunile educative patrona
te de școli, organizațiile 
U.T.C. și pionieri, care au 
stimulat colectarea hîrtiei. 
Astfel, în circa 120 de școli 
din Capitală s-au strins 
importante cantităti de ma
culatură. In unele dintre 
ele — printre care la loc 
de frunte se situează șco
lile generale nr. 122, 168, 95, 
Liceul industrial „Iosif 
Rangheț", Liceul „George 
Coșbuc", Liceul nr. 35 — 
asemenea acțiuni s-au or
ganizat în mod sistematic. 
La strîngerea maculaturii 
și-au dat concursul și o se
rie de asociații de locatari 
din Capitală — de la blo
cul din șos. Olteniței 63. de 
la blocul turn „Gioconda" 
de lingă Operetă, asociația 
„Titan-1“ și altele. Urmare 
a unei inițiative a munici
palității. au fost amplasate 
cutii cu inscripția „Numai 
pentru hîrtie" pe lîngă un 
număr de blocuri. In toam
na anului trecut, pornin- 
du-se de la grija pentru re
ciclarea tuturor deșeurilor 
utilizabile, a fost emis De
cretul nr. 106 privind colec
tarea, predarea, gospodări

rea și valorificarea deșeu
rilor și a altor resurse se
cundare de materii prime și 
materiale. In articolul 10 al 
acestui act normativ este 
stabilită și îndatorirea ce
tățenilor să adune și să 
predea asemenea bunuri 
reutilizablle. Trebuie men
ționat că, an de an. a cres
cut cantitatea de maculatu
ră achiziționată in întreaga 
tară, ea ajungînd în 1975

Se pune întrebarea dacă 
aceste resurse merită sau 
nu merită atenție 1 Testele 
numeroase făcute de I.S.B. 
in ultimii doi ani au arătat 
că fiecare metru cub de gu
noi menajer provenit de la 
blocuri — iar tipul de lo
cuință în blocuri este de pe 
acum preponderent, și va 
deveni intr-o măsură și mai 
mare în viitor — cuprinde 
între 25 și 65 kg de hîrtie.

Toți sînt de acord 
că hîrtia veche 

e un deșeu valoros 
...dar de ce unii 

o mai aruncă la gunoi ?

la o cantitate echivalentă 
unei economii de pădure 
cu o suprafață de aproxi
mativ 1 400—1 600 hectare.

Cu toate acestea, sarcinilg 
stabilite pentru recuperarea 
deșeurilor de hîrtie nu au 
fost realizate integral. Lip
suri în această privință se 
constată și în acest an. Si
tuația reclamă o analiză a- 
tentă în unitățile economice 
producătoare de deșeuri de 
hîrtie și cartoane. în acest 
context, atragem atenția a- 
supra unei surse încă nu 
îndeajuns de exploatate. 
Este vorba de cantitățile de 
deșeuri de hîrtie provenite 
de la populație și care în 
loc să fie introduse din nou 
în circuitul economic, a- 
jung la groapa de gunoi. 
Toate acestea se întîmplă 
în condițiile în care fabri
cile de hîrtie reclamă ma
culatură din ce în ce mai 
multă pentru a produce din 
ea hirtie nouă, economisind 
lemnul pădurilor.

ceea- ce reprezintă cantități 
de ordinul multor zeci' de 
mii de tone anual. Făcînd 
calculul, la nivelul cifrei 
mai mici, pentru a nu exa
gera și a nu ne autoînșela, 
ar fi vorba de o cantitate 
de cartoane vechi și hîr
tie aruncate care echiva
lează cu 900—1 000 hectare 
de pădure.

Este cazul să arătăm că 
prin colectare directă de la 
populație, contra plata prin 
D.C.A., prin școli, prin al
te acțiuni, în ultimii ani a 
crescut continuu ponderea 
maculaturii provenite din 
gospodăriile cetățenilor. 
Dar cu cît ? Cu cîteva mii 
de tone anual. Un procent 
foarte redus în raport cu 
ceea ce arată testele I.S.B. 
Acestea au darul de a ne 
convinge că. din păcate, mai 
rapid crește cantitatea de 
hîrtie ce nu este colectată 
decît cea care ia drumul 
unităților de prelucrare

spre a se transforma în 
materie primă pentru zia
re. cărți, caiete, ambalaje.

în ce privește modul de 
colectare, n-ar mai trebui 
nimic inventat, ci doar ex
periența și inițiativele apă
rute în ultimii doi ani să 
fie generalizate. Este ade
vărat că D.C.A. dispune de 
peste 100 de rulote de co
lectare a deșeurilor de hîr
tie. dar ele nu-și respectă 
orarele de funcționare și, 
uneori, stau închise cu săp- 
tămînile. Colectorii nu-și 
anunță prezenta in cartiere, 
nu informează administra
țiile de blocuri că au venit 
să achiziționeze maculatu
ra. că plata se face pe Ioc, 
că în cazul unor cantităti 
mai mari vor veni să le 
preia la scara clădirii și 
așa mai departe. Cutiile 
„numai pentru hîrtie" ar 
trebui puse sub controlul 
personalului administrații
lor de bloc, ca să nu se 
transforme în simple lăzi 
de gunoi menajer. în para
lel, și personalul de Ia salu
britate să fie cointeresat în 
preselectarea hîrtiilor vechi 
și dotat cu saci corespun
zători pentru transportul a- 
cestora.

S-a extins colectarea în 
școli. Foarte bine. Dar in 
multe școli se organizează 
prea rare acțiuni de colec
tare, în unele — deloc. Oare 
organizația U.T.C. a Capi
talei. ca și organizațiile de 
tineret din celelalte județe 
și orașe n-ar putea inter
veni ca asemenea colectări 
să fie precedate de expu
neri despre rolul deșeurilor 
în economie, despre rolul 
pădurii în natură ? Roiul e- 
duCativ al unor astfel de 
acțiuni ni se pare evident.

Toată lumea e de acord 
că hîrtiile și cartoanele sînt 
deșeuri valoroase. Este tim
pul ca primăriile, activul 
lor obștesc, deputății, orga
nizațiile de tineret să inter
vină ca să fie extinse acti
vitățile practice care pot 
contribui Ia colectarea unor 
cantități cît mai mari de 
deșeuri, la evitarea degra
dării și aruncarea acestora 
la gunoi.

Al. PLAIEȘU

Meșteșugarii 
prahoveni 

extind serviciile 

pentru populație
La cerințele și propunerile 

cetățenilor, in județul Prahova 
se extinde și se ’modernizează 
rețeaua de unități prestatoare 
de servicii ale cooperației meș
teșugărești. în acest an, în car
tierele unde s-au înălțat nu
meroase blocuri noi — „Malul 
roșu". „Bucov“, „Gara de Sud“, 
„Vest" — vor lua ființă 52 de 
noi unități de croitorie, confec
ții, încălțăminte, ateliere de re
parat radio și televizoare, spă
lătorii chimice și altele. Trei 
unități și-au deschis porțile 
chiar în aceste zile. în curînd, 
o unitate de spălat, gresat și 
reparat autoturisme își va în
cepe activitatea în orașul Mizil.

O altă acțiune importantă a 
cooperației meșteșugărești pra
hovene este aceea de extindere 
a reparațiilor la televizoare pe 
bază de abonament. Sistemul a 
fost experimentat anul trecut 
la o secție din Ploiești și a dat 
bune rezultate. Anul acesta, 
chiar din trimestrul I, ia alte 
trei centre ploieștene, precum 
și în orașele Cîmpina, Breaza 
și Sinaia, cetățenii vor putea 
încheia abonamentele lor luna
re sau trimestriale pentru asi
gurarea bunului mers al televi
zoarelor.

în același timp, meșteșuga
rii , prahoveni se preocupă și 
de lărgirea continuă a gamei 
de articole de uz casnic și gos
podăresc. în acest an, peste 100 
de produse noi vor putea fi 
cumpărate de cetățeni din ma
gazinele de specialitate. Ți- 
nind seama că in această pri
măvară foarte mulți cetățeni ai 
Ploieștiului, precum și din Mi
zil, Slănic Prahova, Vălenii de 
Munte etc. vor planta legume 
timpurii în curți și pe terenuri 
virane, cooperativele „Electro- 
metalica" și „Deservirea" din 
Ploiești și-au propus să asigure 
toată gama de unelte pentru 
grădinărit : hirlețe, greble, să- 
păligi, stropitori etc. Acestea 
vor putea fi găsite în zilele ur
mătoare în magazinele de pre
zentare și desfacere ale coope
rației meșteșugărești existente 
in localitățile mai sus mențio
nate. De asemenea, în curînd. 
gospodinele vor putea cumpăra 
din unitățile comerciale ale ju
dețului mobilier modulat pen
tru bucătării, scăunele mobile 
pentru copii, diferite ustensile 
pentru ușurarea muncii în bu
cătărie. (Constantin Căpraru, 
corespondentul „Scinteli").

Foto : E. Dichiseanu

® Fapte • Opinii • Propuneri
® Elevii din comuna Teslui, JudetuI OIt- au primit 

un nou și frumos local de școală, construit de părinții lor prin contri
buție voluntar-patriotică. Asemenea obiective au mai fost terminate 
și în comunele Obirșia, Făgețelu. Voineasa. Gostavățu, Morunglav 
și altele. în anul trecut, în acest județ au fost construite 73 săli de 
clasă, ateliere și laboratoare prin contribuția bănească și munca patrio
tică a cetățenilor, iar în prezent sint în execuție noi spații de școlari
zare in alte opt localități din județ. (Nicoiae Bițu, Slatina, județul Olt).

® Giurgiul își afirmă tot mai mult personalitatea economică, 
social-culturală și urbanistică. în actualul cincinal, In oraș se vor 
construi citeva mii de apartamente, săli de clasă, săli de gimnas
tică, internate, o sală de sport polivalentă ș.a. în rețeaua comercială, 
numai în anul acesta, vor fi date în funcțiune : un mare magazin spe
cializat in articole pentru femei, o unitate cu articole electrotehnice, 
o florărie și un magazin alimentar cu autoservire, o cofetărie și un 
nou restaurant, un magazin de tricotaje, o farmacie ș.a (Traian Bar- 
bălată. Giurgiu, județul Ilfov).

© Anul trecut, 13 22 au®ust> am primit de la gară un vagon 
de ambalaje (navete și sticle de bere) în valoare de 47 728 lei. Aceste 
ambalaje nu le-am solicitat de la nimeni și nici nu sînt ale noastre. 
Tocmai de aceea păgubașul oricînd le are la dispoziție. Amintesc doar 
că nici vagonul cu pricina n-avea nici un act. Oare aceste ambalaje 
nu figurează în gestiunea nimănui ? (Ioan Rad, merceolog, I.C.V.A. — 
Iași).

® La librăria din Sînnicolau-Mare s a făcut 
bilanțul activității din anul trecut. A reieșit că, față de sarcina plani
ficată. valoarea cărților vîndute a fost cu peste 50 000 Iei mai mare. 
Ceea ce și prin acest exemplu atestă interesul bănățenilor pentru carte. 
(Gheorghe Negricioiu, Sînnicolau-Mare. județul Timiș).

© M-am prGZSntat 13 fiIiala din sibiu a Asociației vînăto- 
rilor și pescarilor sportivi, pentru a-mi viza permisul de pescuit pe 
anul curent. Trebuia să plătesc 150 lei. însă mi s-au cerut 185 lei. 
Am întrebat funcționara respectivă: de ce 35 lei in plus? Mi s-a 
explicat că acești bani reprezintă contravaloarea unui atlas pescăresc, 
carte interesantă, dar de care, personal, nu aveam nevoie pentru că 
o cumpărasem înainte. „Faceți cum credeți, mi-a răspuns funcționara, 
fără atlas nu vă vizez permisul". Mă întreb : oare cine a dat această 
dispoziție abuzivă ? ! (Nicoiae Atanasovici, Sibiu).

© Fcar’S mulți turiști vin nia?inile personale în orașul 
nostru. însă nu știu dacă și a doua oară vor mai veni, după ce 
constată că la Baia de Aramă nu găsesc nici o statie de benzină. 
Și dacă cumva tocmai aici li se, termină benzina din rezervor, ceea 
ce nu-i Imposibil, mai departe pînă la Tg. Jiu. bunăoară, cum să se 
deplaseze ? Doar remorcați... de ocazie 1 O stație de benzină ar fi. deci, 
binevenită la Bala de Aramă, unde — eventual 
bate, periodic, și buteliile de aragaz. (Cușma 
Aramă, județul Mehedinți).

— să poată fi schim- 
Haralambie. Baia de

® Și în comuna noastră, ,n anul 1971, 3 încePut con
struirea unei băi. De gata... e gata, dar darea el în funcțiune mereu 
se amină. De ce oare ? (Viorel Mareș, comuna Izvoarele, județul Olt) 
Nota noastră. Rugat telefonic să ne lămurească de ce respectiva baie 
comunală încă nu funcționează, primarul comunei ne-a explicat că 
„încă nu sint gata probele de la instalația de căldură, din vina unității 
«Constructorul» din Slatina".

I și benzina

!în loc si-și alimenteze auto
turismul la stația PECO, Sima 
Alexandru Nicoiae și-a adus în 
apartamentul său din blocul 85,

I cartierul de Vest al Ploieștiului, 
o canistră cu 20 de litri de ben
zină. Deși chimist de profesie,

Iei a umblat imprudent cu ca
nistra, astfel că benzina a luat 
foc. De teamă să nu-i ardă lu
crurile din casă, a deschis

Iușa apartamentului cu gindul 
(altă nesăbuință !) să arunce 
canistra in flăcări pe geamul de

Ila casa scării. N-a reușit. Ca
nistra i-a scăpat din mină și 
s-a rostogolit pe scări, aprinzînd

I ușile altor apartamente. Aflați 
în acel moment pe scări. Marta 
Moldoveanu și fiul ei. Mircea, 
de cinci ani, au fost cuprinși de

I flăcări. Au intervenit rapid 
pompierii militari, au stins in
cendiul, dar femeia cu copilul,

Ideși au fost transportați urgent 
la spital, n-au mai putut fi sal
vați. ,

| Ajutor
. prea scump
| Tinerică, frumușică și cu o pri- 

vire de ființă necăjită, bătea po
liticoasă la ușă, dădea binețe și 
întreba :

• — N-aveți nevoie de un ajutor
Itn gospodărie sau pentru un co

pil mic ?

O precizare : tinerica și fru- 
Imușica nu bătea la uși intimplă- 

toare. Se „documenta" mai di
nainte asupra gazdelor respec
tive, astfel că mergea la sigur. 

I După ce intra in casă, nici n-a
puca bine s-o întrebe gazda cum 

• o cheamă (Elena Zîmbroianu, 
Izisă Nuți), de unde vine (din 

comuna Bogați — Argeș), ciți 
ani are (18 ani !), că fata și dă- 

Idea bir cu fugiții. Nu mai înainte 
de a se „autoservi" cu bani, 
ceasuri și obiecte mai de valoare 
care-i cădeau sub ochi, dar mai 

• ales sub mină. Așa a procedat 
în Călinești — Argeș, așa a 

! procedat cu două familii din 
IGura Ocnifei — Dîmbovița... 

Observați că-și extinsese aria 
de acțiune. Acum i-a fost re- 
strînsă la o încăpere intr-un a- 

I rest al miliției.

. Și-a uitat
I mama
ILa subredacția ziarului nos

tru din Brăila a venit o femeie 
Icu lacrimi in ochi : „Mă numesc

Vezeteu Aneta. Am 57 de ani. 
Locuiesc pe strada Lupeni nr. 
18. Lucrez Ia o grădiniță de co- 

Ipil. Nu duc lipsă de nici unele.
Dar nu mai pot dormi noaptea.
De dorul copilului. îi sînt ma- 

Imă bună, deși pe el îl cheamă
Crăciun V„ Dumitru. L-am cres
cut cu greu, după ce am rămas 
văduvă. L-am dat la școala pro- 

Ifesională „Progresul". A învă
țat o meserie bună. începuse și 
liceul la seral. Din 1968 a plecat 

Isă lucreze la Mangalia. L-am 
mai văzut prin 1970, cind a ve
nit Ia Brăila să-și schimbe bu
letinul de identitate. De atunci, 

Inu mai știu nimic de el. Si mi-e 
tare dor. Dacă nu poate el să 
vină, mă duc eu la el. Numai să 

, știu unde". Cine-o ajută ?

[ învățătură 
I din arsuri
I Bătrinul S. T. din comuna 
I Gheorghe Doja, județul Ialomi

ța. are de mai multă vreme bu- 
I felie de aragaz., Si de cînd o are

știe foarte bine cum s-o mânu
iască. Numai că. ultima oară, a 

I montat greșit furtunul, care era 
I uzat, și, noaptea, a uitat să in- 
| chidă robinetul de alimentare.

Dimineața, fără a mai controla 
I robinetul cu pricina, a scăpărat

chibritul și... Si moșul, in urma 
exploziei, s-a ales cu cîteva ar- 

Isuri și cu o sperietură zdravănă.
Dar si cu o învățătură.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 

■ „Scinteli"
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0 sarcină prioritară a tuturor sectoarelor economiei naționale 
CREȘTEREA SUBSTANȚIALĂ 

A PRODUCTIVITĂ f// MUNCII

Prin utilizarea integrală 
a timpului de lucru 

si extinderea mecanizării
Sarcina de creștere cu 12,5 la sută 

a productivității muncii în acest an 
are o importantă deosebită pentru 
lucrătorii întreprinderii de construc
ții speciale industriale și montaj din 
București (I.C.S.I.M.). Explicația e 
simplă : prin sporirea randamentului 
muncii în această proporție urmează 
să fie asigurate, în cursul lui 1976 și 
într-o măsură foarte însemnată, sta
diile fizice necesare punerii rapide în 
funcțiune a unor investiții de am
ploare. Este vorba, mai ales, de cele 
situate pe platformele industriale ale 
întreprinderilor de mașini grele, 
„Vulcan" și „23 August" din Capi
tală.1

Cum acționează constructorii uni
tății bucureștene pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv ? De la început, tre
buie arătat că 
problemele de 
care depinde spo
rirea productivi
tății muncii pe 
șantiere fac parte 
integrantă din 
preocupările cu- 
rente și de per
spectivă ale conducerii I.C.S.I.M.-uIul. 
Mărturie stă, înainte de toate, un 
amplu program de măsuri tehnice și 
organizatorice, cuprinzînd, practic, 
principalele aspecte ale activității de 
construcțil-montaj desfășurate pe 
șantiere. în legătură cu modul în care 
a fost conceput și elaborat acest pro
gram se impun două observații. în 
primul rînd, el se înscrie în cadrul 
unor preocupări de durată, repre
zintă continuitatea firească a unor 
planuri asemănătoare aplicate cu 
rezultate pozitive în anii ante
riori. în al doilea rînd, accentul 
pus pe efortul propriu al colectivelor 
de pe cele 5 mari șantiere ale 
I.C.S.I.M. este preponderent. Să e- 
xemplificăm : alcătuirea unor forma
ții mixte de lucru, cărora Ie revine 
șl sarcina executării săpăturilor și a 
transportului pămîntului rezultat, 
este de natură să permită o mai bună 
sincronizare a acestor operații și să 
elimine considerabil pierderile de 
timp destul de mari înregistrate pînă 
acum. (

Desigur, măsurile avute în vedere 
sînt mult mai numeroase. în princi
pal, ele urmărăsc creșterea gradului 
de mecanizare a unor lucrări, cu 
randament mai mic în general, pre
cum și îmbunătățirea organizării pro
ducției și muncii pe șantiere.

