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De aici, din camera de comandă a Combinatului chimic din Tg. Mureș, sînt 
conduse complicatele procese tehnologice din marile „retorte" ale tehnicii 

moderne

Ședință de lucru 
a Comitetul Centrai al P.C.R

în cele două luni care au trecut din acest an, numeroase colective 
de oameni ai muncii au'obținut bune rezultate în îndeplinirea sar
cinilor economice. Mobilizate și îndrumate de organizațiile de partid, 
.ele au pus accentul — in această perioadă — pe creșterea randa
mentului muncii, sporirea în ritm înalt a producției fizice, onorarea 
comenzilor pentru export, punerea în funcțiune a noi capacități in
dustriale. Și toate acestea, pe baza organizării judicioase a producției 
și a muncii, folosirii mai bune a timpului de lucru, a mașinilor și 
utilajelor moderne din dotare.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut loc la C.C. al P.C.R. o ședință de lucru cu primii secretari ai comitetelor județene de partid.în cadrul ședinței au fost examinate probleme privind desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară, sporirea producției vegetale și animale, realizarea programelor privind extinderea și folosirea rațională a irigațiilor, dezvoltarea zootehniei, legumiculturii, pomiculturii și viticulturii, modul în care se înfăptuiesc măsurile de reducere a cheltuielilor la hectar și de creștere a productivității în toate sectoarele, de creștere a eficienței economice a activității cooperativelor agricole • de producție.Pe marginea acestor probleme au fost prezentate rapoarte de către primii secretari ai comitetelor județene de partid privind măsurile luate pentru realizarea sarcinilor care decurg din hotărîrile Congresului al XI-lea în domeniile discutate, pentru mobilizarea tuturor forțelor și valorificarea mai deplină a potențialului uman și material existent în județe, pentru crearea celor mai bune condiții desfășurării activității în agricultură.
în încheierea ședinței de lucru a luat cu- 

vîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă analiză a stadiului pregătirii lucrărilor agricole de primăvară din acest an, precum și a modului de rezolvare a unor probleme de bază ale dezvoltării agriculturii noastre socialiste. Examinînd situația arăturilor, a pregătirii terenului, a administrării îngrășămintelor chimice și naturale, a lucrărilor de scurgere a apei, secretarul general a arătat că, deși în linii generale lucrările decurg, bine, totuși se manifestă încă unele rămîneri în urmă care trebuie grabnic - lichidate. în acest scop, au fost stabilite termenele de încheiere a arăturilor, s-a indicat urgentarea transportării îngrășămintelor naturale la cîmp și a eliminării excesului de apă.O atenție deosebită a fost acordată în cadrul expunerii problemei pregătirii în- sămînțărilor de primăvară. Secretarul general al partidului a indicat ca, în acest scop, să se asigure mobilizarea generală a tuturor forțelor din agricultură, corespunzător prevederilor Legii lucrărilor agricole, trasînd sarcina comitetelor județene de partid de a face din această acțiune problema principală a întregii activități de partid la sate în această perioadă. S-a indicat, de asemenea, să se ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea semințelor de bună calitate și repartizarea rațională a soiurilor, potrivit particularităților diferitelor zone pedoclimatice ale țării.

Criticînd anumite rămîneri în urmă existente în domeniul pomiculturii și viticulturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat sarcini concrete organelor agricole, organelor și organizațiilor de partid pentru urgentarea acțiunii de asigurare a materialului săditor și realizarea plantărilor de pomi și vii, precum și pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de întreținere în pomicultură si viticultură.Secretarul general al partidului a acordat o atenție mare realizării planului în legumicultura, în vederea satisfacerii în condiții cît mai bune a cerințelor de consum ale populației. în această direcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat un complex de măsuri privind asigurarea răsadurilor corespunzătoare, pregătirea solariilor, inclusiv a celor realizate cu mijloacele simple din gospodăriile țăranilor, Creșterea calificării profesionale a celor ce lucrează în a- cest domeniu și altele. -.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat în mod deosebit asupra realizării, programului în zootehnie, criticînd unele stări de lucruri negative în acest domeniu — mai ales diminuarea numărului de ovine — și indicînd măsurile necesare pentru sporirea, într-un timp cît mai scurt, a întregului nostru șep- tel, pentru asigurarea unor cantități sporite de carne. Paralel cu eforturile pe care trebuie să le depună în această direcție unitățile agricole de stat, cooperativele agricole de producție, s-a indicat să fie folosite în acțiunea de creștere a animalelor posibilitățile mari de care dispun gospodăriile populației, în special gospodăriile țărănești și, totodată, să se respecte cu strictețe tăierea la greutatea optimă a tuturor animalelor.Ocupîndu-se pe larg de modul de îndeplinire a programului de irigații, secretarul general al partidului a cerut să se acționeze. pentru mobilizarea forțelor în toate comunele în vederea terminării la timp a lucrărilor de irigații, indiferent dacă acestea au caracter republican ' șau local. Atrăgînd atenția că în planul cincinal actual se prevede amenajarea în sisteme locale a circa 200 000 ha, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea trecerii de îndată la realizarea tuturor lucrărilor care condiționează încheierea în bune condiții a acestui program. Au fost trasate, de asemenea, sarcini în vederea luării unor măsuri cu caracter local pentru apărarea terenurilor împotriva ^inundațiilor. în acest scop, s-a indicat să se creeze, mai ales în zonele de deal, mici lacuri și bazine de acumulare care să permită captarea viiturilor de apă și, în același timp, folosirea rațională a rezervelor de apă. în legumicultura irigațiile vor trebui să se realizeze aproape în întregime pe baza sistemelor locale.O atenție deosebită a fost acordată măsurilor ce trebuie adoptate pentru ridicarea cît mai grabnică a cooperativelor agricole rămase în urmă din punct de vedere econo

mic. Secretarul general al partidului a indicat ca anul 1976 să fie anul hotărîtor pentru redresarea economică a acestor cooperative, baza acestei acțiuni fiind intensificarea eforturilor pentru creșterea producției agricole, în acest scop, s-au stabilit o serie de măsuri de sprijinire a acestor cooperative în activitatea de. conducere și gestionare a mijloacelor de care dispun. Esențial va trebui să fie însă efortul propriu al țăranilor cooperatori, al tuturor cetățenilor din comună pentru valorificarea la maximum, a resurselor materiale și umane existente. Secretarul general al partidului a indicat, de asemenea, să se acționeze mai ferm pentru generalizarea experienței pozitive a cooperativelor agricole fruntașe, să se organizeze o mai bună cooperare între întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. Va trebui să crească răspunderea directă a activului de partid și de stat, înce- pînd cu activul central, pentru activitatea economică a unităților cooperatiste, în special a celor cu j rezultate mai slabe.' Ocupîndu-se de problemele producției în unitățile agricole de stat, secretarul general al partidului ai indicat măsurile ce trebuie luate pentru folosirea cu maximum, de randament a bazei tehnico-materiale a acestor unități, a tuturor, mijloacelor cu care au fost înzestrate, pentru valorificarea mărilor posibilități de creștere a producției. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat necesitatea îmbunătățirii substanțiale a activității stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, legării lor mai strîn- se, organice, de unitățile cooperatiste din agricultură, sporirii răspunderii lor în realizarea unor lucrări de bună . calitate, în asigurarea unor producții' tot mai mari în fiecare cooperativă agricolă.Secretarul general al partidului a indicat ca toate institutele de învățămînt agricol, precum și stațiunile de cercetări agricole să fie angajate mai ferm în soluționarea problemelor complexe pe care le ridică agricultura ; pornind de' la condițiile' Specifice ale fiecărui județ, ele trebuie să ofere soluții care să ducă la creșterea producției la hectar și la diminuarea cheltuielilor materiale.Un loc important în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au avut rolul și sarcinile ce revin în activitatea de conducere și îndrumare a agriculturii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, direcțiilor agricole județene, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, consiliilor intercooperatiste, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din această ramură economică. O sarcină de bază a acestora este întărirea spiritului de răspundere față de felul cum se realizează programele stabilite în agricultură, exercitarea unui control riguros asupra îndeplinirii prevederilor legale, înfăptuirea atribuțiilor ce Ie revin. Ministerul Agriculturii trebuie să a- sigure conducerea și îndrumarea întregului 