Există însă în cadrul acestei între
prinderi rezerve de capacitate care 
se cer luate în considerație cu mai 
multă hotărîre decît pînă acum. 
Ne referim, în acest sens, la indicelo 
de folosire a fondului de timp dispo

La I.C.S.I.M. -București

nibil, îndeplinit anul trecut — doar 
în proporție de 95,2 la sută. Cele pes
te 200 000 om-ore pierdute din cauza 
absentelor nemotivate de la lucru sau 
a altor acte de indisciplină echiva
lează cu un volum destul de mare 
de producție nerealizată.

Măsurile înscrise în programul de 
acțiune pentru acest an și care pre
văd o mărire a indicelui de folosire 
a timpului de lucru, desigur bine
venite, trebuie privite totuși doar ca 
un Început. Este necesară o abordare 
cuprinzătoare a problemei disciplinei 
în muncă, atît sub aspect organizato
ric. cît și politico-educativ. nu numai 
de către conducerea întreprinderii, 
ci și de organizațiile de partid de pe 
șantiere. Și iată de ce. Nu rareori se 
consemnează faptul că unii maiștri, 

șefi de lot și șefi 
de șantier ma
nifestă o atitudi
ne „înțelegătoa
re" față de aba
teri destul de 
grave de la dis
ciplina muncii, 
trec cu vederea — 

chiar în foile de pontaj — absențele 
de la program.

Chemate să ia o atitudine fermă și 
intransigentă în problema abaterilor 
de la disciplina muncii, organizațiile 
de partid de pe șantiere au, practic, 
la îndemînă toate mijloacele necesare 
lichidării unor asemenea stări de lu
cruri negative. Insistăm, totodată, a- 
supra necesității introducerii unui 
control riguros, Ia toate eșaloanele, a 
modului în care este aplicată fiecare 
din măsurile adoptate în această di
recție, deoarece, uneori, sub „presiu
nea" sarcinilor de zi cu zi. ele sînt 
pierdute din vedere.

De mare importanță pentru spori
rea randamentului muncii pe șan
tiere se atată a fi și extinderea hotă- 
rîtă a muncii în acord global. Nu ne 
oprim asupra avantajelor evidente și 
imediate pe care'le aduce cu sine a- 
cordul global. Ne mărginim însă să 
spunem că gradul de aplicare a aces
tei stimulatoare forme de retribuție 
a muncii — aplicat doar în proporție 
de 40 la sută în anul 1975 — este 
total necorespunzător.

în cele din urmă, problemele cu 
care este confruntat colectivul între
prinderii bucureștene se reduc la ne- 
cesitatea întăririi -spiritului de orga
nizare și gospodăresc în toate com
partimentele. Sînt deziderate mai 
vechi, evidențiate, odată in plus, în 
dezbaterile adunării generale a oa
menilor muncii de la I.C.S.I.M., care 
a avut loc recent.

C. ANTONESCU

' Creșterea continuă ■ 
productivității muncii con
stituie o sarcină economică 
deosebit de importantă, 
subliniată în mod deosebit 
și la recentul Congres al 
consiliilor populare. Iată, 
concret, ce rezultate a ob
ținut în acest ăn și cum 
acționează, în continuare, 
pentru realizarea sarcinii 
de creștere a productivită
ții muncii, colectivul în
treprinderii metalurgice din 
Bacău.

O primă constatare : 
în luna ianuarie, colectivul 
acestei unități a Înregistrat 
un succes remarcabil, a- 
ceasta fiind prima lună, 
după intrarea în funcțiune 
a noii turnătorii, cînd pla
nul de producție a fost în
deplinit în mod exemplar 
la toți indicatorii. Un 
exemplu este grăitor : la 
productivitatea muncii s-a 
înregistrat o creștere de 17 
Ia sută față de aceeași lună 
a anului trecut, depășin- 
du-se cu mult indicele pla
nificat pentru 1976.

— Faptul nu este întîm- 
plător — ne spune ingine
rul Sorin Butnaru, directo
rul întreprinderii. Rezul
tatele lunii ianuarie sint 
rodul unei strădanii asidue 
a întregului colectiv, care 
a început să pregătească 
producția acestui an. cu 
maximă seriozitate. încă de 
la jumătatea lui 1975. Am 
întocmit un program amă
nunțit de lucru, cu ter
mene șî răspunderi precise, 
care prevede măsuri con
crete pentru creșterea pro
ductivității muncii în toate 
sectoarele. Ele se referă 
atît Ia perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, 
realizarea unor mașini și 
utilaje prin autodotare. fo
losirea completă a timpului 
de lucru, cît și la mai buna 
organizare a activității de 
reparații și revizie a utila
jelor, asimilarea unor pro
duse cu caracteristici supe
rioare. Toate aceste măsuri 
au rezultat din propunerile 
oamenilor. După ce au 
fost studiate de colectiv, 
de specialiști, ele au fost 
supuse dezbaterii în adu
nările deschise ale organi
zațiilor de partid din fie
care secție si atelier.

La această dată, multe 
dintre măsuri se află deja

concretizate. în sectorul 
de prelucrări mecanice, bu- 

'năoară, ing. Anatolie Mus- 
celeanu, împreună cu mais
trul Ion Mutică au , con
ceput și realizat o mașină- 
agregat care execută mai 
multe operații din aceeași 
prindere la corpul hidran
tului subteran. Ca urmare, 
productivitatea muncii a 
sporit cu circa 1 la sută. 
Procentul pare mic. dar cal
culat la volumul de muncă 
ce trebuia depus într-un an 
rezultă că numai în acest 
sector se poate obține o

bucșelor din aliaj neferos 
și formarea pieselor la pre
siune înaltă, reușind astfel 
să scurteze mult timpul de 
fabricație și să economi
sească însemnate cantități 
de materie primă. Un cal
cul arată că, în timpul ciș- 
tigat In urma perfecționă
rilor tehnologiilor de fabri
cație se poate obține o pro
ducție suplimentară în va
loare de aproape 8 milioa
ne lei. Tot ca urmare a a- 
cestui fapt, au fost reduse 
simțitor rebuturile. în luna 
ianuarie a.c., de pildă, pro

Prin aplicarea fermă 
a măsurilor de 

organizare a munciiLa întreprinderea metalurgică din Bacău
producție suplimentară în 
valoare de 1,5 milioane let 
Tot aici au fost realizate, 
în cadrul acțiunii de auto
dotare, agregate de găurit 
corpurile de robineți, pre
cum și cele pentru strunjit 
flanșele de la corpurile de 
robineți.

Forțe mari sînt concen
trate însă în turnătorie, a- 
colo unde se întîmpină cele 
mai serioase greutăți. Fie
care loc de muncă este asi
gurat cu cadre tehnice de 
specialitate ; s-au creat 
stocuri minime de materie 
primă și materiale, iar pen
tru ca să nu se mai piardă 
nici o oră de muncă, s-a 
prevăzut ca lucrările de re
vizii și reparații să fie e- 
fectuate în afara progra
mului. Ing. Gheorghe Su- 
ditu. împreună cu maiștrii 
Virgil Țînculescu și Iustin 
Rugină au introdus proce
deul „croning" la confecțio
narea miezurilor. Și tot el 
sînt aceia care s-au ocupat 
de extinderea procedeelor 
de turnare centrifugală a

centul de rebuturi a scăzut 
de aproape trei ori față de 
ultimul trimestru al anului 
trecut. O dovadă în plus 
că sporirea productivității 
muncii îi preocupă deopo
trivă pe toți cei din între
prindere este și exemplul 
maistrului Victor Gherga- 
nu. de la linia a 3-a de for
mare. Chibzuind, el a găsit 
posibilitatea organizării flu
xului tehnologic în așa fel 
lncît, în același spațiu de 
producție, să mai facă loc 
încă, unei echipe de forma
tori. Rezultatul : producția 
lunară de piese turnate s-a 
dublat.

Sînt, desigur, rezultate 
notabile cu care se poate 
mindri pe bună dreptate 
colectivul băcăuan. Se 
pune însă întrebarea : au 
fost epuizate rezervele de 
sporire a productivității 
muncii ?

Nu, nicidecum ! Aceasta 
este opinia unanimă a 
muncitorilor șl specialiști
lor cu care am discutat. 
Am consemnat, pe scurt,

cîteva din propunerile u- 
nor oameni : Petru Roine- 
dea, maistru Ia sectorul 
prelucrări mecanice : „Dacă 
turnătoria ne-ar trimite în 
mod sistematic piese sufi
ciente pentru a încărca 
mașinile la capacitatea lor 
am putea realiza în fiecare 
lună o producție suplimen
tară in valoare de cel pu
țin 1,5—2 milioane lei". 
Mircea Gheorghescu, tur- 
nător-formator : „Dacă la 
linia a 4-a de formare s-ar 
face o reorganizare a flu
xului tehnologic, s-ar putea 
cîștiga un spațiu de pro
ducție de circa 30 mp, loc 
unde, prin introducerea u- 
nor mașini, s-ar putea ob
ține în fiecare lună un 
spor de 10 tone de piese 
brut turnate". Florin Ghiu- 
ță, maistru în secția de 
turnătorie : „La ora actua
lă, mașinile de format lu
crează numai în două 
schimburi, ba. uneori, din 
cauza lipsei de SDV-uri, 
nu funcționează nici in 
două schimburi complete. 
Introducerea schimbului 
III la aceste mașini ar pu
tea asigura un spor sub
stanțial de producție". Ia- 
mandi Busuioc, turnător- 
formator : „După părerea 
mea, avem un personal 
auxiliar mult prea mare. 
Unii de la sectoarele trans- 
port-manipulare și încăr- 
cări-descărcări ar putea să 
treacă în rîndurile celor 
direct productivi".

Sînt doar cîteva sugestii 
și propuneri, care ar putea 
constitui tot atîtea măsuri 
concrete de sporire a pro
ductivității muncii in în
treprindere. Studiate de 
conducerea unității, de or
ganizația de partid, ele ar 
putea prinde viață în scur
tă vreme. Fără îndoială 
că așa se va întîmpla. 
Pentru că sarcina colecti
vului de aici de a spori 
productivitatea, în acest an, 
cu 14,5 la sută față de 
realizările din 1975 presu
pune mari eforturi. Și 
metalurgiștii băcăuani au 
dat o primă dovadă, prin 
rezultatele obținute în luna 
ianuarie, că sint hotărîți 
să-și îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile ce le 

• revin.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteil"

Prin calitatea lor Ireproșabilă, produsele fabricate de evidențiază prin hărnicia și’priceperea lor: în prima
întreprinderea de confecții șl tricotaje din București 
se bucură de înalte aprecieri din partea beneficiarilor 
Interni șl a cllenților externi. Vă prezentăm numai pe 
cîteva dintre muncitoarele acestei unități, care se

imagine — Tinea Pîrlea, Maria Mitu (foto 2), ing. 
Maria Stan șl muncitoarea Maria Marinescu (foto 3), 
Elena Drugan (foto 4), Angela Neagu (foto 5) șl în 

ultima Imagine — Silvia Lupu
Foto : E. Dichiseam!

Furnaliștii de la Hunedoara și Călan au produs

3000 TONE FONTĂ PESTE PLAN
Prin folosirea intensi

vă a agregatelor și per
fecționarea tehnologiei 
de topire și elaborare a 
șarjelor, furnaliștii de 
la Hunedoara și Călan 
au produs peste sarci
nile de plan la zi 3 000 
tone de fontă. Forma

țiile de lucru care 
servesc furnalele com
binatului hunedorean au 
realizat o cantitate su-' 
plimentară de fontă e- 
chivalentă cit' metalul 
necesar pentru fabrica
rea a peste 1 000 com

bine de recoltat cereale. 
De menționat că a- 
proape toată producția 
de fontă realizată în 
plus de furnaliștii de 
aici s-a produs cu cocs 
dat peste prevederi.

(Agerpres)Realizări ale muncitorilor forestieri argeșeni
Puternic mobilizați de organizațiile 

de partid, forestierii de la I.F.E.T. 
Pitești continuă să se afle printre 
colectivele fruntașe din județul Ar
geș în întrecerea socialistă. Genera- 
lizînd încă din primele zile ale anu
lui tehnologiile moderne de exploa
tare a arborilor cu coroane și sorta
rea lor în platforme de preindustria-

lizare și depozite finale, ei au înre
gistrat. pînă în prezent, realizări 
deosebite în muncă. Astfel, planul la 
producția globală și marfă a fost de
pășit cu 6 milioane lei ; au fost de
pășite, de asemenea, și sarcinile la 
export. în această perioadă s-a li
vrat peste plan 6 500 mc lemn pentru 
industrializare și 2 000 mp parchete 
și binale. (Gheorghe Cîrstea).

LA „METALOTEHNICA" DIN TG. MUREȘ 

Produse moderne cu caracteristici 

superioare
' La întreprinderea „Metaloteh- 

nica“ din Tg. Mureș se află în 
nomenclatoarele curente de fa
bricație în serie mașini moder
ne pentru industria textilă. In
tre acestea, se numără mașini 
de cusut industriale, mașini de 
cusut-surfilat, mașini de înche
iat tricot, mașini de tricotat cu 
diametru mare, mașini de tri
cotat rectilinii automate, mașini 
circulare de tricotat. Mașinile 
sînt proiectate și realizate în în
treprindere, unde se afirmă cu 
excelente rezultate capacitatea 
creatoare a colectivului de oa
meni ai muncii. Este semnifica
tivă preocuparea pentru perfec
ționarea continuă a procedeelor 
tehnologice, astfel incit, prin va
lorificarea superioară a metalu

lui să se fabrice mașini și utila
je competitive cu produsele si
milare de pe pian mondial. De 
altfel, valoarea producției glo
bale obținută dintr-o tonă de 
metal și dintr-o tonă de lami
nate situează întreprinderea 
„Metalotehnica" pe unul dintre 
locurile fruntașe pe țară. Și in 
acest cincinal, al revoluției teh- 
nico-științifice, colectivul între
prinderii acordă o atenție deose
bită acțiunii de autoutilare, care 
să ducă la creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea 
continuă a calității produselor 
fabricate.

Cornel POGACEANU 
corespondentul „Scinteil"
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Intr-una din secțiile întreprinderii de stofe de mobilă șl țesături tehnice
din orașul Gheorghienl

ACUM PREGĂTESC BUNII GOSPODARI

Recolta viitoare
de cartofi timpurii

Prin aplicarea unor metode simple, gospodărești, fără cheltuieli 
deosebite, există posibilitatea să se obțină recolte mult mai timpurii 
de cartofi decit cele realizate, în mod obișnuit, în clmp. Ele pot fi 
aplicate mai ales in zonele din sudul țării, unde timpul se încălzește 
mai repede. în acest sens pledează experiența a numeroase unități 
agricole, precum și practica multor țărani din zeci de comune și sate. 
Printre acestea amintim unitățile agricole din zona nisipurilor Olte
niei — Poiana-Mare sau Mirșani — cele din comunele Balta Doamnei 
— Prahova. Răcari-Dîmbovița ș.a„ care obțin, an de an. recolte tim
purii de cartofi și legume. în rîndurile ce urmează ne vom referi la 
pregătirile ce se fac în două cooperative agricole situate in zone dife
rite. dar care au acumulat o bună experiență în cultivarea de cartofi 
timpurii.

Președintele cooperativei din Mîr- 
șani, tov. Filip Băcioiu, ne-a vorbit, 
la început, despre rezultatele obținu
te anul'trecut, cînd de pe 88 ha, coo
perativa a obținut o producție me
die de 10 500 kg cartofi timpurii. Din 
vinzarea acestora, pe bază de con
tract cu statul, cooperativa a înca
sat peste 2 milioane lei. Pentru 
acest an. cooperatorii de aici și-au 
propus să obțină o recoltă de circa 
1 500—1 800 tone de cartofi timpurii. 
Alegerea, pregătirea și fertilizarea 
terenului s-au făcut din timp, pe 
baza cunoașterii 
țiecărei tarlale. 
Cele 5 400 ha ara
bile ale coopera
tivei, în marea 
lor majoritate ni
sipuri zburătoare, 
slab productive, 
au fost străbătu
te. de la un capăt 
la altul., de către 
oamenii locului. 
Asa s-au ales cele 
150 ha prooice 
culturii cartofilor
S-au preferat terenurile mal a- 
propiate de fermele zootehnice, pen
tru a înlesni transportul îngrășămin
telor. Pe fiecare hectar s-au admi
nistrat cite 30 tone gunoi de grajd, 
care a fost îngropat sub brazdă încă 
din toamnă. întreaga suprafață a 
fost repartizată celor 6 ferme, iar în 
cadrul acestora .— pe formații de 
muncă, ceea ce a permis concentra
rea eforturilor la fertilizare și pen
tru punerea la punct a sistemului de 
irigații și a utilajelor.
. Ca să se obțină recolte cît mal 

timpurii, acum se face preîncolțirea 
cartofilor. întreaga cantitate de car
tofi de sămînță — 390 tone din soiul 
Ostara — a fost pusă la preîncolțit. 
în acest scop, de la întreprinderea 
de legume și fructe au fost procu
rate 8 000 de lădițe în care s-au 
așezat tuberculii, astfel îneît fieca
re să beneficieze de lumina necesa
ră formării unor „ochi" viguroși. 
Lădițele au fost așezate în 12 încă
peri din uscătoria și hala de sortat 
tutun, care iarna nu au nici o altă 
întrebuințare. Permanent se menține 
o temperatură de 18°C. Cooperatorii 
și-au propus să înceapă plantatul 
atunci cînd în sol se va ajunge la 
o temperatură de 5—6 grade, adică 
în primele zile ale lunii martie. Oa
menii s-au convins că în măsura în 
care recolta este mai timpurie, coo
perativa obține venituri mai mari
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P© baza experienței 
acumulate, cooperativele 

din Mîrșani și Buzău 
își propun să realizeze 

în acest an producții 
sporite

și. în același timp, îșl aduce o con
tribuție prețioasă la aprovizionarea 
populației cu acest produs mult a- 
preciat. Anul trecut, cooperativa a 
realizat 24 000 lei la fiecare hectar 
cultivat cu cartofi timpurii. Ia care 
se adaugă veniturile rezultate de la 
culturile succesive. Pentru a obține 
cartofi extratimpurii, la Începutul 
lunii mai sau chiar la sfirșit de a- 
prilie. cooperatorii au amenajat un 
hectar de solarii, pentru care tuber
culii au fost puși la preîncolțit încă 
din primele zile ale lunii februarie.