aparat din agricultură, care reprezintă o forță remarcabilă și ca număr și ca pregătire profesională. De asemenea, s-a indicat să se treacă la îmbunătățirea radicală a muncii Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și' a uniunilor județene, astfel încît acestea, fără să dubleze sarcinileMinisterului Agriculturii și organelor agricole, șă exercite un rol tot mai important în îndrumarea politică a cooperativelor agricole de producție, în întărirea ordinii și disciplinei în viața acestora, în dezvoltarea democrației cooperatiste, în a- tragerea maselor de țărani la rezolvarea problemelor concrete ale conducerii unităților agricole.în ultima parte a expunerii, secretarul general al partidului s-a referit pe larg la sarcinile și îndatoririle de mare răspundere ce revin în conducerea agriculturii comitetelor județene de partid, tuturor organelor și organizațiilor de partid de la sate. Sarcina lor principală este , aceea de a asigura unirea și orientarea tuturor forțelor materiale și umane de care dispunem pentru realizarea în cele mai bune condiții a Programului stabilit de Congresul al XI-lea. Organizațiile de partid de la. sate trebuie să mobilizeze toți locuitorii comunelor, indiferent de locul lor de muncă, la lucrările agricole, ținînd seama de faptul că a- cestea trebuie executate într-un timp cît mai scurt, că ele nu suportă amînare, că orice întîrziere poate impieta asupra randamentelor producției agricole. Toate forțele și mijloacele existente în comune — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie subordonate nemijlocit luptei pentru sporirea producției agricole vegetale și animale. în munca politică desfășurată de organizațiile de partid trebuie să se acorde o atenție deosebită întăririi spiritului de răspundere al tuturor celor ce lucrează în agricultură, instaurării unui climat de ordine și disciplină fermă-în desfășurarea producției, a lucrărilor agricole, în realizarea prevederilor legale, a tuturor sarcinilor stabilite prin programele speciale adoptate de partid și de stat.în încheiere, secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că organele și organizațiile de partid, organele agricole, toți oamenii muncii din agricultură vor fi la înălțimea răspunderii ce le revine, vor asigura condițiile necesare pentru obținerea unor recolte cît mai bogate în cursul acestui an — primul an al noului cincinal — în vederea satisfacerii cerințelor de consum ale populației, dezvoltării neîntrerupte a economiei noastre naționale, a creșterii veniturilor țărănimii, ridicării nivelului de trai al' întregului popor, înfăptuirii istoricelor hotă- rîri ale Congresului al XI-lea. ;Secretarul general al partidului a adresat urări de noi și noi succese organelor și organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii din agricultură.

Fontă mai multă 
cu mai puțin cocs

La furnalele de mare capacitate ale 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
eforturile lucrătorilor sînt , orientate 
în - esență în două direcții princi
pale — sporirea producției de fontă, 
concomitent cu diminuarea continuă 
a consumurilor specifice, cu deosebi
re; la combustibilii tehnologici. Ca 
urmare, furnaliștii de la secția a II-a a 
combinatului hunedorean au realizat, 
de la începutul anului și pînă în pre
zent, mai mult de 4 000 tone fontă 
peste sarcinile de plan. în ritm cu 
producția s-a desfășurat și activitatea 
de utilizare cu mai mare eficiență a 
cocsului metalurgic, ceea ce a făcut 
ca în perioada amintită consumul de 
cocs să fie redus, față de nivelul nor
mat, cu 1,3 kg pe tona de fontă pro
dusă. Dacă raportăm acest rezultat' 
la nivelul mediu al realizărilor din 
anul trecut, rezultă că. actualmente, 
la fiecare tonă de fontă produsă la 
furnalele de mare capacitate ale 
Hunedoarei, consumul este mai mic 
cu peste 4 kg de cocs metalurgic. 
(Sabin Ionescu)

Suplimentar;
600 tractoare 

Ia export
Măsurile eficiente luate din timp 

pentru contractarea și pregătirea pro
ducției destinate exportului au permis 
colectivului întreprinderii de trac
toare din Brașov să înceapă această 
activitate în anul 1976 în condiții mai 
bune decît în anii trecuți. Aceasta, ca 
și asigurarea unui stoc tampon de 
tractoare încă din luna decembrie a 
anului trecut, au făcut posibil ca din 
primele zile ale anului să fie livrate 
unor clienți externi loturile de trac
toare prevăzute în grafice. Pe de altă 
parte, datorită faptului că s-a acțio
nat ctț fermitate pentru ca cea mai 
mare parte a producției lunare desti
nate exportului să fie expediată ' în 
primele două decade, colectivul în
treprinderii a depășit planul de ex
port pe primele două luni ale anului 
cu 600 tractoare. în această perioadă, 
colectivul întreprinderii a livrat trac

toare pentru prima dată unor noi 
țări, printre care Filipine, Portugalia 
și Islanda, ultima fiind cea de-a 87-a 
țară în care au fost expediate pînă 
acum tractoarele românești. (Nicolae 
Mocanu)

Producție fizică 
peste plan

Un număr însemnat de unități din 
industria județului Neamț au îndepli
nit, planul pe primele două luni ale 
acestui an înainte de termen. Este 
vorba de întreprinderea forestieră 
pentru exploatare și transport din 
Piatra Neamț, întreprinderea meca
nică Roman. Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, întreprinderea de 
volvatlr din Tîrgu-Neamț ș.a. Ca 
urmare, s-au creat condiții pentru 
livrarea suplimentară a 15 000 metri 
cubi bușteni de rășinoase, 5 000 metri 
cubi bușteni de fag, 8 500 tone ci
ment, 13 000 metri pătrați de volvatir 
și alte produse. Acest succes se .da
torează în primul rînd bunei orga
nizări a muncii, folosirii cu eficientă 
sporită a. utilajelor și instalațiilor din 
dotare. De fapt, întreaga producție 
peste plan obținută în cele două luni 
de industria județului Neamț este re
zultatul direct al creșterii productivi
tății muncii. (Ion Manea)