Desigur, nu toa
te unitățile agri
cole dispun de te
renuri nisipoase 
în sistem irigat 
sau de hale pen
tru preîncolțirea 
cartofilor. Se pot 
face însă multe 
lucruri și cu mij
loace mai modes
te. dar cu mult 
spirit de inițiati
vă, gospodăresc, 
în acest sens, pre

zintă Intere» preocupările de Ia 
cooperativa agricolă Buzău, unde se 
cultivă cartofi timpurii pe 25 ha. 
întfucît cooperativa nu dispune de 
spații corespunzătoare pentru preîn- 
colțirea cartofilor, această operațiu
ne o fac cooperatorii la ei acasă. în 
bucătăria de vară sau în altă încă
pere încălzită. Peste 100 de coopera
tori au preluat cele 70 tone jcartofi 
de sămînță pe car® îi vor planta pe 
suprafețele angajate în acord global. 
Vorbindu-ne despre această inițiati
vă. inginerul șef Victoria Năstase a 
ținut să precizeze că terenul, bine 
fertilizat, pregătit grădinărește, va fi 
irigat pe brazde. Pentru protejarea 
culturii de eventualele scăderi de 
temperatură s-au asigurat de pe 
acum cantitățile necesare de paie și 
alte materiale. Anul trecut, coope
ratorii au obținut peste 20 tone car
tofi timpurii la hectar, cu o valoa
re medie de 25 000 lei. La acestea 
se mai adaugă cantitățile de varză 
plantată imediat după recoltarea 
cartofilor, din vinzarea căreia s-au 
Încasat cite 16 000 lei la hectar.

Așadar, culturile timpurii de car
tofi sînt deosebit de rentabile, cu 
condiția ca toate pregătirile și plan
tarea propriu-zisă în cîmp să se facă 
la timp și bine. Exemplul celor două 
cooperative agricole este demn de 
urmat.

C. BORDE1ANU

E @ Q B £3 ®

Ii LUMINA HOTĂR1RILOR CONGRESULUI CONSILIILOR POPULAM
Țara noastră dispune de un patrimoniu piscicol de peste 400 000 

hectare care, exploatat rațional, ar putea asigura, în bune condiții, 
aprovizionarea populației cu pește. în ultimii ani au fost amenajate 
pepiniere și crescătorii moderne pe o suprafață totală de peste 50 000 
ha, din care se obțin trei pătrimi din producția de pește de apă 
dulce. Unele crescătorii, cum sînt cele de la Bivolari-Iași, Sarinasuf- 
Delta Dunării. Tașaul-Constanța, Nucet-Dîmbovița. Homorog și Tă- 
mașda-Bihor. Zaul de Cîmpie-Mureș. Bercu-Satu Mare ș.a., realizează 
producții de pește între 1 500—2 000 kg la hectar. O analiză de ansam
blu a sectorului piscicol din țara noastră pune însă în evidentă mari 
posibilități nefolosite încă. La Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 17 octombrie 1975, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras din 
nou atenția asupra deficiențelor existente în acest sector și a indicat să 
se întocmească programe pe fiecare județ pentru a se ajunge la o 
producție de cel puțin 100 000 tone pește din apele interioare. Ce tre
buie întreprins pentru îndeplinirea acestei sarcini ?

trarea in producția piscicolă a unor 
asemenea terenuri. Acolo unde s-a 
dat dovadă de realism și operativi
tate. s-au obținut rezultate demne de 
relevat. în județul Satu-Mare. din 
inițiativa și cu sprijinul consi
liului popular județean, în nu
mai trei ani. pe asemenea tere
nuri au fost amenajate crescătorii 
piscicole pe aproape 1 000 hectare, 
iar în județul Galați — aproape 400 
hectare iazuri agropiscicole. La în
treprinderea piscicolă Macin au fost 
amenajate pepinierele de la Turcoaia 
și Jijila care, redate în funcțiune, 
vor produce in 1976 nuietul de pește

există o disproporție Intre capacită
țile de producere a puietului și cele 
ale bazinelor de creștere. La o serie 
de amenajări piscicole, cum sînt 
majoritatea celor din Delta Dunării, 
aceea de la Mostiștea-Ialomița. ca 
și la multe iazuri din iudețele Iași. 
Botoșani, Brăila și Cluj. încă nu au 
fost terminate construcțiile pentru 
producerea puietului, tn cazul altor 
amenajări — Strachina-Ialomița. Su- 
haia-Teleorman. Popricani-Iași etc. — 
pepinierele sînt sub capacitatea pro
iectată. iar cele din Stipoc. Calica și 
Perișor au fost transformate în cres
cătorii de pește pentru consum, cu

Problema numărul unu o constituie 
amenajarea pentru piscicultura a te
renurilor slab productive, neproduc
tive, a suprafețelor sărăiuroase sau 
acoperite cu smircuri și stufăriș. Cu 
toate că au existat fonduri și un pro
gram special elaborat in acest sens, 
totuși. în perioada 1971—1975, amena
jările piscicole n-au fost executate 
potrivit prevederilor. înregistrîndu-se 
serioase restanțe.

Cerința majoră este să se recupe
reze într-un răstimp cît mai scurt 
toate restantele la amenajările pisci
cole. Aceasta depinde nemijlocit de 
eliminarea neajunsurilor existente în 
organizarea activității pe șantierele 
de construcții și amenajări piscicole, 
dar și a celor din activitatea de pro
iectare, care este dispersată în mai 
multe institute, de avizare și apro
bare a documentațiilor. Așa, bu
năoară. pentru amenajările din 
Miletin-Iăși, Bădălan-Galați, Luciu 
Giurgeni-Ialomița. Unteni-Botoșani 
etc., cu toate că încă din anii trecuți 
au întocmite studii tehnico-economice 
și au avizul organelor județene, to
tuși, nici pînă la această dată Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și departamentul de resori 
nu au dat aprobările pentru începerea 
lucrărilor. Există zeci de mii dp hec
tare de asemenea terenuri. în special 
în Lunca Dunării și pe majoritatea 
văilor și luncilor rîurilor din jude
țele Ilfov. Teleorman. Ialomița. Brăi
la, Galați, Iași, Botoșani etc., care de

ani de zile nu dau nici o producție 
agricolă. Se păstrează ca atare intru- 
cit, în registrele unor oficii județene 
de cadastru și organizarea teritoriu
lui. aceste terenuri au fost înscrise 
cindva in „circuitul agricol". Și aceas
ta deoarece anumite cadre din cadrul 
acestor oficii nu înțeleg că prin pis
cicultura, care nu-i altceva decît a- 
grozootehnie acvatică, terenurile (.ne
productive pot fi recuperate și readu
se pe această cale în circuitul eco
nomic. în asemenea condiții, este 
absolut necesar ca organele centrale 
șl județene — agricole și piscicole — 
fiind subordonate aceluiași minister, 
consiliile populare județene, să do
vedească mai multă operativitate 
și răspundere în soluționarea pro
blemelor legate de avizarea și in-

atî.t pentru nevoile proprii, cît și un 
excedent substanțial pentru livrare.

O altă cerință prioritară in pisci
cultura o reprezintă îmbunătățirea 
activității de producere a puietului 
de pește necesar popularii apelor. Din 
lipsa puietului, o parte din apele 
noastre au fost insuficient populate, 
unele chiar deloc. Anul trecut, în ba
zinele piscicole amenajate și natura
le alk unităților de stat, ca urmare a 
nerealizării planului de puiet — cu 
circa 3 000 tone — nu s-au produs 
importante cantități de pește desti
nat fondului pieței. Mai amintim că, 
din lipsa de puiet, aproape 10 000 ha 
lacuri de acumulare și multe bălți și 
iazuri aflate in proprietatea coopera
tivelor agricole n-au fost populate.

Cauzele acestor neajunsuri sînt. în 
general, cunoscute. In primul rînd,

toate că pe plan local nu existau po
sibilități de asigurare a puietului.

La acestea se adaugă cazurile de 
exploatare nerațională a pepinierelor 
existente, pierderile de puiet ca ur
mare a transporturilor masive între 
diferite zone ale țării. In unele cazuri 
aceste pierderi ajung pină la 65—70 
la sută din cantitățile transportate. 
La speciile crap, șalău sau plătică 
accentul trebuie pus pe reproducerea 
naturală și dirijată, fie că este vorba 
de bazine amenajate ori de cele na
turale. La alte specii, pentru care nu 
sînt condiții naturale de reoroducere. 
trebuie apelat la metode de reprodu
cere artificială, ca în cazul peștilor 
fitofagi, păstrăvilor și sturionilor, cu 
respectarea condițiilor de mediu 'și a 
tehnologiilor stabilite. Există nu
meroase posibilități de sporire a pro

ducției de puiet. în primul rînd. te 
impune transformarea unor heleșteie 
și iazuri de creștere în heleșteie de 
reproducere naturală și predezvol- 
tare a puietului de crap, lucrări care 
se pot. face cu cheltuieli minime si 
într-un timp foarte- scurt. Pentru re
producerea naturală și dirijată a 
crapului, principala specie în pisci
cultura noastră, este necesar ca de 
pe acum să se ia măsuri ca toate 
heleșteiele de reproducere și predez- 
voltare să fie bine pregătite — în- 
ierbate prin însămințări cu ierburi 
perene sau prin amplasare de braz
de cu iarbă. în preocuparea organe
lor piscicole, a Centralei Delta Du
nării ar trebui să figureze amenaja
rea în cincinalul 1976—1980 a unor 
mari zone de reproducere naturală a 
peștilor în principalele complexe pis
cicole : Somova-Parcheș, Sireasa- 
Sontea. Matița-Merheiu, Razelm-Si- 
noe și altele. Amenajarea zonelor de 
reproducere naturală a peștilor este 
absolut necesară pentru a compensa 
producția de puiet de pește ce se 
realiza in trecut de Lunca Dunării și 
cu care se, repopula, an de an. Delta 
Dunării. Ceea ce s-a realizat anul 
trecut in Deltă constituie un început 
bun, promițător. Numai într-un sin
gur an au fost executate peste 150 
heleșteie de reproducere naturală a 
crapului, urmînd ca în acest an 
acestora să li se adauge alte 180 ase
menea heleșteie. Cu stăruință trebuie 
să se acționeze pentru generalizarea 
experienței harnicului colectiv de la 
întreprinderea piscicolă Jurilofca, 
care din a.nul 1973 a introdus în com
plexul de lacuri Razelm-Sinoe-Enisa- 
la, în fiecare an. peste 1 000 saltele 
din rădăcini de salcie, in vederea fa
vorizării reproducerii naturale a 
crapului, șalăuliii. plăticii și altor 
specii.

Problemele care privesc valorifica
rea resurselor de hrană din bazinele 
acvatice, aclimatizarea de noi specii, 
Îmbunătățirea activității de selecție 
vor constitui obiectul unui alt articol.

Dr. ing. Gheorghe MANEA
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„...Unda uriașă a lumii 
a găsit o expresie nouă, 

o expresie Brâncuși"
Cuvintele Iul Tudor Ar- 

ghezi salutau, cu admira
bilă luciditate. In 1914, ta
lentul unuia din cei mal 
mari sculptori români. Sur
prinzător de actuale, ele 
prefigurau perspectivele 
noi pe care Brâncuși le 
deschidea sculpturii mo
derne.

Iar dacă exegezele, foar
te numeroase, pe margi
nea operei brâncușiene au 
adăugat, de-a lungul tim
pului, noi trepte la cunoaș
terea unui limbaj de o a- 
leasă originalitate și puri
tate a exprimării — chipul 
aceluia care le-a creat, 
păstrat de altfel în nume
roase fotografii documen
tare, a ispitit mai puțin 
creația confraților con
temporani. Iată de ce în 
acest an al centenarului 
Brâncuși, pornind pe ur
mele unei sculpturi mai 
vechi a maestrului Ion Iri- 
mescu, am regăsit. în ate
lierul acestuia, numeroase 
variante, de diferite di
mensiuni, ale portretului 
lui Brâncuși. De o" nobilă 

• sobrietate, de o intensă 
forță interioară, una din 
aceste sculpturi păstrează 
un sentiment al purității 
și perfecțiunii formelor fi
nale.

„în seria de portrete pe 
care le vedeți, ne-a spus 
maestrul Ion ' lrimescu, 
am încercat, succesiv, să 
mă apropii cînd de repre
zentarea mai fidelă a chi
pului, cînd de o evocare 
mai simplificată a persona
lității lui Brâncuși. încer
carea de a-1 portretiza pa 
Brâncuși este un examen 
foarte dificil. Brâncuși nu 
înseamnă pentru noi doar 
un simplu chip, ci una din 
marile valori ale sculpturii 
contemporane. Iată de ce 
orice reprezentare a lui 
trebuie să treacă de la 
simpla înfățișare fizică 
spre ceea ce Brâncuși a în
semnat ca artist. Sculptura 
pe care am realizat-o cu

ani în urmă (amplasată în 
parcul Herăstrău) se dorea 
mai mult o evocare a ce
lui care a fost Brâncuși din 
perspectiva semnificațiilor 
pe care arta lui o poate 
avea pentru noi. Acesta 
este sensul portalului și co
loanei reprezentate acolo. 
Era deci mai mult un 
simbol decît o reconstitui
re fidelă a trăsăturilor 
chipului.

— S-a spus adeseori că 
dacă Rodin închidea o epo
că, Brâncuși deschidea

Evocare de
Ion IR1MESCU 
artist al poporului

sculpturii o alta — cea mo
dernă.,.

I. I. — Nu numai Rodin, 
dar și Bourdelle, Maillol, 
Despiau deopotrivă au în
cheiat o epocă întemeiată 
pe o concepție sculpturală 
figurativă, pe o reprezen
tare a frumuseții și expre
sivității umane. Brâncuși 
s-a desprins treptat de a- 
ceastă concepție făcînd tre
cerea spre sublinierea e- 
senței lucrurilor, a te
melor pe care și le-a pro
pus. Mai ales lucrările din 
ultimele perioade de crea
ție, acele forme care tră
iesc atît de puternic prin 
frumusețea lor absolut 
plastică, sugerează, in ace
lași timp, atît de pregnant 
ideea de bază a reprezen
tării. S-a scris atît de mult 
de pildă despre „ideea da 
zbor" pe care o conțin ne
număratele variante ale 
„Măiastrei", despre strigă
tul, care străpunge spațiile, 
în zori, al „Cocoșului", des
pre sugestia de lunecare pa 
care o dă „Foca"...

— Brâncuși mărturisea 
odată că i-ar trebui 15 ani 
pentru a termina o lucrare. 
Această afirmație ascunde

Infinita coloană de la Hobița
Așa cum o refacem astăzi, cu 

uimirea și venerația pe care le a- 
daugă existenței o notorietate ful
gurantă, biografia lui Brâncuși ca
pătă reflexele unui destin de ex
cepție. îl vedem împins pe drumu
rile neliniștii și trudei pe acest 
știutor, pornit smerit și îndîrjit 
dinspre Gorj spre București, apoi 
spre Paris și spre întreaga plane
tă, pe care a îmbogățit-o cu visul 
și știința lui.

Atelierul de la Paris, luminat de 
candela de sub portretul lui de Ko
koschka, cu frînturile de arhitectură 
ciudată, cu bucățile începute, în
tr-o dezordine care are și fior de 
geniu și melancolie, acest atelier 
vorbește și astăzi despre o prezen
ță de meșter mare pe care uneltele 
lui îl așteaptă veșnic. Sînt uneltele 
acelea cu care Brâncuși a supus și 
a exprimat lumea și elementele, 
cu care a lucrat, ca un învățăcel, 
apoi ca un știutor de taine ale na
turii și vieții. Cu ele a compus u- 
niversul lui, cu ele a supus trep
tele cunoașterii complicate și pro
funde pe care a izbutit-o asupra 
lumii.

A pornit din Hobița și ce a văzut 
mai de seamă a fost lemnul vechi 
al caselor, cu fibrele-i curgînd me
reu cu ape încremenite, cu încru
cișările de bîrne ca niște animale 
fabuloase, înaripate, cu capetele de 
stîlpi brăzdate de crăpături obosite 
de vreme, triste, căzătoare, cu tă
ieturi în unghiuri care prindeau 
lumina ca stelele in trupul lemnu
lui veșnic.

Cu piatra, dialogul i-a fost ne
încetat. Din pietrele aduse de 
Brâncuși în grădina lui, intuiești 
că figurile umane ascunse în ele 
așteptau parcă demiurgica lovitură 
de daltă care să le elibereze din 
somnul lor mineral. Un fior drama
tic, ca o oboseală enormă, se degajă 

în ea pasiunea pentru fini
sajul lucrărilor, dragostea 
pentru perfecțiunea tehnică 
a limbajului, deși se știe 
că el nu iubea „tehnica" în 
viața de toate zilele...

I. I. — „Pasărea măias
tră" sau „Prometeu". între
gul ciclu al „muzelor ador
mite" au fost lucrate cu mul
tă caznă, cu o răbdare și o 
minuție, aș spune, artiza
nală, pentru a se ajunge la 
aceste suprafețe și volume 
atît de prețioase din punc
tul de vedere al rezolvării 
lor. Sînt forme în stare să 
sugereze mai puternic ideea 
pe care vor s-o transmită 
decît o reprezentare strict 
figurativă. Brâncuși, mi se 
pare, a pus pentru prima 
dată in sculptură astfel de 
probleme. El a avut tăria 
(pentru care am o mare 
admirație) să rupă cu o 
meserie prea supusă unor 
norme preconcepute pe 
care orice artist conștiin
cios le acumulează într-o 
academie. Mă gîndesc, de 
pildă, la capetele de copii 
care ar putea sta foarte 
bine alături de o sculptură 
de Rodin și la spectaculoa
sa evoluție de mai tîrziu. 
Aceasta nu exclude, desi
gur, continuarea tradiției 
sculpturale.