In plus - mașini 
agricole și piese 

de schimb
în perioada ce a trecut din acest 

an, colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la întreprinderea de 
mecanizare a agriculturii și industriei 
alimentare din Arad a produs și li
vrat agriculturii, în plus față de pre
vederile de plan la zi, 25 mașini pen
tru producerea fulgilor de cereale, 
două instalații pentru nîecanizarea 
complexelor de îngrășare a porcine
lor, piese de schimb în valoare de 
1 milion lei pentru tractoare și ma
șini agricole șU alte produse. Reține 
atenția faptul că întregul spor de 
producție s-a realizat îndeosebi pe 
seama creșterii productivității mun
cii cu 1,3 la sută față de plan. (Con- ■ 
stantin Simion)
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Cele mai proaspete imagini arhitecturale ale bâtrînului oraș Clu|-
Napoca: cartierul Gheorghieni. Salbâ frumoasâ de blocuri, joc 

neașteptat de volume șl culoare spre bucuria locatarilor
Foto : S. Cristian

Școala abatajului
Cel mai tînăr maistru de la Exploatarea minieră din 

Baia Sprie e Viorel Poenaș. Un flăcău dintr-un sat de 
pe Someș. N-are decît 26 de ani. Era încă elev la 
grupul școlar minier din Baia Mare cind a ciștigat 
una din fazele finale ale olimpiadei mineritului ce s-a 
desfășurat la Petroșani, După numai doi ani de pro
ducție, iată-l pe Viorel posesorul „Trofeului minerului", 
surclasind în competiție alți 5 000 de tineri mineri din 
țară și cucerind titlul de „cel mai bun".

Șef de promoție la școala de maiștri, tinărul acesta 
sîrguincios obține nota maximă la lucrarea de proiect 
cu tema „Metodă de exploatare a minereului cu fișii 
orizontale". Și astfel se reîntoarce la mină cu diploma 
de maistru miner. .' 
fruntaș — la sectorul 
a 40 de oameni 
subterane.

La un moment 
și în altele, s-au

din

Acum e șef de revir — un revir 
! II, răspunzind de munca si viata 
: abatajele mai multor orizonturi

însă, tocmai in satul său, Sirbi,dat
găsit oameni care au început să pri-

■

vească oarecum cu rezerve meseria de miner. 
Și-aceasta din cauza citorva „mineri" aflați 
doar „in trecere" prin mină. Aceștia lucrau mult citeva 
luni, iar cind puneau ceva bani deoparte se așterneau 
pe petrecere, începeau să absenteze nemotivat, iși ne
glijau familia.

— Mie îmi era rușine — zice Poenaș. Si n-am„ mai 
putut răbda. Trebuia să le demonstrăm că adevărații 
mineri sint cei care știu ~~ ~
frumos timpul liber, care

să lucreze, dar și să trăiască 
.....  r........... , ___  au grijă de familie, iau parte
activă la viața localității, chiar dacă sint navetiști. Am 
ținut mult ca satul să nu ne arate cu degetul ! Uitați, 
îl avem aici pe Gh. Pop, ajutor de miner. Se apucase 
de băut. Absențele se adunau, iar la sfirșit de lună 
mergea acasă cu plicul tot mai subțire. „Măi ortace, 
l-am chemat într-o zi in fața oamenilor. Tu de unde 
ești „Din Boiereni" — zice. „Și pe la voi nu sint 
oameni harnici ? Ție nu ți-e rușine să mergi așa acasă, 
in satul tău ?“. Și i-au spus-o toți, de la obraz. Ce să 
mai adaug : omul recunoaște azi că numai cuvintul 
acela drept și tare de miner, care spunea un adevăr 
ce durea, l-a salvat de la desfacerea contractului de 
muncă...

Și continuă :
— Iar pedagogia asta nu merge cu „comandă de la 

distanță", cum comandăm noi, in abataj, mașina de 
încărcat 
tîndu-i 
scoatem, de ____ _—, ... — —
și chiar 30 de vagoane de minereu în loc de 6. Dar. 
spre a ajunge la acest randament, ca revirul să fie 
fruntaș, a fost și este nevoie de muncă stăruitoare cu 
oamenii, așa cum o cere Codul nostru etic comunist.

...Ginduri și fapte din «școala» abatajelor.
Gheorghe SUS A

minereu... Ci numai lingă oameni, aju- 
și ascultîndu-i. Noi, din panoul 334, 

exemplu, în fiecare schimb, cîte 20—25

A MUNCII

...într-una din 
de armături de 
derea de utilaj 
Tîrgoviște, sus, deasupra ma
șinilor — un panou. Scris cu 
litere mari, aipăsate. Din etica 
muncii, etica noastră ? Cum 
ți-ai îndeplinit astăzi sarcina 
de plan ? Cum ți-ai ajutat co
legii de muncă 7 Cum te com
porți în familie și societate 7 Și 
mai departe, în același stil di
rect, panoul îndeamnă : Nu ri
sipiți timpul ! îndeamnă și o- 
feră și dimensiunea exactă, 
matematică, a celei mai mici 
abateri : Dacă fiecare ar in- 
tîrzia 1a program un mi
nut s-ar aduce întreprin
derii un prejudiciu de 7 800 
Iei, echivalentul a 10 vane 
de 25 de atmosfere. La obiect, 
muncitorește. Și concludent; La 
fel cum se arată în altă parte, 
în ce se materializează o zi de 
muncă absentată nemotivat: 
cît pierde uzina, cît pierde cel 
în cauză...

— Poate că nedumeresc pu
țin aceste socoteli ale noastre, 
făcute cu leul și minutul — 
ne-a spus, în fața panourilor,

halele secției . maistrul Radu Popa, secreta- 
la întreprin- . rul comitetului de partid al 
petrolier din secției. Am pornit însă de. 1a 

o idee anume. Știți ce e cel 
mai păgubitor într-o uzină, sub ' 
aspectul ordinii și disciplinei? 
Nu cazurile mari, abaterile gro-

deși omul este ta fix lîngă ma
șină, vezi că se merge... în 
gol. De ce? fiindcă unui strun
gar nu î s-au adus încă dese
nele, altuia îi lipsește mate
rialul,, fiindcă dispecerul a în- 
tîrziat și el . cinci minute și

Disciplina
solane — care, de. altfel, sînt abia acum îl scoate din maga- 
rare și sancționate:operativ — zie... Că. mai sînt 'inii care zic: 
ci micile, măruntele scăpări...

— Punctualitatea, prezența 1a 
program?

— încă și acestea sînt lucruri 
care se văd mai ușor. Dacă ci
neva lipsește este o împreju
rare deosebită, cu o rezolvare 
tranșantă. Dar iată, omul nu 
e absent, dar 1a mașină îl vezi 
azi cu cinci, mîine cu zece mi
nute după începerea progra
mului. Sau, în alte situații,

„Ce mare lucru, cinci minute, 
nu se face gaură-n cer pentru 
asta". Dar cinci minute aici, 
zece dincolo, se adună. Iată, 
cu asemenea lucruri avem cel 
mai mult de luptat.