Importantă ml se pare, de 
asemenea, legătura sculp
turii cu spațiul, pe care 
Brâncuși a pus-o mai acu
zat decît alții. Această le
gătură cu spațiul este o 
problemă a întregii sculp
turi moderne, o problemă 
care se pune astăzi din ce 
în ce mai acut. Dacă, de 
pildă, la Opera sau la Ar
cul de Triumf de la Paris 
sculpturile rămîn adosate 
undeva, trăindu-șl viata lor 
particulară, fără o partici
pare suficientă la viața în
tregului edificiu, aceasta 
este pusă de multe ori pe 
seama unei concepții arhi
tecturale și artistice trecu
te. Astăzi însă, din ce în ce 
mai mult, se pune proble

ma unei colaborări strînse 
între arhitect și sculptor din 
însuși momentul proiectării 
unul edificiu. Cu o magis
trală Intuiție, Brâncuși a 
organizat la Tg. Jiu un spa
țiu imens. Coloana infinitu
lui, Poarta sărutului și Ma
sa tăcerii, deși amplasate la 
distante relativ mari, nu 
sînt piese răspîndite arbi
trar în spațiu, ci comunică 
una cu alta și toate îm
preună. O simplitate puter
nică, în stare să evoce și să 
emoționeze le unește.

— Exegezele închinate 
complexului de la Tg. Jiu 
au subliniat adesea fap
tul că deși concepute pe 
structuri geometrice, sculp
turile lui Brâncuși au o or- 
ganicitate izvorîtă din stra
turile afunde ale pămîn- 
tului nostru...

I. I. — Cred că Brâncuși 
a pornit de. la lucruri foar
te simple și funcționale, 
cărora le-a conferit semni
ficații de ordin major. 
„Coloana" a ridicat la sca
ră monumentală, stîlpii de 
pridvor. „Masa" putea 
foarte bine să aibă drept 
punct de plecare piatra de 
moară — la fel de stră
veche ca folosință.

Brâncuși spunea undeva

Cu gîndul 
la „Pasărea măiastră1'

Întîlnirea mea cu 
arta lui Brâncuși a a- 
vut loc în urmă cu 
zece ani. Efectul s-a 
dovedit a fi deosebit 
de adine. Febra pri
mei emoții m-a în
demnat să compun lu
crarea simfonică „Pa
sărea măiastră" în nu
mai cîteva săptămini, 
sub forma unor va- 
riațiuni simfonice, 
unde un vast aparat 
orchestral este utilizat 
in maniera orchestrei 
de cameră. Lucrarea 
am închinat-o, firește, 
memoriei lui Brâncuși 
șl — pentru că im- 
oresia cea mai pro
fundă mi-o făcuseră 
variantele de păsări — 
muzica mea era legată 
nu numai prin conți

din substanța poroasă, tocită, a ro
cilor, în formele lor frust, viitor u- 
mane. Cu uneltele lui a modelat 
mai întîi chipul și trupul omenesc, 
obiectul dinții care fascinează pe 
orice sculptor, și l-a urmărit în 
suferință și somn de bucurie, în tă
ceri, rugăciuni ori suplicii, în orgo
liu. Iar puritatea torsurilor lui 
Brâncuși amintește pe grecii cei mai 
delicați ai vremii alexandrine.

Treptat, pe chipuri, începe topi
rea între rotunjimi și forme gene
tice. Dinamica formelor joacă mai

asupra-și, ca un sfinx, ca una din 
himerele acvatice ale lui Paciurea.

După cîțiva ani, marele meșter a 
intrat în ordinea totalității formelor 
oferite de lume, în formele vieții 
pămintului, ale apei și aerului și 
omul a devenit una dintre acestea. 
De la multiplele ouă ca obîrșii ale 
lumii, la broasca țestoasă, la focă 
și pește, la cocoșul și zigzagul său 
ca un salt înspre soare, ca o înăl
țare și o străpungere spre cer, și 
pînă la păsări.

In unitățile pe care le-a repre

de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

ales tn capetele grațioase de copil 
și femei, în care simți că, după alte 
cîteva mișcări ale roatei olarului de 
minuni, vor dispărea cele trecătoare 
și vor rămîne numai tiparele esen- 
țializate ale frumuseții clasice. La 
fel, în Rugăciunea, tăiat în forme 
umane, fără carnalitate, cu un
ghiuri lungi, adolescentine, bronzul 
pare că s-a sculat și a umblat. Vră
jitoarea cu chipul tînăr și bătrîn, 
adică Cumințenia pămintului, vine 
de departe, de acolo de unde aduce 
o smerenie adîncă, o detașare ca a 
-marilor dureri și iubiri. Și apoi Să
rutul, cuprinderea copilărească și 
gravă, stîngace, eternă a tuturor 
regnurilor. Brațele împletite ca lia
nele apelor, ori ca șerpii, lasă, dea
supra lor, între arcurile frunților, 
o arhitravă simplă, cu podoaba abia 
schițată a ochiului și gurii.

Mai departe, cu ochi de gîză ori 
de divinitate arhaică, mîini de ba
lerină, cu părul strins în colac pe 
un gît cu zvîcnire acvatică, Domni
șoara Pogany are o putere strînsă

zentat, Brâncuși a făcut analiza și 
sinteza regnurilor, a vieții și for
melor ei simple. Și acela care i-a 
căutat, în toată vremea vieții sale, 
decît esența zborului, a găsit taina 
nemișcării eterne. Acela care a do
rit să refacă inima lemnului și pie
trei ca o carte deschisă, vorbind 
despre statornicia elementelor și 
povestind lenta lor devenire într-o 
istorie de milenii, a făcut să țîș- 
nească spre cer nenumăratele lui 
păsări de bronz și de piatră, imo
bile și ușoare.

Marile sinteze se află pe pămînt 
românesc, la Tîrgu-Jiu, intre Jiu 
și catedrală. E Masa tăcerii care, în 
lumina lunii, arată ca o masă drui- 
dică, a înțelepților vechi întîlniți în 
sfaturile lor tainice. Este Poarta să
rutului, ca o neclintită deschidere 
spre solidaritate, spre îmbrățișare 
universală, ca și cum ar spune în 
piatră chemarea pasionată din Oda 
bucuriei a lui Schiller. Este Coloana 
infinită, stîlpul de casă țărănească 
ce se poate înțelege în nenumărate

»

că cea mal perfectă sculp
tură e o coloană, dar că 
trebuie să știi unde să o 
retezi. Aici se află, cred, 
secretul admirabilelor sale 
reușite.

Brâncuși nu a creat o 
școală. El a deschis un 
drum nou sculpturii mo
derne, lăsînd libertate fie
căruia ca, urmîndu-1, să-și 
dezvolte propria personali
tate. Dacă Rodin sau Bour
delle au fost profesori și 
au făcut școală explicînd 
studenților propriile con
cepții despre artă, Brân
cuși a deschis, cum spu
neam. de unul singur, un 
drum cu perspective mari și 
direcții multiple. Rămîne 
pentru viitor ca acest e- 
xemplu să găsească o in
finitate de rezolvări care 
nu vor fi, nu pot fi. a- 
proape de ceea ce a făcut 
el decît ca libertate de 
creație, ca aspirație spre 
sinteză, ca iscusință de a 
găsi, acolo unde te aștepți 
mai puțin,. motive de inspi
rație. De altfel, Brâncuși 
nu se poate imita. Fiecare 
din lucrările lui este un 
unicat.
Convorbire consemnata de 
Marina PKEUTU

nut, dar și prin titlu, 
de această suită de 
sculpturi. Trebuie să 
mărturisesc că forma 
compoziției mele s-a 
conturat pe parcurs, 
în timpul lucrului, așa

de TERâNYI Ede

că însăși tema — „cu
cerită" treptat — a- 
pare numai în cea 
de-a treia variațiune. 
în primele două sur
vin doar imagini so
nore. crîmpeie de me
lodie. Ultimele două 
dintre cele șase va- 
riațiuni se îndepăr
tează din nou de me
lodie. dizolvînd în a- 
tare măsură desenul 
melodic, incit materia

lul muzical, devenit 
din nou amorf și re- 
conturat apoi, s-ar 
putea transforma fie 
și într-o nouă temă. 
Aceasta am rezervat-o 
insă părții următoare, 
precum și continuării 
ei — ca similitudine la 
variantele brâncusie- 
ne Pasăre în spațiu și 
Pasărea de aur. Adop- 
tînd forma respectivă, 
am demonstrat că 
ideea de bază a va- 
riațiunii nu este cir
cumscrierea temei sau 
degajarea energiilor ei 
nebănuite, ci geneza 
temei și trecerea ei în 
amorf, drumul spre 
temă și dizolvarea ei. 
Și acest lucru l-am 
învățat fără îndoială 
de la Brâncuși.

feluri, dar tn care, ca intr-un per- 
petuum ascensibil, modulele sînt 
treptele simbolice ale evoluției ne- 
sfîrșite a vieții, a cosmosului.

în înțelepciunea arhaică, tradițio
nală a lui Brâncuși și în arta lui 
modernă, piatra atinsă de mîinile 
lui fermecate spune istoria grea și 
apăsată a mineralului și-și arată 
sensul mișcării și devenirii pînă la 
spirit. Formele lui pure au fost 
parcă descoperite, ca niște cristale 
și pietre prețioase rare în adîncul 
pămintului, și doar scoase la su
prafață și curățate de țărină și 
zgură. Ele sînt aici, între noi, ca 
din veac și pentru totdeauna, marcă 
a prezenței unui geniu dintre cele 
mai fecunde, mai puternice, pornit 
din clasica lume a satului și a fol
clorului românesc și ajuns cel din
ții artist, al acestui secol. Și el, ca 
un demiurg compasionat, a vrut să 
învețe pe oameni formele esențiale 
ale vieții ca adevăruri fundamen
tale. Un critic spunea, cu a- 
devărat, că formele Iui Brâncuși 
intră perfect în realitate. Dar nouă 
ni se pare că realitatea intră toată 
în opera lui Brâncuși sau mai de
grabă iese din ea, ca din niște 
eterne, geniale arhetipuri. Și asta 
se simte de peste tot, din toate 
operele lui risipite prin toate col
țurile lumii, la Paris, New York și 
Philadelphia, la Veneția, Stockholm, 
tn India sau pe pămînt românesc, 
stăpînite de privirea lui ,pură și în
țeleaptă de mag care înțelege mi
raculoasa frumusețe a lumii.

Și confruntat cu „miracolul" idei
lor și formelor, Brâncuși, ca și Bla- 
ga, nu strivește corola de minuni a 
lumii, ci o întinde, cu seninătate, 
oamenilor, tradusă in operele lui, 
pentru ca ei văzînd-o să se purifice, 
să se vindece, să se înțelepțească.

CĂRN'ETl 
CULTURAL;
• „Luna cărții la sate" a 

prilejuit în comunele Prundeni, 
Măciuca, Costești și altele din 
județul Vîlcea o serie de 
manifestări organizate cu con
cursul Bibliotecii județene și 
al Uniunii județene a cooperației 
de consum. Ultimele zile, de 
pildă, au fost dedicate cărții so- 
cial-politice, agrozootehnice și 
au avut loc și întîlniri ale 
cititorilor cu brigăzi științifice.
• „Prezența femeii tn viața 
politică și culturală a țării" este 
titlul ciclului de filme documen
tare organizat de Comitetul mu
nicipal U.T.C. din Pitești, la ci
nematograful „Dacia", pentru ti
nerele care lucrează în întreprin
derile și instituțiile municipiu
lui. Palatul de cultură din 
Pitești a inițiat, pentru locuitorii 
din cartiere, îndeosebi gospodi
ne, un ciclu de consultații știin
țifice. Prima consultație a fost 
organizată la blocul nr. 53 din 
cartierul Trivale, unde jurista 
consiliului popular municipal, 
Elena Oțelea Andronescu, a 
răspuns la întrebările cetățeni
lor • în sala cooperativei agri
cole de producție din PIopu, ju
dețul Brăila, s-a desfășurat un 
simpozion cu tema „Femeia în 
lumea contemporană", după care 
artiștii amatori din comună au 
oferit un reușit spectacol • „Pic
tori români din perioada Inter
belică" este tema expoziției des
chise la Muzeul de Artă din Cra
iova, în cadrul acțiunilor reunite 
sub genericul „Omagii doljene la 
Congresul educației politice și al 
culturii". Ea cuprinde pește 40 
de tablouri — peisaje și portrete 
aparținînd creatorilor Ștefan Di- 
mitrescu, Cărnii Ressu, Nicolae 
Tonitza, Corneliu Mihăilescu, 
Jean Al. Steriadi, Arthur Vero
na, Lucian Grigorescu, Th. 
Pallady, A. Ciucurencu și alții.
• în cursul acestei săptămîni, 
Teatrul maghiar de stat din 
Sfîntu Gheorghe a prezentat 
două premiere : la Brașov, în 
premieră absolută, piesa „Dragii 
mei copii" de Mâhes Gydrgy, în 
regia Iul Horvath Bela, de la 
Teatrul maghiar de stat din 
Cluj-Napoca ; în fața spectatori
lor din orașul de reședință pie
sa „Nu se știe niciodată" da 
G. B. Shaw, în regia lui Vdlgyesi 
Andras • La Buziaș a avut loc 
zilele trecute un schimb de ex
periență între directorii cămine
lor culturale din 14 localități ti- 
mișene consacrat perfecționării 
activității de organizare a ac
țiunilor politico-educative șl cul- 
tural-artistice la sate. Particl- 
panții au urmărit în încheiere 
simpozionul: „Omul zilelor noas
tre față in față cu principiile și 
normele muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste". Schimburi asemănătoa
re de experiență au mai fost 
organizate în centrele Denta, 
Lovrin și Făget.

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 4/1976

După editorialul intitulat „Perspec
tive noi de dezvoltare social-econo- 
mică multilaterală a patriei noastre", 
revista publică articolul „România 
deceniului 8“ de Manea Mănescu. în 
continuare, sumarul revistei cuprinde 
articolele „Amenajarea complexă și 
sistematizarea rețelei hidrografice a 
țării" de Florin Iorgulescu, „Relațiile 
umane și formarea personalității co
muniste" de Petru Ispas și „Cinema
tograful și educarea tinerei generații" 
de Corneliu Leu.

La rubrica Consultații este înserat 
articolul „Dezangajarea militară'* și 
dezarmarea — obiectiv central al edi
ficării unei securități reale pe 
continentul european" de Romulus 
Neagu. Rubrica Știință-învățămînt 
cuprinde articolele „Matematizarea 
științelor și activităților practice" de 
Romulus Sfichi și „învățămîntul In
tegrat și perfecționarea pregătirii vi
itorilor profesori" de Ion Drăgan. Din 
sumar mai semnalăm articolele „Lu
mea capitalistă : dimensiuni și evo
luții ale crizei economice" de Aurel 
Ghibuțiu, „Opțiuni ale dezvoltării 
social-economice în Republica Coope
ratistă Guyana" de Gheorghe Dra- 
goș, publicate la rubrica Viața in
ternațională, și „Pragmatismul in 
gindirea contemporană" de Ludwig 
Grunberg. inserat la rubrica Curente 
și Idei. Revista mai cuprinde rubri
cile Cărți și Semnificații, Revista re
vistelor și Cuvintul cititorilor.

Pledoarie
pentru promovarea 

dansului tematic
Nu o dată am auzit în acești ani 

întrebarea : Ce este dansul cu temă ? 
ca și cum am fi avut de-a face cu 
ceva inedit. Dar nu este vorba de 
nici o noutate, cîtă vreme, din tot
deauna, toate baletele și dansurile 
au avut, au o temă (chiar și acelea 
care se declară „fără temă" au, 
vrînd-nevrînd. „tema... nici unei 
teme"). Ceea ce este cu adevărat 
nou în viziunea noastră asupra ba
letului și a dansului cu temă este 
importanța educativă pe care am în
vățat s-o acordăm acestei specii și, 
ca urmare, larga arie tematică ce i 
se deschide, proces egal cu o salu
tară revigorare a dansului respec
tiv. Putem afirma, pe bună dreptate 
că, în ultimii ani. dansul, baletul au 
fost readuse In prim-planul atenției 
publicului tocmai pentru că am 
avut posibilitatea să descoperim că 
nici o temă nu este inadecvată a- 
cestei specii atît de expresive și atît 
de îndrăgite.

Că este îndrăgită, o demonstrează 
pasiunea cu care, în acești ani, for
mațiile profesioniste, sute și sute de 
formații de atnatori realizează re
prezentații de acest gen (există și 
festivaluri ale 
dansului tema- 
tic). O demon
strează interesul 
cu care publicul 
cel mai larg în- 
timpină realiză
rile valoroase. îneît, tn mod Justi
ficat putem vorbi azi de o mișcare a 
dansului cu temă, realitate a vieții 
noastre spirituale care obligă specia
liștii — și nu numai specialiștii — 
la o analiză mai aprofundată a fe
nomenului, la dezbateri vizînd per
fecționarea. în acest context se înca
drează prezentele „puncte de ve
dere".

Este de observat, In primul rînd, 
faptul că în prezent majoritatea 
căutărilor, a dificultăților de înfrun
tat în acest domeniu sînt legate — 
în ciuda experienței acumulate, a 
demonstratei disponibilități de care 
vorbeam mai sus — tot de întreba
rea — naivă, după părerea mea — 
dacă orice temă poate fi abordată 
în cadrul dansului tematic. Personal, 
cred că nu aceasta este problema (e 
de la sine înțeles că nu există „teme 
coregrafice" și „teme necoregrafice"). 
Problema este aceea a unei mai 
mari atenții acordate libretelor, con
ținutului lor de ițlei, fanteziei înves
tite In transmiterea acestora cu mij
loace artistice.

Sigur că nu este ușor să se gă
sească cele mai accesibile formule 
de redare a marii bogății de idei 
specifice omului contemporan, dar, 
ținîndu-se seama de posibilitățile ex
presive ale desenului coregrafic, pan
tomime!, mișcării scenice propriu- 
zise, se pot găsi Întotdeauna soluții 
pentru a se ajunge la înțelegerea și 
sensibilitatea spectatorului. Aspecte 
ale eticii societății noastre, idei pri
vind patriotismul, civismul, spiritul 
umanist, internaționalismul oameni
lor muncii din țara noastră — afir
mate pe fundalul eroic al muncii, în 
societatea noastră, al faptelor con
structive, al gîndurilor și sentimen
telor, al raporturilor ce se nasc în
tre contemporanii noștri In procesul 
făuririi bunurilor materiale și spiri
tuale — sînt tot atîtea „teme" ce ni 
se oferă cu generozitate. De altfel, o 
serie de realizări remarcabile în a-

Puncte de vedere

Barbu LĂZĂREANU;

„Cu privire la meșteșugarii 
cuvintelor"

Dificil de încadrat 
lntr-o anumită catego
rie, refuzînd formule 
sau genuri îndeobște 
acceptate, cartea lui 
Barbu Lăzăreanu „Cu 
privire la meșteșugarii 
cuvintelor", alcătuită 
de Mariana și Victor 
Iova și tipărită nu 
de mult la editura 
„Minerva", ne atrage 
prin varietatea mate
rialelor și, mai cu sea
mă. prin felul aparte 
în care autorul se a- 
propie de obiectul în
semnărilor sale. Cînd 
spun însemnări (ter
men impropriu pentru 
cel puțin cîteva studii 
de amploare) am în 
vedere mai puțin fap
tul că cea mai mare 
parte a acestei cărți 
este alcătuită din a- 
dunarea unor foiletoa
ne publicate în presa 
interbelică, ci un mod 
aparte al autorului de 
a glosa jovial, fără 
pretenții de erudiție, 
dar neexcluzînd-o, 
despre aspecte cul
turale și lingvistice 
diverse. Și dacă am 
spune că cele mai 
multe din articolele 
cărții de față se ocu
pă de probleme ale 
limbii române, cum 

sînt cele de etimolo
gie, toponimie, neolo
gisme, sinonime, ono
mastică, argou, deci 
aspecte ale vocabula
rului. sau altele privi
toare la morfologie și 
sintaxă, am fi tentați 
să credem că ne aflăm 
în fața unei lucrări cu 
intenții filologice de-
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clarate, ceea ce nu ar 
cuprinde întreaga rea
litate a cărții, prefa
țată de un masiv stu
diu despre „Umorul 
lui Hașdeu" sau îm
pănată cu succinte 
studii de istorie lite
rară sau microportre- 
tele unor cunoscuți 
lingviști și filologi ro
mâni. După cum nici 
termenul de publicis
tică nu acoperă în
treaga realitate a căr
ții, deși calitățile spe
cifice genului nu lip
sesc.

Cartea de față ni se 
pare a fi mai degrabă 
rodul meditației unui

tv

cest domeniu (aș aminti creațiile an* 
samblului artistic „Doina" al arma
tei cu dansul eroic, plin de lirism, 
dedicat Ecaterinei Teddoroiu sau cu 
dansul dramatic intitulat „Inunda
țiile") demonstrează ce largi posibi
lități are dansul tematic.

Tocmai de aceea, mi se pare ds 
neînțeles faptul că nu toate forma
țiile noastre profesioniste manifestă 
suficient interes pentru dansul cu 
temă. Pentru că, trebuie subliniat, 
cele mai remarcabile realizări nl 
le-au oferit. în ultimii ani, ansam
blurile de amatori. Trăind In mij
locul realităților, înțelegînd priorită
țile comenzii sociale, ele au dovedit 
o exemplară preocupare pentru adu
cerea în scenă a celor mai semnifi
cative momente, fapte, gînduri și 
năzuințe ale contemporaneității, lm- 
punîndu-se pilduitor și prin pasiu
nea cu care au realizat asemenea 
teme. Putem deci să tragem conclu
zia că mai ales în acest domeniu, ar
tiștii profesioniști pot face un util 
schimb de experiență cu amatorii.

Păstrez, din acești ani. ca pe cela 
mai impresionante și mai convingă
toare argumente în sensul celor a- 

firmate mai sus, 
amintirea și ex
periența cîștiga- 
te prin colabo
rarea cu amato
rii la spectacole
le de masă, de 

tradiție Istorică șl de proporții mo
numentale, realizate prin pasiunea șl 
dăruirea a mii de interprets mîndrl 
să evolueze, pe mari stadioane. în 
piețe publice. în cîmpii de însemnă
tate istorică, în fața a zeci de mii de 
spectatori. Momente impresionante 
de creație — și totodată de educație 
civică prin intermediul nu doar al 
spectacolului, ci și al solidarității în 
procesul realizării lui — cum au fost 
cele de la Drobeta Turnu-Severin 
(cîteva mii de dansatori recompunînd 
epopeea construirii marii hidrocen
trale), din Cîmpia Libertății de la 
Blaj (făuritorii revoluției de la 1848, 
măreția lor, reînviați prin interme
diul dansului), de la Alba Iulia (unde 
dansatori din întregul județ au in
terpretat, cu neuitat fior patriotic și 
artistic, momente ale formării po
porului român și au evocat împlini
rea primei Uniri, sub Mihai Viteazul) 
sînt numai cîteva din exemplele care 
atestă multiplele posibilități expresi
ve ale dansului tematic și forța sa 
educativă. ...Și nu numai prin spec
tacole de mare amploare. Recent, la 
Zimnicea, am propus formației ca
sei de cultură un libret „simplu", in
titulat „Poveste adevărată" și evo- 
cînd biografia, obișnuită azi, a unei 
fete din Bărăgan care devine, Ia ea 
acasă, în Teleormanul natal, om al 
industriei. Am avut bucuria să con
stat, din pasiunea interpreților, din 
căldura cu care i-a întîlnit publicul, 
că dansul cu temă — care-și alege 
bine... temele — are practic posibili
tăți nelimitate.

Se cere deci din partea noastră, a 
coregrafilor ansamblurilor profesio
niste, a instructorilor formațiilor da 
amatori, o cunoaștere și o înțelegere 
mai aprofundată a realităților zilelor 
noastre și, pe această bază, abordarea 
cu îndrăzneală — dar și cu discer- 
nămînt — a creației baletului și dan
sului tematic, gen cu puternice va
lențe educative.

Sultana T1SMANARU

moralist, al unui ob
servator sagace pentru 
care datele unei limbi 
și ale unei culturi sînt 
deopotrivă obiect și 
pretext : obiect pentru 
o cercetare atentă, so
bră, cu sugestii adesea 
interesante ; pretext, 
punct de plecare, pen
tru a sublinia mora
vuri și a lovi în năra
vuri, pentru a incri
mina stări și fapte no
cive. antisociale. Auto
rul alcătuiește o in
teresantă și deopotrivă 
hilară arhivă ornitolo
gică, cu multe „gla
suri", din care cuvin
tele își dezvăluie sen
suri și nuanțe neaștep
tate, reușesc adesea să 
definească stilul unui 
scriitor, trăsăturile u- 
nei epoci întemeiate 
pe solide informații fi
lologice și lingvistice, 
multe din aceste în
semnări au valoare de 
cronică socială, care 
operează cu uneltele 
umorului sau vește
jesc prin mijlocirea 
satirei și pamfletului.

Asemenea pagini fac 
din acest volum o lu
crare ce se citește cu 
plăcere.

Emil VASILESCU

PROGRAMUL I
10,00 O viață pentru o Idee : Guglielm® 

Marconi (1874—1937).
10.30 Micul ecran... pentru cei mici, 
11,00 Telecinemateca.
13,00 Telex.
13,05 Pasiuni pe 16 mm : Amatori.* 

animatori.
13.30 Telerama. Pietrele șl... arta cine

matografică.
14,00 Din nou despre.., preferințele dv. 

muzicale.
14.45 Caleidoscop cultural-artistie.
15,05 Voci pe portativ.
15,25 In lumea lui Brâncuși. ReportaJ- 

evocare de Ion Lotreanu, realizat 
la Hobița și Tg. Jiu.

15.50 Bucuroși de oaspeți... Ia Boto
șani (I). „Trei luceferi minunați**.

16.55 Rugbi : Irlanda — Tara Galilor 
18,35 Club T.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial : Kojak.
21,40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Amalia Rodriguez la București.
22.20 Arena celor curajoși.
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COMUNICA
ra privire la convorbirile dintre tovarășul 

llicolae Ceaușescu și tovarășul Alvaro Cunhal
în zilele de 19 și 20 februarie, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a avut convorbiri cu tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, care 
a făcut o vizită în România la invi
tația C.C. al P.C.R.

La convorbiri au participat tova
rășii Ilie Verdet, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, tova
rășul Antonio Gervasio, membru al 
Comisiei Politice a C.C. al P.C. Por
tughez.

în timpul convorbirilor s-a reali
zat o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor Partidu
lui Comunist Român și Partidului 
Comunist Portughez, precum și un 
schimb de păreri în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide și cu privire la unele 
aspecte ale vieții politice interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

în numele comuniștilor portughezi, 
tovarășul Alvaro Cunhal a dat o 
înaltă apreciere activității și rezul
tatelor obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, in construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România. Totodată, tovarășul Alvaro 
Cunhal a subliniat importanța soli
darității manifestate de Partidul Co
munist Român, de poporul român 
cu lupta poporului portughez pentru 
apărarea libertăților și a celorlalte 
cuceriri ale revoluției portugheze și 
pentru construirea unui regim de
mocratic care să corespundă intere
selor și aspirațiilor poporului por
tughez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea cu lupta pe 
care comuniștii portughezi, împreu
nă cu Mișcarea Forțelor Armate, cu 
celelalte forțe democratice și pro
gresiste, patriotice au desfășurat-o și 
o desfășoară pentru , apărarea și 
promovarea intereselor oamenilor 
muncii, pentru transformări econo
mice și sociale progresiste, pentru o 
Portugalie liberă, independentă și 
prosperă.

De ambele părți s-au remarcat cu 
satisfacție raporturile tradiționale

de siringă prietenie, cooperare și 
solidaritate militantă, care s-au sta
tornicit și se întăresc continuu între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Portughez. A fost' reafir
mată. totodată, hotărîrea comună de 
a extinde și adinei legăturile frățești, 
internaționaliste, conlucrarea tovără
șească dintre cele două partide, sub- 
liniindu-se că aceasta servește am
plificării relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Portuga
lia, dintre poporul român și poporul 
portughez, servește cauzei unității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

în cursul convorbirilor a fost re
afirmată hotărîrea celor două partide 
de a acționa pentru dezvoltarea re
lațiilor politice, economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte dome
nii dintre România și Portugalia. în 
spiritul documentelor convenite la 
București si Lisabona între cele două 
state, considerînd că aceasta servește 
adîncirii conlucrării și prieteniei 
dintre cele două popoare, cauzei 
păcii. înțelegerii și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

A fost subliniată importanta Întă
ririi colaborării și acțiunilor unite 
dintre Mișcarea Forțelor Armate și 
toate partidele și forțele democra
tice progresiste din Portugalia, pen
tru apărarea și consolidarea cuceri
rilor democratice înfăptuite după 
revoluția de la 25 aprilie 1974, îm
potriva reacțiunil, pentru continua
rea procesului de înaintare a Por
tugaliei pe calea democrației și in
dependenței, potrivit voinței și aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale 
poporului portughez.

Dlnd o Înaltă apreciere rezultate
lor Conferinței pentru securitate șl 
cooperare în Europa, cele două 
părți au subliniat necesitatea conti
nuării eforturilor pentru edificarea 
unui sistem de securitate pe conti
nent care să asigure dezvoltarea li
beră și independentă a fiecărei na
țiuni, să favorizeze dezvoltarea 
cooperării pe bază de egalitate in
tre toate statele europene, să ducă 
la consolidarea păcii pe continent.

S-a apreciat că în actualele con
diții Internaționale se impun con
jugarea și intensificarea eforturilor 
tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice, progresiste și antiimpe
rialiste. în lupta pentru abolirea de

finitivă a politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, de domi
nație, de asuprire națională și so
cială. pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî soarta, 
fără nici un amestec din afară, 
pentru pace, democrație și progres 
social.

în acest cadru, a fost salutată cu
cerirea independentei de către po
poarele din Guineea-Bissau, Mo- 
zambic. Insulele Capului Verde, 
Sao Tomă și Principe.

Salutînd succesele strălucite obți
nute de poporul angolez, sub condu
cerea M.P.L.A., împotriva agresiunii 
Imperialiste și rasiste, Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Portughez au subliniat marea în
semnătate a proclamării R. P. An
gola, evidențiind că larga recunoaș
tere internațională a R. P. Angola 
și a guvernului său corespunde inte
reselor poporului angolez, forțelor' 
democrației și progresului. întăririi 
păcii și colaborării internaționale. 
Totodată, s-a reafirmat solidaritatea 
cu lupta poporului angolez pentru 
apărarea dreptului de a fi ’ deplin 
stăpîn pe destinele sale, pentru a-și 
putea soluționa independent proble
mele interne, în conformitate cu in
teresele sale vitale, pentru realizarea 
și consolidarea unității naționale, 
pentru apărarea independentei și in
tegrității teritoriale a R. P. Angola, 
pentru dezvoltarea economică a 
țării pe calea progresului, și civiliza
ției.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Portughez și-au reafir
mat hotărîrea de a milita în conti
nuare pentru Întărirea unității și co
laborării dintre partidele comuniste 
și muncitorești, dintre toate forțele 
democratice, progresiste, antiimpe
rialiste, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.

De comun acord s-a evidențiat că 
vizita la București a tovarășului Al
varo Cunhal și convorbirile cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu au prilejuit 
un rodnic schimb de păreri' și expe
riență, constituie o contribuție în
semnată la întărirea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.P., dintre cele două țări 
și popoare prietene.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie 
și cordialitate ce caracterizează rela
țiile dintre cele două partide.

Toastul tovarășului Plecarea din Capitală

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări transmis cu ocazia 
numirii mele, din nou, ca prim-ministru.

Politica guvernului meu va rămîne în continuare o politică consecventă 
de cooperare strînsă, in toate domeniile, cu Republica Socialistă România, 
in folosul popoarelor noastre.

Cu cele mai bune urări personale.
ZEID SAMEER RIFAI

Prim-ministru al Regatului Hașemit 
al Iordaniei

Prtah la primi ministru al mnM
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, a primit, vineri după- 
amiază, pe Franz Wunderbaldinger, 
ambasadorul Austriei la București, 
la cererea acestuia.

în cursul convorbirii au fost abor

date probleme cu privire la relațiile 
economice bilaterale și acțiunile de 
cooperare în producția industrială, 
tehnico-științifice și culturale.

A participat Ion St. Ion, secretar 
al Consiliului de Miniștri.

Întoarcerea din irak a ministrului muncii
Vineri seara s-a înapoiat în Ca

pitală tovarășul Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, 
care a făcut o vizită oficială în Irak 
la invitația ministrului muncii și al 
afacerilor sociale, Anwar Abdul 
Cader.

La aeroportul Otopeni a fost pre
zent tovarășul Ilie Cîșu, adjunct al 
ministrului muncii. A fost, de ase

menea, de față Abdil R. al Muhti, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Irakului 
la București.

★
în drum spre țară, tovarășul Petre 

Lupu a făcut o escală in Kuweit, 
unde s-a întilnit cu Abdul Aziz 
Mahmoud, secretar de stat la Minis
terul Muncii și Afacerilor Sociale. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la raporturile 
de cooperare bilaterală.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 58-a aniver

sări a creării Armatei Sovietice, co
lonel A. M. Kuciumov, atașatul mi
litar, aero și naval al U.R.S.S. la 
București, a oferit, vineri seara, o 
recepție.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Olteanu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
general-maior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului’ apărării 
naționale și secretai' al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, ge- 
neral-colonel Marin Nicolescu și ge
neral-colonel Vasile Ionel, adjuncți 
ai ministrului apărării naționale,

membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., reprezentanți ai unor or
ganizații obștești și instituții centra
le, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe. George 

Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Zeid Sa- 
meer Rifai, ministrul afacerilor ex
terne al Regatului Hașemit al Ior
daniei. pentru felicitările trimise cu 
ocazia realegerii sale în această 
funcție. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 februarie. In țară : aspectul 
vremii în următoarele zile nu va su
feri modificări însemnate, mențlnîn- 
du-se în general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin, exceptînd 
sud-vestul țării, unde sînt posibile ploi

izolate. Vîntul va sufla slab, p!nă la 
potrivit. Temperatura va continua să 
crească ușor, la începutul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 9 
și plus 1 grad, izolat mai coborîte în 
Moldova și estul Transilvaniei, iar 
maximele între 1 și 11 grade. In Bucu
rești : vremea va continua să se încăl
zească ușor în primele zile, menținîn- 
du-se în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, cu înseninări mal pronunțate 
în primele zile. Vînt slab. Dimineața și 
seara- ceață slabă.

R. P. MONGOLĂ

Memoria muzeelor
După victoria revo

luției populare din 
1921, Mongolia și-a 
„tezaurizat" istpria 
prin crearea unui șir 
de muzee, folosind în 
acest scop foste- mă
năstiri budiste — in 
trecut aproape singu
rele clădiri din zid și 
lemn în mijlocul iurte
lor din pîslă.

Fiecare regiune a 
Mongoliei populare și-a 
„rememorat" trecutul 
în cadrul unui astfel 
de așezămînt.

Aci. în muzee, pot fi, 
de pildă, întîlnite iur
te. în diferite faze de 
„construcție", dacă se 
poate spune așa. Se 
pot vedea scheletele 
din vergi împletite 
care-i susțin cupola de 
pîslă. „Peretele circu
lar" este făcut din lină 
presată în două stra
turi și acoperind o 
suprafață de zeci de 
metri pătrați.

Acesta era, pînă nu 
de mult, singurul tip 
de locuință al mongo
lului. De asemenea, 
mongolul își făcea aș
ternutul și îmbrăcă
mintea din lînă și blă
nuri, încălțămintea din 
piele, burdufurile pen
tru păstrarea alimente
lor tot din piele, unelte 
casnice, podoabe, in
strumente muzicale etc.
— din os. Animalele 
erau aproape unica 
sursă de existentă. Iar 
creșterea lor — unica 
îndeletnicire.

Omul depindea ’n 
întregime de capriciile 
naturii. Cînd seceta sau 
gerul distrugeau pășu
nile. vitele piereau pe 
capete. Atunci piereau
— măcinați de foame
— și oameni, mai ales 
copii.

Străbătind stepa în- 
tllnești astăzi la tot 
pasul Însemnele pro
gresului, sădite temei
nic de aceiași arați — 
crescători de vite în 
cele peste cinci dece
nii de putere populară.