— Și cum acționați?
— Prin toate mijloacele. 

Avem nenumărate la îndemî- 
nă: muncă de 1a om 1a om, 
mijloace agitatorice de tot fe- 
lv’, critică pe loc, întrajutora-

re și, bineînțeles, exemplul 
personal, exemplul celor pe 
care-i știm punctuali ca un 
cronometru.

— Și cum faceți ca exem
plele bune, deci influența ma
jorității să prindă rădăcini, 
mai ales în rîndul celor tineri?

— Uite, acum îmi vine în 
minte un om care constituie 
un astfel' de exemplu: Nicolae' 
Grigore, șeful unei echipe. de 
lăcătuși de întreținere și repa
rații. Omul cel mai punctual 
din uzină. Vine cu o pră mai 
devreme; pînă 1a începerea lu
crului a și văzut pe la ce ma
șină se ivește vreo defecțiune 
și știe ce are de făcut cu echi
pa pe tdată ziua. Nu-1 ia nimic 
pe nepregătite. Dar oare știm 
noi să punem în valoare acest 
exemplu și altele, în așa fel 
încît cei. tineri să înțeleagă de 
ce de ani de zile nea Grigore 
vine în uzină cu o oră înainte? 
Că prin asta, el, așa modest și 
punctual cum îl știm, ne ara
tă de fapt cum trebuie înțe
leasă munca și cum trebuie 
duse la capăt îndatoririle. în 
chip comunist? Asta e proble
ma. în același timp, întărirea 
ordinii și disciplinei nu se re
zumă doar 1a întîrziați. Ea 
privește însuși felul cum ne 
înțelegem rosturile în uzină, 
colaborarea între diferite com
partimente și secții de pro
ducție.

...Colaborarea dintre turnă
torie și secția armături — de
venită acum exemplară — își 
are povestea ei. Și un tîlc pro-

Dinu POPESCU
(Continuare în pag. a V-a)

A cunoaște țara, 
a iubi țara...

Experiența trecutului, 
realizările prezentului 
și perspectiva luminoa
să a viitorului, dezbătu
te de partidul și statul 
nostru cu întregul popor 
în plenul congreselor, al 
conferințelor și consfă
tuirilor naționale și pe 
ramuri, în vizitele de 
lucru prin țară ale se
cretarului general al 
partidului, ne îndeamnă 
pe fiecare ta reflecții a- 
supra contribuției pe 
care — după puteri, după 
capacități — se cuvine a 
o aduce progresului și 
propășirii patriei noas
tre. Gîndindu-mă la 
Congresul educației po
litice și al culturii, care 
urmează șă aibă loc cu- 
rînd, socotesc că ar 
fi binevenit să dis
cutăm un aspect esen
țial : cum formăm ti
nerilor, celor ce ne vor 
lua mîine locul în con
strucția economică, so
cială și spirituală a ță
rii, acel sentiment pa
triotic fierbinte, acea 
cultură patriotică (ex
presia nu este deloc 
improprie) ce implică o 
cunoaștere profundă a 
tot ce s-a creat de-a

lungul veacurilor și în
florește astăzi pe pă- 
mintul strămoșesc al 
României 7 Cunoaștere 
care se integrează orga
nic în ceea ce numim 
cultură generală a fie
cărui membru al socie
tății noastre. Cunoaște-

Tnsemnări de 
■prof. dr. docent 
Ion GUG1UMAN

re care — în plan obiec
tiv și subiectiv — stă ia 
baza acțiunii fiecărui 
cetățean al acestei țări, 
al muncii, creației, com
portării sale demne in 
fața lumii, a istoriei.

La noi, dovezi despre 
vrednicia poporului in 
realizarea unor opere 
arhitectonice, științifice, 
literare și artistice, in 
genere, sint numeroase 
și ele fac mîndria țării 
întregi. Nicicînd însă 
statul român nu s-a 
preocupat asa de atent 
de dezvoltarea calități
lor creatoare ale po

porului, ca în orînduirea 
socialistă. Prin grija 
P.C.R. și a statului ro
mân au sporit an de an 
posibilitățile de acces 
ale cetățenilor la cu
noașterea patrimoniului 
cultural național și la 
crearea de noi valori. 
Școli, cărți și biblioteci, 
teatre și cinematografe, 
ziare, radio și televiziu
ne — toate sînt astăzi 
căi deschise tuturor lo
cuitorilor țării, tineri și 
mai puțin tineri. Mari
le genii ale neamului 
românesc, marii noștri 
scriitori, poeți, artiști și 
oameni de știință, nu
mai prin strădania do 
a-și ridica necontenit 
nivelul cultural au reușit 
să-și transpună în opera 
nemuritoare talentul în
născut. Frumusețile șl 
bogățiile patriei, hărni
cia și eroismul poporu
lui în mijlocul căruia au 
trăit — cu trecutul zbu
ciumat. cu tradițiile spi
rituale nealterate, dar șl 
cu realizările mărețe ale 
prezentului — le-au fost 
și le sînt izvor de con-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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RESPONSABILITA TEA CIVICĂ 

A CERCETĂTORULUI -
® obiectivul xțimii educative

Audiente
9

prin telefon
— Alo, primăria municipiului 

Brăila 7 Vă rog să mă înscrieți 
și pe mine in audientă, pentru 
ziua de...

O astfel de cerere, repetată 
de zeci și zeci de ori pe zi, se 
poate auzi la unul dintre cele 
șase telefoane instalate intr-un 
birou al primăriei brăilene. 
Despre ce este vorba 7 Pentru 
a veni în sprijinul acelora care 
doresc să-și rezolve o anume 
problemă cu ajutorul edililor, 
consiliul popular municipal a 
hotărît înscrierea pentru audi
ențe a publicului prin interme
diul telefonului. Mai mult : tot 
din respect pentru timpul cetă
țeanului, s-a luat inițiativa or
ganizării de audiențe de către 
primărie chiar la locul de mun
că al solicitanților : în între
prinderi și instituții. Și chiar 
in prezența organelor de condu
cere respective, pentru ca și 
răspunsurile și rezolvările să fie 
tot operative.