Și astăzi păstorii mai 
peregrinează pentru că 
întinsa stepă mongolă 
este cea mai ieftină 
sursă de hrană pentru 
vite. Dar nu mai este 
și singura. Printre pă
șuni pot fi întîlnite 
nuclee puternice ale 
vieții sedentare : gos
podării agricole de 
stat și cooperatiste, 
cu așezările lor rurale 
din care nu lipsesc in
stituțiile culturale, sa
nitare, comerciale și e- 
dilitar-gospodărești, cu 
ogoare irigate pe care 
se cultivă grine, legu
me, fructe și plante

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

furajere, cu adăposturi 
pentru animale, rezer
ve de nutrețuri și cen
tre zooveterinare.

Selecționerii mongoli 
au creat rase valoroase 
de capre și îndeosebi 
de oi. în mai toate 
regiunile țării se răs- 
pîndește orhon-ul, o 
rasă nouă de ovine, 
rezistentă la adversită
țile climei continental 
excesive și la boli, care 
dă de trei ori mai mul
tă lînă decît rasa obiș
nuită din zonele res
pective.

Lunar, Combinatul 
de țesături din Ulan 
Bator fabrică din lînă 
de orhon 70 000 metri 
de stofe și postavuri 
fine. Tot aici, se pro
duc renumitele pleduri 
înspicate, din care cea 
mai mare parte se 
desface Ia export. De 
mai multi ani covoa
rele se produc tot pe 
baze industriale. Fa
brica de covoare din 
același oraș prelucrea
ză anual 150—200 tone 
de lînă. O lînă mai 
aspră, cu firul lung, 
din care se confecțio
nează renumitele co

voare purtînd mărcile 
„Altai", „Altanbulag", 
„Ulan Bator", premiate 
la diferite expoziții in
ternaționale. Nici pîslă 
pentru iurte nu se mai 
obține pe cale artiza
nală, ea fiind furnizată 
de o întreprindere 
specializată In bunuri 
de consum.

Industria de prelu
crare a produselor a- 
nimale a început mo
dest, în urmă cu peste 
patru decenii, la Ulan 
Bator. Atunci s-au în
firipat citeva ateliere 
pentru tăbăcit piei din 
care se confecționau 
curele, hamuri și ciz
me. Cit de frapant este 
contrastul cu marele 
combinat de astăzi in 
care se fabrică îmbră
căminte, încălțăminte 
din piele, articole de 
marochinărie cunoscu
te și apreciate în mul
te țări ale lumii I 
Uniunea întreprinderi
lor de îmbrăcăminte 
și încălțăminte din 
piele, care include șl 
acest combinat, este 
unul din marile orga
nisme economice ale 
țării — cu peste 
4 000 de angajați. Ma
joritatea sint fiice 
și fii ai crescătorilor 
de vite, trecuți prin 
școli de calificare, pre
gătiți să lucreze cu 
mașini moderne, să 
lărgească și să îmbu
nătățească necontenit 
gama produselor rea
lizate de întreprinde
rile mongole.

De la Mongolia înfă
țișată în vechi piese 
de muzeu și pină la 
Mongolia de azi — 
țară socialistă în con
tinuu progres — este 
o cale lungă pe care 
oamenii muncii de pe 
aceste meleaguri au 
străbătut-o printr-o 
muncă dîrză, a cărei 
rodnicie o atestă rea
litățile actuale.

Gabriela 
BONDOC

® SPORT @ SPORT @ SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT @ SPORT O SPORT © SPORT

Alvaro
(Urmare din pag. I)
dominate de colonialismul portu
ghez și cu care dorim să întărim 
relațiile noastre de prietenie și co
laborare, din partea tuturor for
țelor progresiste și democratice din 
lume. .

în acest cadru, ne bucurăm de 
solidaritatea României socialiste, a 
poporului român, a Partidului Co
munist Român. Așa cum în trecut, 
în perioada fascistă, am simțit în
totdeauna solidaritatea activă cu 
lupta poporului nostru, tot așa și

Cunhal
azi, chiar dacă condițiile sînț com
plet diferite, continuăm sa simțim 
această solidaritate, pentru că ea 
continuă să fie necesară și — am 
putea spune — chiar indispensa
bilă pentru a asigura construirea 
unei noi Portugalii democratice și 
independente.

Ridic paharul pentru prietenia 
șl cooperarea noastră, pentru feri
cirea dumneavoastră personală, a 
celorlalți tovarăși, pentru noi pro
grese și pentru noi victorii ale po
porului român ! (Aplauze).

Tovarășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist Por
tughez, care, la invitația Comitetului 
Ce.ntr,al . al Partidul.ui Comunist Ro
man,a efectuat o vizită în ” țara 
noastră, a părăsit, vineri după- 
amiază, Capitala.

împreună cu secretarul general al 
P. C. Portughez a plecat tovarășul 
Antonio Gervasio, membru al Co
misiei Politice a C.C. al P.C. Por
tughez.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Ivan Abagiev, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres)

Atleții români participă la campionatele europene
pe teren

MUNCHEN 20 (Agerpres). — La 
„Olympia Halle" din Miinchen încep 
astăzi întrecerile celei- de-a șaptea 
ediții a campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit, competi
ție la care și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din 27 de țări, 
printre care. U.R.S.S., R.D. Germană, 
Polonia, Bulgaria, Franța, Anglia, 
România, Italia,' Suedia, Cehoslova
cia. R.F. Germania.

Majoritatea țărilor participante 
i-au trimis la Miinchen pe cei mai 
buni sportivi, campionatele consti
tuind un prim test în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Montreal.

Din lotul sportivilor români fac 
parte Natalia Andrei, campioană 
continentală la proba de 1 500 m, 
Doina Spînu (săritura în lungime),

acoperit
Claudiu Șușelescu (60 m plat), Gheor
ghe Ghipu (1 500 m), Carol Corbu 
(triplusalt), Paul Copu (3 000 m), Ște
fan Lăzărescu și Dumitru Iordache 
(săritura în lungime).

JUNIORII ROMANI
ÎNVINGĂTORI ÎN MECIUI

CU SELECȚIONATA TURCIEI
Pe stadionul Voința din Capitală 

s-a disputat ieri meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele de juniori 
ale României și Turciei. Victoria a 
revenit fotbaliștilor români cu scorul 
de 2—0 (1—0), prin golurile marcate 
de Vesa (min. 34) și Lupău (min. 
65). Revanșa va avea loc duminică 
la Oltenița.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Ilie Năstase s-a calificat în semifi

nalele turneului de tenis de Ia Sa
lisbury, învingindu-I cu 6—3, 6—4 pe 
americanul Peter Fleming. în semi
finale Ilie Năstase îl va întîlni pe 
Haroon Rahim (Pakistan).

*
■ în turneul internațional de tenis 

de la St. Louis, tinărul jucător ame
rican Billy Martin l-a eliminat cu 
6—3, 3—6, 6—4 pe australianul Ken 
Rosewall.

★
Turneul internațional de tenis 

(Circuitul W.C.T.) de la Roma a pro
gramat primele două sferturi de fi
nală ale probei de simplu : Arthur 
Ashe - Stan Smith 5—7, 6—4, 6—4 ; 
Dick Stockton — Tom Okker 6—3, 
6—2.

★
în sferturile de finală ale turneului

internațional de la Salisbury, pakis
tanezul Haroon Rahim l-a învins cu 
6—3, 6—1 pe americanul Vitas Geru- 
laitis. cotat al treilea favorit al con
cursului, ,într-o altă partidă. Jimmy 
Connors ■— Brian Teacher 6—1, 6—L

★
Argentineanul Guillermo Vilas s-a 

calificat în semifinalele turneului de 
la St. Louis (Missouri). întrecindu-1 
cu 6—4. 6—3 pe americanul Brian 
Gottfried.

★
La Shizuoka s-a disputat meciul 

revanșă de fotbal dintre reprezenta
tiva niponă și formația iugoslavă 
F.C. Rijeka, care întreprinde un 
turneu în Japonia. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 2—1 (1—0). 
în urmă cu două zile, la Tokio, gaz
dele cîștigaseră cu același scor.

In Editura științifică 
și enciclopedică a apărut 

lucrarea
„Planificarea 

și conducerea 
economiei în U.R.S.S."

Volumul reunește o serie de docu
mente ale Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. referitoare la 
măsurile adoptate de-a lungul ulti
milor ani în direcția perfecționării 
conducerii și planificării economiei.

Culegerea este precedată de o pre
față semnată de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S., N. K. Baibakov.
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FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND

CREAREA UNUI FOND DE SPRIJINIRE A EFORTURILOR ȚĂRILOR 
IN CURS DE DEZVOLTARE

A APĂRUTREVISTA ECONOMICĂ
nr. 7 din 20 februarie 1976
Din sumar : Pădurea română ; îm

pletirea strînsă a stimulilor morali 
cu cei materiali și cu educația socia
listă ; Cincinalul 1976—1930 : Econo
misirea și valorificarea superioară a 
resurselor materiale; Plan-angaja- 
mente. Acțiuni convergente pentru 
creșterea accelerată a productivității 
muncii.

La rubrica în sprijinul cursanților 
la invățămîntul politico-ideologic de 
partid, seminarul : Probleme ale po
liticii economice interne și interna
ționale a partidului și statului nos
tru. revista publică consultația la 
tema 6 : Politica partidului în dome
niul învătămîntulUi și pregătirii pro
fesionale a forței de muncă. Perfec
tionarea instrucției publice de toate 
gradele, dezvoltarea invătămtntului 
profesional, perfecționarea învăță- 
mintului superior, organizarea reci
clării oamenilor muncii, integrarea 
învățămîntului cu cercetarea și pro
ducția.

De asemenea. în acest număr re
vista publică, la rubrica : „Pentru o 
nouă ordine economică internaționa
lă". articolul Exigențe conceptuale și 
citeva false dileme.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 20 FEBRUARIE 1976 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

1 049 812 lei din care : 90 835 Iei 
report.

EXTRAGEREA I : 16 52 6 8 31 39 
42 64 62

EXTRAGEREA a Il-a : 4 18 90 20 
69 13 50 70 65

„Tinînd semna că majoritatea țărilor bogate și-au 
asigurat progresul și dezvoltarea pe seama fostelor co
lonii, a țărilor subdezvoltate, este moral și echitabil ca 
ele să restituie o parte din ceea ce și-au însușit contri
buind mai substanțial, prin diferite forme, la eforturile 
țărilor subdezvoltate de a-și crea o economie nouă, mo
dem ă(<

NiCOLAE CEAUȘESCU

Fundamentind poziția partidului 
și statului nostru cu privire la in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale. Congresul 
al Xl-lea a învederat necesitatea 
sprijinirii efective a țărilor în curs 
de dezvoltare pe toate planurile.

inclusiv pe calea transferului de re
surse financiare, în vederea lichidă
rii, treptate, a decalajelor ce le des
part de țările avansate. Corespunză
tor liniilor directoare ale congresu
lui, in cunoscutele documente pri
vind noua ordine economică și dez

Aplicarea în viață a propunerii României ar duce, la 
actualul nivel al cheltuielilor militare, la alocarea în scopul 
dezvoltării tarilor rămase în urmă a 15 MILIARDE DE DO
LARI ANUAL. X

© Suma amintită reprezintă 0,70 la sută din produsul 
național brut al țărilor dezvoltate, adică exact cît a pre
conizat întîlnirea de la Manila a „Grupului celor 77".

® Cu suma respectivă poate fi finanțat jumătate din 
importul de HRANĂ, de COMBUSTIBIL și de ÎNGRĂȘĂ
MINTE vital necesare PENTRU 40 DE ȚĂRI dintre cele mai 
sărace de pe glob.

© Cu circa un sfert din această sumă s-ar asigura ALI
MENTELE pentru 200 DE MILIOANE DE COPII suferind de 
malnutrifie.

armarea, înaintate în toamna trecu
tă la O.N.U., România a preconizat, 
în mod concret, crearea unui FOND 
DE DEZVOLTARE, destinat sprijini
rii țărilor rămase in urmă din punct 
de vedere economic și care să fie 
constituit, îndeosebi, pe baza reori- 
entării cheltuielilor militare.

Principiul ca, paralel cu intensifi
carea eforturilor proprii — factor 
primordial și decisiv in accelerarea 
progresului țărilor rămase în urmă 
— țările în curs de dezvoltare să 
primească un sprijin financiar sub
stanțial, nelegat de nici un fel de 
condiții politice și lezări ale suve
ranității naționale, pentru realizarea 
programelor lor de dezvoltare, co
respunde spiritului de justiție și 
echitate socială Aceasta reprezintă 
o modestă compensație pentru ex
ploatarea resurselor și muncii po
poarelor nedezvoltate ; pe de altă 
parte, progresele în lichidarea sub
dezvoltării amplifică posibilitățile 
de cooperare între parteneri, ceea ce 
corespunde și ințereselor economice 
ale țărilor care acordă asistență 
financiară.

în principiu, nimeni nu mai con
testă în prezent necesitatea și legiti
mitatea acestui ajutor ; numai că în 
practică lucrurile se petrec într-un 
mod cu totul nesatisfăcător. Se știe 
că, prin „Strategia internațională a 
dezvoltării" pentru deceniul 1971— 
1980, adoptată la sesiunea din 1970 a 
Adunării Generale a O.N.U., s-a sta-

bilit ca fiecare țară dezvoltată să 
transfere anual în țările in curs de 
dezvoltare 1 la sută din produsul na
țional brut (P.N.B.), din care 0,70 la 
sută sub formă de „ajutor oficial", a- 
dică din resurse publice. Dar aceste 
plafoane minimale n-au fost nicioda
tă atinse ; în 1974, „ajutorul oficial" a 
fost de 0,33 Ia sută și se prevede că 
el va scădea la mai puțin de 0,25 la 
sută în 1980. Cu deplin temei se con
stată în documentele recentei reuniuni 
de la Manila a „Grupului celor 77“ că 
țările dezvoltate „nu și-au îndepli
nit obligațiile asumate" și se subli
niază necesitatea ca ele „să-și spo
rească ajutorul pentru dezvoltare, 
cît mai rapid și în nici un caz nu 
mai tirziu de 1980, la 0,70 Ia sută 
din produsul național brut".

Neîndeplinirea obligațiilor față de 
țările în curs de dezvoltare are loc 
în timp ce sume uriașe continuă să 
fie irosite pentru înarmări. Ce poate 
fi mai paradoxal și mai nedrept dccit 
faptul că, în timp ce pentru înarmări 
se cheltuiesc in prezent 300 miliarde 
de dolari, ajutorul public pentru 
dezvoltare se cifrează în jurul a 10 
miliarde, deci de 30 de ori mai pu
țin ?

Necesitatea convertirii unei părți 
din sumele destinate pentru înarma
re în favoarea dezvoltării forțelor de 
producție in țările rămase in urmă 
a fost subliniată ferm și consec
vent de țara noastră. încă la 
prima sesiune a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D. — 1964), 
România, luînd o inițiativă de pio
nierat. a emis ideea creării unui 
fond de dezvoltare, a cărui sursă 
principală să fie alocarea unui anu
mit procent din bugetele militare.

Propunerea prezentată în 1975 dez
voltă și întregește această idee, co
respunzător evoluțiilor vieții inter
naționale, marcate de amplificarea 
poverilor militare și de afirmarea 
tot mai puternică a dezideratului 
făuririi noii ordini mondiale. în 
mod concret. România propune re
ducerea cu 10 la sută a bugetelor 
militare și afectarea a jumătate din 
sumele astfel economisite la dispozi
ția fondului de dezvoltare, ca una 
din sursele importante ale acestuia. 
Avîndu-se in vedere că atenția se

® Raportul dintre CHELTUIELILE MILITARE mondiale sî 
SUMELE TRANSFERATE ÎN ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOL
TARE cu titlu de „ajutor public" este de circa 30 :1.

© ÎN TIMP DE 10 ANI, între 1963—1972, ajutorul acor- 
dat grupului celor 25 de țări considerate ca fiind cele mai 
puțin dezvoltate a fost în total de circa 500 MILIOANE DE 
DOLARI. în aceeași perioadă, PENTRU ÎNARMĂRI s-au 
cheltuit 560 MILIOANE DE DOLARI ZILNIC.

© între 1965—1973, țările dezvoltate au obtinut BENE
FICII cifrate la 23 MILIARDE DE DOLARI din statele în curs 
de dezvoltare — SUMĂ DE DOUĂ ORI MAI MARE DECÎT 
CEA FĂGĂDUITĂ acestora din urmă cu titlu de asistență 
financiară.

© TRANSFERUL DE RESURSE FINANCIARE, sub formă 
de ieșiri efective, STABILIT ÎN CADRUL STRATEGIEI INTER
NAȚIONALE A DEZVOLTĂRII la minimum 1 la sută din 
produsul national brut NU A ATINS NICIODATĂ NIVELUL 
PREVĂZUT.

© Pentru a se realiza în țările nedezvoltate o creștere 
economică anuală de 6 la sută — ritm minimal în condițiile 
subdezvoltării — AR FI NECESAR ca „ajutorul public" pen
tru dezvoltare SĂ CREASCĂ DE LA 0,33 LA SUTĂ ÎN 1974, 
LA 0,7—0,8 LA SUTĂ ÎN 1980.

cere concentrată către sprijinirea cu 
prioritate a țărilor celar mai sărace, 
propunerea românească preconizează 
ca fondul de dezvoltare — adminis
trat de O.N.U. — să fie repartizat, 
în primul rind, statelor cu venit na
țional sub 200 de dolari. în concor
dantă cu cerința legitimă ca spriji
nul financiar să servească realmen
te dezvoltării, se are în vedere ca 
fondul să fie alocat țărilor care re
zervă, timp îndelungat, circa 25 la 
sută din venitul național pentru rea
lizarea unor programe efective de 
dezvoltare.

Expresie elocventă a politicii 
României — ea insăși țară in curs de 
dezvoltare, membră a „Grupului ce
lor 77“ — de a contribui activ la 
făurirea noii ordini economice și 
politice mondiale, propunerea cu 
privire la fondul de dezvoltare răs
punde. concomitent, atit cerințelor 
lichidării subdezvoltării, cît și îna
intării pe calea dezarmării — tol
bele imperative majore ale lumii 
contemporane.

I. FÎNTÎNARU
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în interesul colaborării 
economice internaționale

DAMASC Plenara C. C. al P. C. U. S.
Convorbiri alo delegației parlamentare 

române
Așa cum s-a anunțat, Consiliul 

de Ajutor Economic Reciproc și ță
rile membre ale C.A.E.R. au pro
pus recent încheierea unui acord 
privind bazele relațiilor recipro
ce cu Comunitatea Economică Eu
ropeană și țările membre ale aces
tei organizații.

încheierea unul asemenea acord 
ar constitui un act pozitiv, un pas 
înainte în direcția eliminării unor 
restricții și discriminări din rela
țiile economice internaționale, ar 
răspunde dorinței popoarelor de 
normalizare și dezvoltare a legă
turilor de colaborare și cooperare 
între toate statele.

Un asemenea acord ar avea me
nirea să constituie un cadru care 
să favorizeze intensificarea schim
burilor economice șl a cooperării 
dintre țările participante la Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc 
și țările participante la Comuni
tatea Economică Europeană, atît 
pe plan multilateral, cît și bilate
ral, înlesnind, în același timp, re
zolvarea de către fiecare țară a 
problemelor ce se ridică în dez
voltarea propriilor relații cu par
tenerii respectivi. Firește, extinde
rea colaborării este de conceput 
pe bazele respectării independen
ței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc — principii de im
portanță esențială pentru dezvol
tarea unor raporturi de conlucra
re rodnică.

După cum este știut, România 
socialistă, promovînd consecvent o 
politică de pace și colaborare in
ternațională, de dezvoltare a rela
țiilor cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială, s-a pronunțat 
ferm șl consecvent pentru extin
derea legăturilor economice între 
toate statele, pentru dezvoltarea 
unei cooperări largi, nestînjenite, 
pe baze echitabile între națiuni.

, Exprimînd această poziție clară,
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
economiilor naționale „impune re
lații de deplină egalitate între toa
te statele, indiferent de mărimea

sau orînduirea lor socială, respec
tarea independenței și suveranită
ții fiecărui popor, asigurarea a- 
vantajului reciproc, desființarea 
oricăror discriminări și bariere ar
tificiale în calea comerțului inter
național și a cooperării dintre na
țiuni, crearea tuturor condițiilor 
pentru intensificarea schimburilor 
și colaborării economice libere".

Pornind de la considerentul că 
grupările economice din Europa 
constituie o realitate incontestabi
lă, de care nu se poate să nu se 
țină seama m dezvoltarea relații
lor economice internaționale, Româ
nia s-a pronunțat pentru contacte 
și negocieri directe între C.A.E.R. 
și C.E.E., menite să asigure rezol
varea unor probleme de ansamblu 
privind înlăturarea restricțiilor, a 
barierelor și altor discriminări din 
schimburile comerciale — paralel 
cu intensificarea continuă a rela
țiilor directe dintre diferitele țări 
și organele de conducere ale or
ganizațiilor respective, ca șl între 
țările participante.

în promovarea acestui punct de 
vedere, partidul șl statul nostru au 
pornit de la interesele majore ale 
poporului român, angajat cu toate 
forțele în vasta operă constructi
vă de dezvoltare economică acce
lerată a României. în ace
lași timp, dezvoltarea largă a 
schimburilor și cooperării econo
mice între țările membre ale 
C.A.E.R. și cele ale C.E.E. repre
zintă o necesitate obiectivă a pro
gresului, o cerință a propășirii ge
nerale.

Este neîndoielnic că eliminarea 
discriminărilor, însănătoșirea co
merțului internațional, normaliza
rea legăturilor economice dintre 
țările membre ale C.A.E.R. șl ță
rile Comunității Economice vest- 
europene ar răspunde spiritului și 
prevederilor documentelor Confe
rinței de Ia Helsinki pentru secu
ritate și cooperare în Europa, prin 
care statele s-au angajat să depună 
eforturi pentru extinderea relații
lor economice între toate țările eu
ropene, în interesul progresului e- 
conomic al fiecărei națiuni, al des
tinderii, păcii și securității în Eu
ropa și în lume.

DAMASC 20 (Agerpres). — Ab
dallah Al-Ahmar, secretar general 
adjunct al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, s-a întîlnit cu 
delegația parlamentară română, con
dusă de Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale.

Apreciindu-se cu satisfacție că ra
porturile româno-siriene cunosc o 
evoluție ascendentă, reciproc avan
tajoasă pe planul colaborării politi
ce. economice și culturale, s-a evi
dențiat dorința ca ele să se extindă, 
să se adîncească continuu, în spiri-

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 20 
februarie a avut loc plenara C.C. al 
P.C.U.S., care a examinat și aprobat 
Raportul Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovieti
ce pentru Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S. Referatul în această pro
blemă a fost prezentat de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. Totodată, plenara a exami
nat și aprobat proiectul raportului

„Direcțiile fundamentale ale dezvol
tării economiei naționale a U.R.S.S. 
în anii 1976—1980". Referatul în a- 
ceastă problemă a fost prezentat de 
Aleksei Kosîghin, președintele Con- 
«iliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tot la 20 februarie a avut loc șe
dința Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.U.S. la care a fost aprobat 
raportul comisiei pentru Congresul 
al XXV-lea al P.C.U.S.

ex-

tul înțelegerilor convenite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad.

în cadrul schimbului de păreri în 
probleme internaționale de interes 
comun, Abdallah Al-Ahmar a
primat deosebita considerație față 
de eforturile României, personal ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
consacrate instaurării păcii în Ori
entul Mijlociu și în întreaga lume.

Nicolae Giosan a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu Youssef Al- 
Assad, membru al Comandamentului 
regional al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, președintele Aso
ciației de prietenie Siria—România.

Plenara C. C. al P.M.U.P.

BONN

Aprobarea de către 

Bundestag a acordurilor 

dintre R. P. Polonă 

și R. F. Germania
BONN 20 (Agerpres). în Bun- 

destagul vest-german au avut loc 
dezbateri pe marginea acordurilor 
semnate între R. P. Polonă și R. F. 
Germania în luna octombrie 1975, la 
Varșovia. în urma votului favorabil 
al partidelor din coaliția guverna
mentală (Partidul Social-Democrat 
și Partidul Liberal Democrat), Bun- 
destagul a aprobat aceste acorduri. 
Majoritatea deputaților partidelor de 
opoziție (U.C.D.—U.C.S.) au votat 
împotrivă.

In cadrul dezbaterilor, cancelarul 
federal, Helmut Schmidt, președin
tele Partidului Social-Democrat, Willy 
Brandt, și ministrul de externe, Hans 
Dietrich-Genscher, au apreciat po
zitiv acordurile, s-au pronunțat pen
tru continuarea politicii de destin
dere și pentru dezvoltarea cooperării 
dintre R.F.G. și țările socialiste.

în conformitate cu procedura par
lamentară, acordurile au fost trans
mise spre examinare în Bundesrat 
(Camera landurilor).

LAGOS 20 (Agerpres). — Guver
nul federal al Nigeriei a dat publi
cității o declarație în legătură cu an
chetarea împrejurărilor în care a 
avut loc tentativa de lpvltură de. stat 
eșuată Ia 13 februarie, căreia i-a că
zut victimă generalul Murtala Ramat 
Muhammed, șeful statului — anunță 
postul de radio Lagos. Participanțil 
la această acțiune, inițiată de colo
nelul S. M. Dimka, urmăreau răstur
narea regimului în Nigeria, extermi
narea șefului statului și a altor mem
bri ai Consiliului Militar Suprem, 
anularea măsurilor inițiate în vede
rea restabilirii ordinii, combâterii co-

'i .

BAGDAD

Întrevedere româno-irakiană
BAGDAD 20 (Agerpres). — în 

timpul vizitei pe care a efectuat-o 
în Irak, tovarășul Petre Lupu, 
membru a! Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, a avut o întrevedere cu 
Saddam Hussein, vicepreședinte al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, 
conducerii regionale 
Socialist Arab Baas.

Cu acest prilej, 
Lupu a transmis un . ...
tenie' adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintelui Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr, precum și vicepre
ședintelui Consiliului Comandamen
tului Revoluției, Saddam Hussein, 
împreună cu cordiale urări de pace, 
progres și prosperitate poporului 
irakian prieten.

Vicepreședintele a mulțumit căl
duros pentru mesaj și a transmis

secretar general adjunct al 
a Partidului

tovarășul Petra 
mesaj de prie-

tovarășului Nicolae Ceaușescu, In 
numele conducerii de partid șl de 
stat irakiene, cele mal bune urări 
de sănătate șl fericire, de prosperi
tate șl progres poporului 
prieten.

în cursul convorbirii a fost 
tă dezvoltarea ascendentă a 
lor româno-irakiene ca rezultat al 
vizitei în Irak, In 1974, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, precum șl 
al convorbirilor avute la București, 
în mal 1975, de vicepreședintele Con
siliului Comandamentului Revolu
ției, Saddam Hussein. în acest ca
dru a fost exprimată hotărîrea re
ciprocă de a dezvolta în continuare 
schimburile, în multiple domenii de 
activitate, dintre cele două țări. Cu 
prilejul întrevederii au fost exami
nate, de asemenea, unele probleme 
internaționale de interes comun.

La întrevedere a participat amba
sadorul României la Bagdad, Gheor- 
ghe Vasile.

român

evoca- 
relații-

SPANIA

Amploarea mișcării greviste
MADRID 20 (Agerpres). — Valul 

de greve care a cuprins Spania a a- 
juns în aceste zile la o cotă ridicată 
— relatează din Madrid corespon
dentul agenției U.P.I.

Astfel, se află In grevă lucrătorii 
de la transporturile publice din ora
șul Sevilla, iar în provincia Barce-, 
lona, în industria construcțiilor, nu
mărul muncitorilor greviști a ajuns 
la nu mai puțin de 100 000.

Unul din cele mai puternice con
flicte de muncă se desfășoară in 
provincia minieră Asturia, la acțiu

nile revendicative participlnd circa 
20 000 de mineri. La Madrid se află 
în grevă personalul de la principala 
companie de desfacere a medicamen
telor.

Agenția U.P.I. menționează că, 
deși aceste greve au ca obiectiv prin
cipal îmbunătățirea condițiilor de 
viafă, sint prezentate și revendicări 
cu caracter politic — libertatea de 
organizare și acțiune sindicală, a- 
cordarea de amnistii politice.

MADRID. — Autoritățile spaniole 
l-au arestat, joi seara, la Madrid, pe 
Sanchez Montero, membru al C.C. 
al P.C. din Spania — relatează agen
ția France Presse. Potrivit agenției, 
Sanchez Montero este învinuit că a 
ținut recent o conferință la univer
sitatea madrilenă, la care au luat 
parte un mare număr de studenți.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Ieri, 
la Varșovia, s-a deschis plenara C.C. 
al P.M.U.P. Edward Gierek,. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a pre
zentat raportul Biroului Politic al

C.C. al P.M.U.P. — „Sarcinile parti
dului privind adîncirea unității pa
triotice a poporului, întărirea statu
lui și dezvoltarea democrației socia
liste".

Conferința de presă a secretarului C.A.E.R.»
MOSCOVA 20 — Corespondentul 

Agerpres transmite 1 în cadrul unei 
conferințe de presă care a avut loc 
la Moscova, secretarul C.A.E.R., N. 
Faddeev, a relevat că „economia 
țărilor membre ale C.A.E.R. se dez
voltă în ritmuri dinamice șl ascen
dente, nu cunoaște crizele și zgu
duirile proprii lumii capitaliste". în 
acest context, Faddeev a subliniat 
importanta „realizării Programului 
complex" și coordonării planurilor 
economiilor naționale pentru dez
voltarea dinamică și stabilă a țări
lor membre ale C.A.E.R.

Referindu-se, apoi, la propunerea 
de a se încheia un acord între 
C.A.E.R. și țările membre ale 
C.A.E.R., pe de o parte, C.E.E. și 
țările membre ale C.E.E. pe de altă 
parte, vorbitorul a relevat că. în ca
drul mutațiilor pozitive ale situației 
din Europa, se deschid noi posibili
tăți pentru punerea la punct a unei 
largi colaborări. în aceste condiții — 
a spus el — și pornind de la înțele
gerea că atit C.A.E.R., cît și C.E.E. 
pot aduce o contribuție pozitivă co
mună la cauza lărgirii și întăririi 
relațiilor economice bazate pe ega
litate în drepturi și avantaj reci
proc între țările membre ale C.A.E.R. 
și țările membre ale C.E.E., pe o 
bază atît bi. cît și multilaterală — 
C.A.E.R. a lansat inițiativa înche
ierii unui acord privind bazele re
lațiilor reciproce. Punctînd caracte
risticile propunerilor C.A.E.R., Fad
deev a mai enumerat : acordarea de 
către țările C.A.E.R. și țările C.E.E. 
a clauzei națiunii celei mai favori
zate în relațiile dintre ele ; înteme-

ierea relațiilor dintre țările C.A.E.R. 
și țările C.E.E. pe baze nediscrimi
natorii. Vorbitorul a arătat, totoda
tă, că proiectul de acord nu exclude 
posibilitatea ca anumite țări din 
C.A.E.R. să încheie acorduri cu a- 
numite țări ale C.E.E., sau cu or
ganisme ale Pieței comune, și că se 
are în vedere ca prevederile acordu
lui să nu lezOze drepturile și obli
gațiile părților contractante de- 
curgînd din tratatele și acordurile 
bi și multilaterale și nici dreptul a- 
cestora de a încheia in viitor ase
menea tratate și acorduri. Proiectul 
acordului, a subliniat el, prevede 
crearea unei comisii mixte formate 
din reprezentanți ai părților contrac
tante, comisie ale cărei atribuții nu 
vor leza, totuși, atribuțiile comi
siilor mixte existente în cadrul a- 
cordurilor bi și multilaterale dintre 
țările membre ale C.A.E.R. 
membre ale C.E.E.

Pentru tratativele privind 
rea acordului sus-menționat
cut propunerea, în numele C.A.E.R., 
ca, într-un viitor apropiat, la Mos
cova sau la Bruxelles, să aibă loc 
o întîlnire a reprezentanților pleni
potențiari ai C.A.E.R. și C.E.E.

Inițiativa C.A.E.R. — a relevat 
vorbitorul — privind încheierea a- 
cordului cu C.E.E. reprezintă o ac
țiune 
tinua 
țările 
teme
materializarea principiilor 
rii general-europene, spre destindere 
și întărirea păcii în Europa.

și cele
Incheie- 
s-a fă-

concretă, îndreptată spre con- 
lnsănătoșire a relațiilor între 
europene aparținind unor sis- 
social-economice diferite, spre 

colaboră-

P. C. din Chile cheamă la unitate 
în lupta pentru libertate și democrație

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — Partidul Comunist din Chile 
a difuzat o declarație prin care chea
mă forțele antifasciste să se unească 
în lupta pentru libertate și demo
crație.

Relevind creșterea nemulțumirilor 
față de politica actualului guvern 
chilian,, declarația atrage atenția asu
pra apariției unor astfel de stări 
de spirit chiar în armata chiliană.

Comuniștii, se spune în declarație,

sînt ferm convinși de posibilitatea 
poporului chilian, a tuturor forțelor 
democratice și patriotice de a se uni 
împotriva reacțiunii, oligarhiei și 
perialismului.

★
Secretarul general al P.C. 

Chile, Luis Corvalan, întemnițat
mod Ilegal, fără judecată, din anul 
1973 de regimul militar, va fi jude
cat de către un tribunal militar — a 
anunțat ministrul chilian de externe, 
Patricio Carvajal.

im-

din
în

rupției, și consolidarea elementelor 
reacționare din țară — se arată în 
declarație. Acțiunea grupului de ofi
țeri a avut drept scop readucerea în 
fruntea statului a generalului Ya- 

t din funcția 
Docu- 

l legătură cu 
federal al Nige- 
mai multor do- 
intențiile celor 
la evenimentele

kubu Gowon, înlăturat 
de șef ; de stat în iulie 1975. 
mentul relevă. în 
aceasta, că guvernul : 
riei este in posesia 
vezi care confirmă 
care au luat parte 1 
de la 13 februarie, precum și faptul 
că Yakubu Gowon era în cunoștință 
de cauză in ce privește intențiile 
grupului condus de S. M. Dimka.

După ruperea relațiilor diplomatice Intre Anglia și Islanda
20 (Agerpres). — 

al Islandei, Geir 
precizat că guver- 
ruperea relațiilor 

Anglia datorită 
militare brita- 

zonei națio-

REYKJAVIK 
Primul ministru 
Hallgrimsson. a 
nul său a decis 
diplomatice cu 
prezenței navelor 
nice în interiorul 
nale de pescuit a Islandei, stabi
lită la 200 de mile marine, inciden
telor dintre vasele sub pavilion en
glez și canonierele de coastă islan
deze și operațiunilor de pescuit ale

traulerelor 
conservare

britanice In zonele de 
a resurselor piscicole.

★
incident a avut loc joi 
zona de pescuit islande-

Un nou 
noaptea în 
ză, în cadrul așa-numitului „război al 
codului" dintre Marea Britanie și Is
landa. Canoniera „Thor" din .marina 
de coastă islandeză a tăiat cablurile 
care susțineau cele două plase de 
pescuit ale traulerului britanic „Ross 
Leonis".

Se întorc emigranții...
„Se întorc emigran- 

ții". Iată un titlu care 
a început să se întil- 
nească din ce In ce 
mai des în paginile 
presei italiene. Criza 
economică care afec
tează întreaga Europă 
occidentală are ca re
zultat faptul că multi 
din cel ce apucaseră in 
trecut pe drumul în
străinării se văd ne
voit! să facă acum 
cale întoarsă. Rece
siunea. falimentele în 
lanț, creșterea infla
ției, fenomene de care 
nici una din țările 
Pieței comune n-a fost 
scutită, s-au repercu
tat în creșterea fără 
precedent a numă
rului șomerilor. Sta
tistici ale C.E.E, esti
mau recent numărul 
șomerilor la peste 5 
milioane. Iar cei mal 
afectați sînt muncito
rii străini. între care 
numeroși italieni. Așa 
se face că obișnuitele 
convoaie care, cu mal 
multi ani în urmă, 
purtau emigranții ita
lieni spre țările vecine 
din nord, unde spe
rau să-și realizeze do
rințele de mai bine, se 
îndreaptă, în prezent, 
în sens invers.