Filtru total
Serviciul de circulație din ca

drul inspectoratului județean 
Vrancea al Ministerului de In
terne, în colaborare cu colegii 
lor din Bacău, Buzău și Galați, 
au inițiat o acțiune de suprave
ghere a circulației pe drumurile 
naționale nr. 2 și 24, precum și pe 
cîteva drumuri județene. Rezul
tatele acestei acțiuni gen filtru 
total, care a supus controlului 
mii de autovehicule, invită la 
reflecție și la luarea unor grab
nice măsuri de prevenire a a- 
baterilor de la disciplina rutie
ră. De ce 7 Pentru că au fost 
înregistrate nu mai puțin de 
1101 contravenții. Pentru că au 
fost suspendate, pentru abateri 
grave, 17 permise de conducere 
auto. Pentru că au fost reținute 
33 de certificate de înmatricu
lare din cauza defecțiunilor 
tehnice la autovehicule. Pentru 
că 61 de pietoni, prin încălcări 
ale regulilor circulației, pentru 
care au fost sancționați pe 
loc, și-au pus propria viață în 
pericol. Pentru că autocamionul
21- CV-250 circula pe ruta Con
stanța—Covasna cu două lăzi 
goale. Pentru că autocamionul
22- B-4285 circula gol-goluț de 
la Suceava la București. Pentru 
că... Pentru că circulația trebu
ie să meargă ca pe roate I

Iuțeala
9

de mină

Organizația de partid a Institutului 
de cercetare și proiectare „Faur", de 
pe platforma întreprinderii „23 Au
gust" din București, înmănunchea
ză, în cele patru organizații de bază, 
uri efectiv ce reprezintă mai mult de 
o pătrime din totalul celor ce lu
crează în institut : printre membrii 
de partid se află specialiști cu înde
lungată experiență în activitatea de 
producție și cercetare, proiectanți, 
ingineri, tehnicieni,' muncitori de 
înaltă calificare. Referindu-se la fe
lul în care se pregătesc comuniștii și 
întreg colectivul să întimpine Con
gresul educației politice și al cultu
rii, secretarul comitetului de partid 
al institutului, ing. Tănase Nițu, a- 
răta :

— Mîndria patriotică de a contri
bui cu toate puterile, cu întreaga ca
pacitate creatoare la progresul țării, 
la întărirea forței sale materiale și 
spirituale, iată sentimentul pe care 
ne străduim să-l cultivăm în rîndu- 
rile cercetătorilor prin întreaga noas
tră activitate politico-educativă. Din 
aceasta derivă, de altminteri, și un 
alt obiectiv însemnat al muncii noas
tre pe tărîmul formării conștiinței 
înaintate, al traducerii în viață a 
Programului ideologico-educativ al 
partidului : dezvoltarea responsabili
tății civice, a conștiinței înaltelor 
îndatoriri patriotice pe care le com
portă calitatea de om de știință în 
societatea noastră socialistă.

De o mare atenție din partea co
mitetului de partid s-a bucurat creș
terea rolului educativ al adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază, 
în cadrul cărora s-a insistat pe acele 
preocupări care să influențeze dezvol
tarea trăsăturilor politico-morale pro
prii comunistului. în aoest spirit a 
fost pregătită și adunarea generală 
de dezbatere a activității ideologice 
în întîmpinarea Congresului educa
ției politice și al culturii, analizîn- 
du-se cu exigentă revoluționară pro
blemele esențiale ale comportării co
muniștilor și, în general, ale membri
lor colectivului, atit în produc
ție, cit și în familie și socie
tate. „Recent — relata secretarul 
organizației de partid — ni s-a 
cerut de către comitetul de partid 
de la întreprinderea „23 Au
gust" să elaborăm un proiect 
pentru organizarea științifică a mo
dului în care se lucrează în depozi
tele de materii prime și materiale

ale întreprinderii „23 August". Ce 
vreți problemă mai „tehnică" 7 In 
discuțiile din adunarea generală 
a organizației de bază s-a pus însă 
accentul pe responsabilitatea comu
niștilor pentru mînuirea cît mai gos
podărească a bunului obștesc, spre 
a nu se irosi nici un gram de ma
terie primă sau materiale. Este, la 
drept vorbind, și aceasta o formă de 
manifestare a patriotismului : grija 
pentru integritatea avutului public". 
Pină la urmă, soluția elaborată de un 
colectiv din institut sub conducerea 
comuniștilor — soluție bazată pe 
un înalt grad de mecanizare — a fost 
acceptată și va rezolva încă una din

intr-un institut tehnic

problemele importante ale produc
ției.

Ferindu-se de a cădea pe panta 
unui tehnicism îngust, birourile or
ganizațiilor de bază, comitetul de 
partid s-au străduit să dea și altor 
dezbateri, atit prin referatele pre
zentate, cit și prin orientarea discu
țiilor, caracterul unor adevărate 
școli de educație comunistă. Stimu- 
lind schimbul de opinii, confruntarea 
exigentă a posibilităților cu realizări
le, dezbaterile din adunările generale 
au evidențiat, de pildă, că, deși s-a 
obținut o anume diversificare bine 
apreciată la producția de locomotive, 
se mai întimplă ca proiectele unor 
specialiști din institut să producă 
greutăți întreprinderii producătoare, 
iar numărul invențiilor și inovații
lor nu este încă pe măsura capaci
tății tehnice și științifice a specia
liștilor. Cu aceste prilejuri a fost 
combătută cu fermitate și orice ten
dință de ploconire a unora dintre 
cadrele mai tinere față de anumite 
realizări din străinătate ; discuțiile 
au ilustrat forța creatoare a propriei 
gîndiri tehnice, au urmărit cultivarea 
mîndriei patriotice de a obține 
noi creații de valoare. Rolul mo
bilizator al discuțiilor inițiate în 
cadrul organizațiilor de partid s-a 
concretizat în contribuțiile tot mai

„Moda" nouă a femeilor 
din Bodești

Ștefan Rotaru, fost șoferȘtefan Rotaru, fost șofer la 
Întreprinderea de stofe din Bra
șov, își făcuse obiceiul să sus
tragi și să valorifice, pe cont 
propriu, bonuri de benzină. In
tr-o zi, profitind de iuțeala lui 
de mină și de neatenția maga
zinerului Ion Avasiloaie, a pus 
mina pe un teanc de bonuri in 
valoare de 15 000 lei. Apoi, tot 
așa, pro "tind de aceeași iuțea
lă de m.nă și neatenția unui 
alt magaziner, a pus mina pe 
o ștampilă, după care respecti
vele bonuri de benzină, le-a 
vindut unor amatori de chilipi
ruri. Depistat de miliție și tri
mis in fața instanței, a fost con- • 
damnat la 4 ani închisoare.

Mireasa 
grăbită

S-au cunoscut cu totul . 
totul întîmplător. El — tinerel, 
ea — frumușică. Și singurică.

Și fata, bucuroasă foc de no
roc, i-a silit pe ai săi să-i facă 
nunta cit mai repede. Legal. 
Dar și ilegal. Pentru că el, Tu
dor Baciu, mai era căsătorit o 
dată — tot legal — în comuna 
Daneți, județul Dolj. Drept 
pentru care a fost condamnat 
un an și jumătate închisoare.

șl cu

la

Sentință 
definitivă

Președintele judecătoriei 
Jiu, C. Banța, ne istorisește un 
caz mai puțin obișnuit. Tribu
nalul județean Gorj a respins 
cererea Autobazei 1 Craiova de 
a amina executarea pedepsei de 
un an închisoare de către numi
tul Gheorghe Obacu, intrucit 
acesta ar fi, chipurile, „indis
pensabil. producției". Cine este 
numitul Obacu 7 Numitul Oba
cu este — mai bine zis a fost 
— șofer la l.T.A. Craiova, co
loana Turceni—Gorj. Pentru ce 
a fost condamnat Obacu 7 Pen
tru că a furat dintr-un atelier 
auto mobil mai multe piese de 
schimb. Intrucit, din spusele 
celor din preajmă-i, Obacu nu 
prea se omora nici cu munca, 
se pune întrebarea : De ce o fi 
intervenit Autobaza 1 Craiova 
să i se amine executarea pedep
sei 7 Pină ne va sosi răspunsul 
la întrebare, anunțăm respecti
va autobază că sentința a rămas 
definitivă.