„începînd din luna 
viitoare sînteți conce
diat, deoarece produc
ția s-a redus". Scrisori 
cu acest conținut au 
devenit obișnuite pen
tru muncitorii italieni 
din R.F.G.. Elveția, 
Belgia sau Franța. La 
Kiiln au fost conce
diat! mii de muncitori

de la fabricile de au
tomobile ; la Miinchen, 
numeroase șantiere au 
fost închise ; 
Frankfurt și ' 
calități din 
concediază 
Iul angajat 
tria hotelieră și turis
tică. La fel in Elve
ția. în această situație 
emigranții n-au altă 
soluție decît aceea de 
a se întoarce acasă. 
După datele oficiale, 
în 1975 s-au reîntors în 
Italia peste 200 000 de 
emigranți. Aceasta 
fără a mai tine seama 
de miile de muncitori 
emigranți care, rămași 
fără de lucru, se muță 
dintr-o țară în alta in 
speranța că vor reuși 
totuși să găsească o 
slujbă.

Imaginile 
întilnești în 
în marile 
peninsulei 
leași. Sosesc împreună 
cu soțiile și copiii, 
ngscuți în străinătate 
și care vorbesc o ita
liană aproximativă. 
Cei mal norocoși au 
reușit să economiseas
că cite ceva. Alții, nu. 
Și unii și alții sint 
fără slujbă, deoarece 
criza economică le-a 
închis toate drumurile.

într-o amplă anche
tă, ziarul „Avvenire" a 
prezentat de curînd 
imagini ale situației 
dramatice a muncito
rilor care se întorc din 
exterior. Andrea de 
Piano, 40 de ani. e că
sătorit și. are 6 copii. 
Locuiește la Vietri dl

la 
în alte lo- 
R.F.G. se 
persona- ■ 

în indus-

pe care le 
aceste zile 
gări ale 

sint ace-

Potenza. în Basilicata, 
întors din Franța, 
după 12 ani de emi
grație, este acum su
ferind. „Nu am de 
lucru — spune el — 
trăiesc din mici expe
diente". Michele Lo- 
pardo, 45 de ani și 4 
copii. Mai mult de 16 
ani a lucrat în Elveția 
și R.F.G. S-a reîn
tors acasă, în zadarni
ca speranță a unei 
scrisori de rechemare 
care nu mai sosește. 
„Povestea tristă a ce
lor doi — scrie „Avve
nire" — nu constituie 
un fapt Izolat. Exem
ple de acest fel le gă
sești cu sutele și miile 
În Basilicata și în 
lelalte regiuni din 
dul tării".

în Calabria, nu 
parte de Catanzaro, se 
află comuna San 
vanni di Fiore, 
lungul anilor, 
această comună.
are azi 17 000 locuitori, 
au emigrat 8 000. Din
tre aceștia 
tors 2 000.
găsit nici o posibilitate 
de lucru. Trăiesc încă 
din puținul pe care 
l-au agonisit. Ce se va 
întîmpla cînd micile 
lor economii se vor 
termina ?

Iată o întrebare la 
care miile de emi
grant! întorși acasă 
continuă să aștepte 
răspuns.

ce- 
su-

de-
Gio- 
De-a 

din 
care

s-au In- 
Dar n-au

Radu BOGDAN
Roma

agențiile de presa transmit
Secretarul general al P.C. 

Portughez, Alvar0 Cunhal, * so
sit ieri la Sofia, la invitația C.C. al 
P.C. Bulgar.

La convorbirile interco- 
munitare ln pr°blem* ciprio
tă au fost analizate vineri as
pectele constituționale șl teritoriale. 
Potrivit declarațiilor 
delegațiilor 
Clerides, și, 
convorbirile 
structive și 
afirma că
pra problemelor de substanță",

conducătorilor 
turcă. Glafkoi 
Rauf Denktaș, 
au fost „con-

greacă și
respectiv.
de vineri
utile", dar nu se poate

„s-a căzut de acord asu-

La banda rulantă,
din Horațiu

Prioritatea nr. 1 de
clarată a guvernului 
austriac în domeniul 
economic — folosirea 
forței de muncă — își 
găsește reflectarea în 
presa țării, în diver
sele sale aspecte, fie 
că este vorba de spo
rirea efectivului șo
merilor, de concedie
rea masivă a muncito
rilor imigranți, de re
ducerea veniturilor di
feritelor categorii 
oameni ai muncii (în
deosebi cei aflați 
pragul pensionării) sau 
de incapacitatea de a 
se asigura posturi co
respunzătoare pregăti
rii lor absolvenților 
care ies de pe porțile 
facultăților. Acestui 
din urmă aspect, 
rele austriece ii 
sacră numeroase 
teriale.

„Ca urmare a 
tualei politici în 
meniul învățămîntu- 
lui, absolvenții de fa
cultăți din Austria se 
îndreaptă spre tim
puri grele" (DIE 
PRESSE). . „Cine a 
purtat In ultimele 
luni discuții cu stu
denții a avut senti
mentul de a trăi îm
preună cu ei o mare 
neliniște. O nesigu
ranță totală domnește 
In rîndul studenților 
din ultimii ani. din 
cauza informațiilor 
existente în legătură 
cu posibilitățile viitoa
re de plasare în pro
ducție" (SALZBUR-

NACHRICH-
„40 la sută din

de
în

zia- 
con- 
ma-

ac- 
do-

GER 
TEN), 
absolvenții de facultate 
obțin posturi convena
bile numai prin rela
ții" — 
1985, 
duce 
țin 
lui 
solvenți universitari, 
în același timp însă, 
după șase ani și ju
mătate de studiu, îi 
așteaptă, de cele mai 
multe ori, un salariu 
de muncitor agricol" 
(PROFIL).

Pentru a evalua mai 
exact care sint, în 
Austria, perspectivele 
deschise tînărului ab
solvent de facultate ce 
intră în producție, un 
institut de cercetare a 
opiniei publice din 
Viena a trimis unui 
număr de 2 500 de ab
solvenți din promoția 
1970—1971 un chestio
nar cu întrebări refe
ritoare la actuala lor 
situație profesională 
și la perspectivele a- 
firmării lor în conti
nuare în profesiunea 
aleasă. Comentînd re
zultatele anchetei, pu
blicația „Profil" (a- 
mintită mai sus) le ca
lifica drept „întuneca
te". Dintre absolvenții 
facultăților de științe 
umanistice și naturale, 
peste jumătate consi
deră că posibilitățile 
?e li se oferă de rea
lizare în cariera alea
să sînt dintre cele mai 
modeste. într-o pro-

(KURIER). 
Austria 

anual 
dublul 
actual

va pro- 
cel pu- 
efectivu- 
de ab-

citind

porție ceva mal redu
să, aceeași stare de 
spirit se manifestă și 
In rîndul absolvenți
lor de facultăți cu 
profil economic. Dez- 
bătînd problemele for
mării profesionale a 
tineretului țării, pre
sa austriacă relevă că 
din rîndul celor ce 
frecventează cursurile 
unei facultăți 
la sută ajung 
diploma.

Sint motive 
răspunsurile 
chestionarul 

absolvenții 
1970—1971 

general co- 
anul 

Și

doar 44 
să-și ia

pentru
care, în 
date la 
amintit, 
promoției 
prevăd în 
legilor lor din 
1980 perspective 
mai întunecate. Potri
vit concepției care stă 
la baza actualului sis
tem de invățămint, 
conchide „Profil", ab
solventul unei facultăți 
este „un tînăr care stă, 
ca orice muncitor, la 
o bandă rulantă,' sin
gura deosebire fiind • 
că uneori citează din 
Horațiu. Dacă 
prin 
ricit 
cit 
diția 
ză mai pregnant ab
surditatea situației în 
care se află — și a- 
tunci iată, într-adevăr, 
întrebarea e demnă de 
Faust".

este 
aceasta mal fe- 
sau mai neferi- 

nu se știe ; con- 
însă ii evidenția-

Viena
Cl. VLAD

Guvernele R. D. Vietnam 
Și Etiopiei au semnat un comu
nicat comun privind stabilirea rela
țiilor diplomatice între cele două 
țări la rang de ambasadă.

Republica Populara Ru
gola 5* guvernul condus de Mișca
rea Populară pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) au mai fost recu
noscute de Japonia, Grecia, R. F. 
Germania, Austria Și Belgia.

La Universitatea 
„Prietenia intre popoare' 
Kiev a fost organizată 
dedicată României. In 
manifestării, Alexandru 
consulul general român 
a făcut in fața cursanților uni
versității 
dezvoltarea 
construcției socialiste, politica 
internă si externă a partidului 
Si. statului nostru. Cei prezenți 
au vizionat apoi filmul docu
mentar „România — azi".

populară 
din 

o seară 
cadrul 
Ungur, 

la Kiev,

o expunere despre 
României In anii

în cadrul manifestărilor des
fășurate in Polonia cu prilejul 
centenarului nașterii sculptoru
lui Constantin Brâncusi, la Clu
bul internațional al presei și 
cărții din Wloclawek a fost or
ganizată, sub auspiciile ambasa
dei române, o seară Brâncusi. 
Cu acest prilej a avut loc ver
nisajul expoziției „Monumente 
culturale și istorice din Româ
nia" și au fost prezentate fil
mele „In țara lui Brâncusi", 
„Sculpturi din lemn in Româ
nia" si „Sculpturi la Tirgu-Jiu".

Guvernul italian 8 hotărlt 
să creeze o comisie de anchetă pri
vind achiziționările de echipament 
militar din străinătate. Instituirea 
acestei comisii a fost cerută de nu
meroase partide politice și în pri
mul rînd de P.C.I., în legătură cu 
mituirea unor funcționari din apa
ratul de stat italian de către firma 
americană „Lockheed".

Egiptul 8 Preluat vineri — In 
continuarea aplicării celui de-al doi
lea Acord interimar de dezangajare 
egipteano-israelian — controlul asu
pra sectorului central al Sinaiului.

avut loc prima 
a Comitetului 
al acestui oraș.

La Saigon 8 
conferință lărgită 
popular revoluționar 
Prezidată de Vo Van Kiet, președin
tele comitetului, conferința a prile
juit examinarea unor probleme pri
vind consolidarea administfației re
voluționare și perfecționarea activi
tății acesteia, promovarea producției 
și îmbunătățirea vieții populației.

Primul satelit de comu
nicații maritime ..warisat-A", 
lansat, joi. de la Cape Canaveral 
(Florida), va putea asigura toate co
municațiile vaselor comerciale, na
velor marinei americane, precum și 
ale platformelor petroliere aflate In 
Atlantic.

Președintele Argentinei, 
Maria de Peron, a reconfirmat în 
funcțiile lor pe cei opt membri ai gu
vernului. după ce cabinetul își pre
zentase demisia colectivă în cursul 
zilei de miercuri. Oficiul de presă 
al președinției a declarat, anterior, 
că miniștrii iși înaintaseră demisia 
pentru a lăsa șefului statului în
treaga libertate de acțiune în vede
rea transpunerii în practică a pro
gramului său politic.Criza alimentară - una din problemele internaționale cruciale

Un comentariu al ziarului „International Herald Tribune"
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Cunoscutul publicist american C. L. 
Sulzberger, directorul unuia dintre 
cele mai mari cotidiane din S.U.A. 
— „New York Times" — consacră. 
Intr-un număr recent din „Interna
tional Herald Tribune", un comenta
riu problemei penurie! alimentare 
din țările lumii a treia. „Pînă acum 
există puține indicii — scrie Sulzber
ger — că omenirea, în general, și 
Statele Unite, in special, ar fi ajuns 
să abordeze un fenomen care. în 
mod aproape inevitabil, va deveni 
una dintre problemele Internationa
le cruciale în decursul 
mandat prezidențial, și anume 
blema amenințării cu foamete 
proporții de masă In multe țări 
lumii.

Această amenințare s-ar putea 
devină critică, chiar disperată, 
sfîrșitul deceniului actual, dar 
tul nu pare să fie suficient de 
Înțeles și nici nu se constată

viitorului
pro- 

în 
i ale

să 
spre 
fap- 
bine 
vreo

măsură menită să ducă la soluționa
rea lui. Dacă o asemenea lipsă de a- 
tenție va continua, este absolut po
sibil ca numărul oamenilor condam
nați să moară de foame să depășeas
că numărul total al victimelor în
registrate în oricare dintre războaie
le care au devastat pînă acum ome
nirea".

C. L. Sulzberger subliniază că pină 
acum nu s-a constatat decît o „regre
tabilă absență a transferurilor ma
sive, necesare, de capital și de în
grășăminte chimice spre noile re
giuni agrare, cum ar fi. de pildă, 
Sudanul (care, spune el. într-o zi ar 
putea hrăni întreaga Africă)".

în Încheiere, el scrie 
timpul pentru americani 
siderare cea mai mare 
problemă a omenirii și 
discutată mai mult de ___  ____
dații prezidențiali republicani și de- 
mocrați la președinție, cu atit mal 
bine".

: „A venit 
să ia in con- 
și iminentă 
cu cît este 
către candi-

• „DINASTIA" ÎNVĂ
ȚĂTORILOR. „Dinastia Le
bedev" — sub acest nume este 
cunoscută o veche familie de 
învățători din orașul Velikie 
Lulu (U.R.S.S.). întemeietorul 
ei, Piotr Fedotovici, și-a Început x 
cariera de dascăl cu două secol» 
în urmă. Una din fiicele lui. 
Valentina, a lucrat ca învăță
toare timp de 38 de ani, iar cea
laltă, Tatiana, a rămas la cate
dră timp de 50 de ani. în pre
zent, „dinastia Lebedev" nu
mără nu mai puțin de 15 das
căli,

• „EPIDERMĂ" RE
ZISTENTĂ LA INTEM
PERII. Se pare că a fost găsit, 
în sfirșit, remediul care să sal
veze domul din Koln. (R.F.G.) 
de efectul destructiv al vremii 
și în special al poluării atmos
ferice. După trei ani de testare 
a diferite metode de protejare a 
materialelor de construcție, s-a 
optat pentru folosirea unei so
luții chimice care, ia scurtă vre
me după aplicare, se transformă 
intr-o peliculă protectoare. A- 
ceastă „epidermă" fortifică por
țiunile expuse intemperiilor, 
fiind totodată impermeabilă.

• DIN NOU DESPRE 
LOCH-NESS. Tim Deans- 
dale, unul din cei mal înverșu
nați partizani ai „teoriei" exis
tenței unui monstru preistoric 
în apele lacului (Loch) Ness, 
din Scoția, a petrecut pină a- 
cum, în mod demonstrativ, 320 
de nopți intr-o barcă pe acest 
lac. „Voi rămine pe lac, a spus 
el, pînă ce Se va recunoaște că 
la Loch-Ness se petrece ceva 
ciudat". Acest caz, ca și altele 
legate de lacul cu pricina, seri» 
săptăminalul londonez „Obser
ver", demonstrează că „miste
rul" de la Loch-Ness ar trebui 
studiat nu de zoologi sau pale
ontologi, ci mai degrabă de psi
hiatri.

• PESTICIDE PERICU
LOASE. Asociația pentru pro
tecția mediului înconjurător din 
S.U.A. a hotărit să se interzică 
utilizarea mercurului la fabrica
rea pesticidelor. Măsura a fost 
luată ca urmare a unei intîm- 
plări tragice ce a avut loc re
cent In localitatea Alamogordo, 
din statul New Mexico. Mai 
mulți membri ai unei familii au 
orbit după ce au consumat car
ne de porc contaminată cu 
mercur provenind de la un pes- 
ticid utilizat în agricultură.

• UN INAMIC TEME
RAR. Pornind de la constatarea 
că în S.U.A. peste 60 000 de per
soane cad victime cancerului 
pulmonar, savantul Renato Dul- 
becco, laureat al premiului 
Nobel pentru cercetările sale 
privind combaterea canceru
lui, a propus autorităților ini
țierea de măsuri urgente menite 
să împiedice răspîndirea acestei 
maladii. Spre deosebire de alte 
forme, cancerul pulmonar — a- 
firmă savantul — poate fi mai 
ușor prevenit, Intrucit este cu
noscută principala sa cauză : fu
matul, La rîndul lor, senatorii 
E. Kennedy și G. Hart au pro
pus aplicarea, timp de patru ani, ' 
a unei taxe asupra țigărilor, 
care ar procura 9,3 miliarde do
lari pentru cercetările în dome
niile oncologiei și cardiologiei.

• CONSTRUCȚIE NE
CORESPUNZĂTOARE ? 
De 65 de ani, un pod de lîngă 
localitatea elvețiană Rotenburg 
iși îndeplinea. în condiții cum 
nu se poate mai bune, menirea 
sa. De curînd insă, serviciul dru
murilor l-a declarat periculos 
pentru circulația autovehicule
lor. Dar, surpriză : deși pentru 
distrugerea acestei construcții 
„necorespunzătoare" s-au folosit 
nu mai puțin de 160 kg de ex
plozibil, podul a rămas neclin
tit. Rezistența lui, precum și 
faptul că ridicarea unui nou pod 
ar fi costat peste 15 milioane de 
franci elvețieni au determinat, 
pe bună dreptate, presa să se 
întrebe dacă nu cumva specia
liștii s-au pripit, manifestînd o 
nepăsare condamnabilă față de 
banii contribuabililor.

• CEAȘCĂ SONORĂ. 
Tendința de a mecaniza cele 
mai banale operații cotidiene 
duce, uneori, la rezultate neaș
teptate. Astfel, în Italia a fost 
pus în vinzare, nu de mult, un 
tip de ceașcă de cafea prevăzută 
cu un mecanism acționat de o 
mică baterie : cind cafeaua din 
ceașcă 'atinge un anume nivel 
se aude un sunet melodios. 
Cum însă nu prea s-au găsit 
amatori care să o cumpere, ceaș
ca urma să fie retrasă de pe 
piață, cind a atras atenția unei 
asociații a ne văzători lor. Aceas
ta nu numai că a achiziționat 
tot stocul de cești „sunătoare", 
ci a comandat și alte tipuri de 
articole de menaj dotate cu 
semnal sonor.>

• VULCAN - FURNI
ZOR DE ELECTRICITATE. 
In Ecuador au fost elaborate 
proiecte vizînd folosirea unul 
vulcan, care a erupt pentru ul
tima dată acum aproximativ 400 
de ani. pentru obținerea de e- 
riergie electrică. în acest scop 
vor fi forate pînă in apropie
rea zonei din care ia naștere 
lava un număr de 25 de pu
țuri, în care se va introduce apă 
ce se va Încălzi pînă la punctul 
de fierbere. Aburul rezultat va 
pune in funcțiune turbine cu o 
capacitate totală de 400 MgW. 
Se apreciază că rezervele de e- 
nergie ale vulcanului pot fi com
parate cu cele ale unui zăcămînt 
petrolifer de mari dimensiuni.
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