Maria Tomescu, din 
Bodești de Neamț, era 
acasă. Cind a auzit 
scîrțîitul zăpezii sub 
tălpile, bocancilor noștri, 
gazda, împreună cu alte 
două femei tinere din 
comună, și-a lăsat o 
clipă lucrul și ne-a 
privit mirată. Era cald 
în odaie, curat și parcă 
mirosea a mere și a gu
tui coapte așezate pe 
prichiciul ferstrelor.

Dv. ce credeți că fac 
iarna tărăncile din co
muna Bodești și din ce
lelalte așezări de pe cu
prinsul județului 7 Am 
•aflat de la Maria To
mescu că rar mai gă
sești acum pe cineva 
stînd pe cuptor. Iscu
sința, hărnicia, tradiția 
„din bătrini" și-au dat 
mina, cu rezultate deo
sebit de fructuoase. Așa 
curn s-a cerut la Con
gresul consiliilor popu
lare județene și al 
președinților consiliilor 
populare municipale, o- 
rășenești și comunale, 
ca în tot timpul anu
lui să fie folosite toate 
resursele locale, condi
țiile naturale și forțele 
umane din județ, în 
scopul ridicării nivelu
lui de viață al locuito
rilor și pentru buna gos
podărire a localităților, 
harnicele gospodine din 
Bodești fac ii. bundite, 
cămăși înflorate, brode
rii, covoare cu motive

naționale. .Obiectele lu
crate sînt desfăcute — 
și au mare căutare — 
în orașele din țară, ba 
chiar și în alte țări.

-4- Te pomenești — 
zicem noi în glumă — 
că acum, iarna, în loc 
să ;steâ femeile, stau 
bărbații după cuptor !

— Da’ de unde ! Toți 
lucrează — ne asigură 
Maria Tomescu. Ba Ia 
cooperativă, ba la sta
țiunile de mașini agri
cole, ba la atelierele din 
sat.

în felul ei, Maria To
mescu și celelalte două 
vecine și tovarășe cu 
care lucra ne-au făcut 
o demonstrație practică 
despre (ceea ce reprezin
tă pentru locuitorii sa
telor folosirea integrală 
a forței de muncă — 
altădată irosită iarna — 
și a rezervelor locale, 
intr-adevăr, munca la 
domiciliu, cu multiplele 
ei avantaje, a luat o 
dezvoltare deosebită în 
județul Neamț, ajungîn- 
du-se anul trecut Ia 
crearea unor valori 
de aproape 100 mi
lioane lei. Dar, poate 
mai muM decit atit, a- 
ceastă formă de activi
tate înseamnă forță de 
muncă folosită rațional, 
ciștiguri sigure și bune 
pentru cetățeni.

— Sîntem „obligate" 
— spunea gazda — să 
cîștigăm lunar cel pu

țin 1 200 Iei. Altfel, s-ar 
zice că ne jucăm, nu 
că lucrăm. Ce vreți, lu
crul acasă e vechi, dar 
așa cum îl facem acum, 
organizat, cum s-ar spu
ne după moda nouă, 
este mult mai spornic. 
Iar acum, de cînd cu 
sistematizarea, a început 
o nouă modă pe la noi 
— zice gazda. Oamenii 
își înalță case cu etaj 1

Și mal umblă și alte 
„mode" : școli noi, uni
tăți spitalicești, magazi
ne. brutării, case de cul
tură, băi comunale, 
ș.a.m.d. — toate con
struite și cu ajutorul 
statului, dar și cu for
țe proprii.

...Și în timp ce dis
cutam despre acestea, 
gazda noastră s-a între
rupt brusc din lucrul ei.

— Vine cursa — zice, 
dîndu-ne și un supli
ment de explicații : fix 
Ia 6 trece un autobuz 
prin comună'. De fapt, 
trec multe curse pe la 
noi, dar cea care trece 
seara îmi aduce fata de 
la liceul din Piatra.

...Am lășat-o pe Ma
ria Tomescu în fața ca
sei, cu „obligația" ei de 
a cîștiga cel puțin 1 200 
de lei pe lună, și ne-am 
urcat în autobuzul care 
trece fix la ora 6, după 
„moda" nouă a satului...

Gh. GRAURE

a comuniștilor 
substanțiale ale specialiștilor din 
institut la reducerea efortului valu
tar. Pe această linie, I.C.P. „Faur" a 
reușit ca, numai în anul 1975, să 
economisească peste 6 milioane lei 
valută, prevăzîndu-se ca în 1976 să 
se realizeze economii și mai mari 
prin introducerea in fabricație a unor 
subansamble de concepție româ
nească.

Se cuvine menționată, în această 
ordine de idei, o inițiativă valoroasă 
a comitetului de partid. „Pentru noi 
— ne spunea ing. Constantin Croicu. 
director tehnic, membru in comitetul 
de partid — debutul în cincinalul 
revoluției tehnico-științifice a coincis 
cu lansarea inițiativei: „Fiecare 
membru al colectivului să onoreze 
prestigiul institutului cu cel puțin o 
realizare tehnică originală" în de
curs de un an-doi, fiecare secție, 
fiecare inginer și tehnician trebuie 
să prezinte un produs original finit, 
de la proiect la prototip. Această 
inițiativă a fost larg popularizată 
prin agitatori, gazeta de perete, alte 
forme ale agitației vizuale. Au și 
început să își anunțe proiectele 
cițiva comuniști. Sîntem convinși că 
această inițiativă va stimula și mai 
mult creativitatea tehnico-științifică 
în institutul nostru". S-a văzut cu 
claritate și cu acest prilej că. atunci 
cind se explică oamenilor prin mij
loacele muncii politico-educative 
scopul și însemnătatea socială a 
unor acțiuni, aceștia înțeleg mai 
bine sensul eforturilor solicitate, își 
fructifică cu mai mare eficiență ca
pacitatea și gîndirea creatoare, des- 
fășurind o muncă plină de dăruire 
pentru înfăptuirea profund respon
sabilă a sarcinilor ce incumbă co
lectivului.

Cu toate eforturile depuse de către 
organizațiile de partid din institut 
pentru mobilizarea tuturor pîrghiilor 
și mijloacelor de modelare a conști
inței înaintate, trebuie să remarcăm 
că mai există înică instrumente de in
fluențare politico-morală ce nu sînt 
sistematic folosite. Bunăoară, datorită 
sprijinului insuficient, unele in
tenții bune, lăudabile ale orga
nizației U.T.C. nu s-au mate
rializat în. fapte, făcîndu-se prea 
puțin pentru cultivarea în rin- 
durile tinerilor a unei atitudini noi, 
înaintate în muncă, familie și socie
tate. Este adevărat că, prin comisiile 
de disciplină care funcționează în fie
care secție, sînt „aduși la ordine" u- 
nii tineri certați cu disciplina, dar 
modalitatea de a acționa numai după 
săvîrșirea unei încălcări e departe 
de a reprezenta o acțiune educativă 
temeinică. Este necesar să se facă 
mai mult simțit și în această direc
ție sprijinul activ al comuniștilor..

Există, neîndoielnic. în organizația 
de partid de la I.C.P. „Faur" forțe 
capabile să utilizeze cu mai multă 
eficiență mijloacele muncii educative 
pentru ca întregul colectiv, toți spe
cialiștii să se afirme ca oameni de 
știință și cetățeni' angajați trup și 
suflet în opera de ridicare a patriei 
socialiste, contribuind cu un înalt 
spirit’ de răspundere civică la înde
plinirea marilor sarcini ce revin in
stitutului în cadrul cincinalului revo
luției tehnico-științifice.

Elena MANTU

Hotelul „Muntenia" din Slobozia

JUDEȚUL CLUJ

Din activitatea 
cooperației 
de consum

Aprovizionarea populației din 
satele județului Cluj !se face 
printr-o vastă rețea. comercială, 
care cuprinde 651 magazine de 
desfacere și 346 unități de ali
mentație publică. Practic, nu 
există așezare, cît de mică, fără 
măcar o unitate comercială. în 
anul trecut, prin această rețea, 
s-au vîndut mărfuri a căror va
loare întrece cu 200 milioane 
Iei pe cele desfăcute în 1972. 
S-au extins formele moderne de 
servire a consumatorilor de la 
sate. 38 de unități sînt speciali
zate pe desfaceri de textile-în- 
călțăminte, 22 — metalo-chimi- 
ce, 27 librării, 5 unități tip 
„Gospodina", 31 magazine cu 
autoservire, iar în .185 se prac
tică expunerea deschisă și acce
sul liber la raft.

în comunele și satele județu
lui funcționează și 733 ateliere 
prestatoare de servicii. Unită
țile de producție ale cooperației 
de consum clujene au livrat 
anul trecut Ia fondul de stat bu
nuri de consum în valoare de 
peste 30 milioane lei.

După cîte sîntem informați de 
la Uniunea județeană a coope
rativelor de consum Cluj, cin
cinalul în care am pășit va 
constitui și pentru comerțul să
tesc clujean o nouă etapă de 
dezvoltare. în 1980, de pildă, 
volumul desfacerilor cu amă
nuntul către populație va crește 
cu aproape 50 la sută, cel al 
producției de bunuri de larg con
sum — cu peste 60 la sută, iar 
cel al prestărilor de servicii că
tre populație — de 2,3 ori față de 
anul 1975. Se vor construi și da 
în folosință noi unități de des
facere și. prestatoare de servi
cii, se vor moderniza serviciile 
pentru populație. (Al. Mureșan).

Intr-unui din atelierele de ceramica din Colibaba — Râdâuți

Tg.

Poveste 
tristă

Abia ajunsese acasă (pe trei 
cărări), cind Dumitru Sava, ma
gaziner la Liceul din Dolhasca, 
județul Suceava, și-a dat seama 
că-i lipsește servieta în care 
avea bani și acte trebuitoare. 
Cu greu și-a adus aminte că o 
uitase undeva în satul Siliștea. 
Deși picioarele i se împleticeau, 
a făcut cale întoarsă spre satul 
cu pricina. Dar n-a putut ajun
ge prea departe. Aburii alcoo
lului i-au încețoșat mintea, I-a 
prins somnul și s-a culcat în 
mijlocul drumului, pe un mor
man de zăpadă... A fost găsit 
prea tîrziu. înghețase. Poveste 
cu atit mai tristă, cu cit D.S. a 
lăsat în urma lui patru copii...

Rubricd redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

CUM NE PITIM PĂSTRA 
TINEREȚEA

Odată cu creșterea mediei de viață (de la 42 de ani in 1932 Ia B8 
de ani în 1961 și 70 de ani în prezent) numărul persoanelor vîrstnice 
este în creștere. Grija pentru această categorie de populație se con
cretizează într-una din cele mai bogate rețele de asistență de spe
cialitate. Au fost înființate și s-au dezvoltat cabinetele gerontologice 
în policlinici (numărul lor s-a dublat în ultimii doi ani), puncte și 
cabinete gerontologice în întreprinderi, a crescut simțitor capacitatea 
de spitalizare și sanatorizare geriatrică.

Referindu-se la aceste realizări 
acad. ANA ASLAN, director ge
neral al Institutului național de 
gerontologie și geriatrie, răspunzînd 
întrebărilor unui redactor al „Scîn- 
teii", preciza :

Față de eforturile din ce în ce 
mai mari pe , care le fac statul și 
partidul nostru in domeniul profila
xiei și terapiei îmbătrânirii, cred că 
trebuie să acordăm, in activitatea de 
educație sanitară, mai mare atenție 
problemelor de geroigienă. Organiza
rea unor „sfaturi de geroigienă" ar 
fi o cale dintre cele mai bune pen
tru a da indicații și a prescrie trata
mentul individual necesar. Oamenii 
trebuie să știe să se îngrijească din 
timp, pentru că tinerii de astăzi de
vin, vor. nu vor, vîrstnicii de mîine.

— Cînd încep să apară primele fe
nomene de îmbătrinire 7

— Unii autori consideră că din mo
mentul nașterii. 
Părerea mea și, 
desigur, și a altor 
specialiști, este că 
odată cu încetarea 
creșterii ; deci, 
după 20 de ani. 
Regenerarea unor 
celule începe să 
diminueze, scad anumite funcții 
și acuitatea unor organe de simț. 
Pe măsură ce se adaugă anii, 
în special după vîrsta de 60 de 
ani. este necesar să veghem mai 
atent asupra unor reguli de igienă 
care vizează alimentația, modul de 
viață, organizarea zilnică a unui pro
gram de mișcări, gimnastică, sport 
(să nu uităm că este mai ușor să 
înoți decit să umbli și că, și la 85—90 
de ani se poate practica acest sport 
cu mult succes). Numărul de calorii 
și conținutul alimentelor vor trebui 
modificate: calcule făcute de nutrițio- 
niști evaluează că sînt suficiente cir
ca 1 800—2 000 calorii pe zi, dar acest 
lucru este în funcție și de starea ge
nerală de sănătate, de tipul de acti
vitate fizică sau sedentară. în orice 
caz, grăsimile animale și dulciurile 
trebuie reduse, în schimb se reco
mandă un regim bogat în proteine 
(brînzeturi, lapte, carne), legume, 
fructe proaspete. Geroigienă în
seamnă în primul rînd planificarea 
modului de viață a fiecărei zile și 
apoi a săptămînii, anului etc. Biorit- 
murile trebuie respectate dacă dorim 
să rămînem oameni echilibrați fizic 
și psihic. Deci, respectarea orelor de 
somn, sculatul de dimineață este 
foarte sănătos, respectarea orelor de 
masă și, de asemenea, pe cît posibil, 
lucrul. Toți specialiștii din lume, 
gerontologi și geriatri, sînt unanimi 
de acord că una din regulile obliga
torii de igienă este mersul pe jos. 
Intr-un interviu acordat unui ziar

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALA

american spuneam că nu cred că este 
fiziologic ” ca oamenii să își „piardă 
picioarele" prin lipsa de mișcare, 
prin utilizarea excesivă a automobi
lului. Am văzut în unele institute 
de specialitate din străinătate cum 
oameni foarte în virstă sînt puși Eă 
alerge avînd pe ei aparate de măsu
rat consumul de energie pe kilome
tru de traseu parcurs. Sînt studii 
foarte serioase. Personal, nu sînt 
pentru excese, pentru alergare, dar 
mersul pe jos il consider absolut ne
cesar.

Am mai făcut șl o altă recoman
dare : să se înlocuiască două ore de 
privit la televizor cu două ore de ci
tit. (Este o recomandare nu numai 
pentru vîrstnici). Cînd privim tele
vizorul, inteligența noastră este pa
sivă, efortul de a obține inforrtiația 
este minim. Cînd citim, gîndim ac

tiv. notăm unele 
lucruri, revenim, 
medităm pe mar
ginea celor citite. 

Dacă îmbătrâni
re înseamnă re
adaptare, e nece
sar ca din tinere
țe să ne formăm 

deprinderi pentru o activitate di
versă. Sistemul nervos trebuie sti
mulat pe toate căile, fizice și psi
hice. printr-o participare activă, prin 
schimbări de mediu, de condiții. Cel 
Care lucrează manual să-și cultive 
capacitatea intelectuală, cei care sînt 
solicitați mai mult nervos să lucreze 
practic, ceva cu mimile, să facă un 
sport, mișcare.

Aceste lucruri trebuie „învățate", 
repet, din tinerețe și exersate ca o 
„gimnastică de adaptare" față de toți 
factorii de mediu. Este cunoscută 
reacția de neadaptare : lipsă de in
teres, inactivitate psihică, depresiune 
și, în cele din urmă, după vîrsta de 
60 de ani și mai ales după ceea ce 
se numește, în mod greșit, „retrage
rea" la pensie, instalarea sau agra
varea unor boli degenerative.

Desigur, creșterea capacității de a- 
daptare este numai unul din aspec
tele problematicii fenomenului de 
îmbătrinire a organismului, care azi 
preocupă savanți din lumea întreagă. 
Avem satisfacția că cercetările ți 
produsele biotrofice românești admi
nistrate în terapia imbătrînirii se 
bucură de aprecierea multor specia
liști dial diferite țări. Desigur, cu cit 
vor fi mai bine cunoscute mecanis
mele imbătrînirii — de la nivel sub- 
celular pină la concluziile anchetelor 
făcute pe colectivități longevive — 
cu atit vom putea beneficia de pro
grese în acest domeniu. Nu este vor
ba de mitul faustic al tinereții veș
nice, ci de păstrarea unei stări de 
sănătate fizică și psihică bună, a ca
pacității de a fi activi, păstrind tine
rețea spirituală creativă care adaugă 
vîrstei frumusețea înțelepciunii.

„Ciubucul" pe 
roți, disciplina 

pe butuci
într-o seară, locuitorul I. D. din comuna 

Părhăuți, Suceava, a ieșit pe ulița satului 
să umple x> căldare cu apă. De in tors nu 
s-a mai întors însă niciodată. A fost gă
sit ceva mai tîrziu, în mijlocul drumului, 
fără viată...

Cercetările au scos la iveală și cauza 
morții — accident de circulație — și pe 
vinovat — Vasile Marciuc, șofer la Auto
baza nr. 2 Suceava. Iar instanța, judecind 
cazul, a pronunțat cuvenita pedeapsă cu 
închisoare. Ceea ce ne reține însă atenția 
este altceva : condițiile în care s-a pe
trecut accidentul.

Normal, în seara zilei cu pricina, nici 
șoferul și nici autocamionul cu care s-a 
comis accidentul nu aveau ce căuta în co
muna amintită. Șoferul ar fi trebuit să 
fie ori Ia nunta surorii sale, ori in auto
buzul care urma să sosească acolo peste 
o jumătate de ceas ; mașina ar fi tre
buit să fie în garajul unității. Dar, încâl
cind legea, Ia încheierea programului de 
lucru șoferul s-a suit din nou la volan... 
și pe-aci ți-e drumul ! A pornit cu gîndul 
să ajungă la nuntă. Pe drum însă și-a zis 
că n-ar strica să facă rost de ceva bani în 
plus, cu care să îmbie din cînd in cînd 
lăutarii. Și s-a apucat de transporturi 
clandestine pe ruta Suceava—Părhăuți și 
retur'. O dată, de două ori... Pină cînd s-a 
comis accidentul, iar șoferul (ca și cînd nu

s-ar fi întîmplat nimic I) s-a dus să se 
cinstească la nuntă.

După cele petrecute, e firesc să între
băm : ce părere are conducerea Autobazei 
nr. 2 Suceava despre modul de gestionare 
și administrare a parcului de mașini 7 Dar 
despre ordinea și disciplina pe care tre
buie să le instaureze în rîndul tuturor con
ducătorilor auto din unitate 7 Cu atit mai 
mult cu cit organele de miliție l-au mai 
sancționat o dată pe același V.M. pentru 
transport ilegal de persoane.

Cantonierul - 
detectiv

Personalul 1327, București—Giurgiu. Pe 
o banchetă, singură în compartiment, ti- 
năra O.F. se odihnește, rezemată cu capul 
în podul palmei. De oboseală, de țăcănitul 
monoton al roților, la un moment dat 
adoarme...

Este -momentul în care, în pragul ușii, 
își face apariția Constantin Saru din Bă- 
neasa. Mai întîi îi ia tinerei banii din po
șetă. După aceea — geanta. La urmă — 
ceasul... Și, mai înainte ca cineva să-1 poa
tă zări, dispare și coboară din mers, în- 
dreptîndu-se liniștit spre casă. »

Fluiera vesel, mulțumit că „treburile" 
i-au mers strună. Numai că, atunci cînd 
se aștepta mai puțin, este oprit, legitimat 
și invitat să se prezinte la miliție.

Evident, se găsesc asupra lui bunurile 
sustrase ; este trimis in instanță, judecat 
și condamnat. Acolo i se lămurește și 
„misterul" descoperirii sale atit de rapide. 
Pe cind trenul trecea prin dreptul canto
nului unde făcea de serviciu Dumitru Mir

cea, acesta a reușit să surprindă o sec
vență din scena hoției. S-a alarmat și și-a 
făcut datoria. Nu de cantonier. De cetățean.

Alți bani, 
același tertip

— Hotărîrea primei Instanțe este nele
gală și netemeinică, onorată instanță. Deși 
subsemnații am făcut dovada că noi sîn
tem proprietarii casei, și nu pirîții, jude
cătoria ne-a respins cererea de evacuare 
a acestora. E drept 7

Tribunalul județean Ilfov, colegiul civil, 
în fața instanței. Olga și Petre Grăjdeanu, 
din București, se pling împotriva faptului 
că prima instanță nu le-a dat dreptate. O 
adevărată filipică, în care cuvintele drep
tate, adevăr, etică și echitate sînt rostite 
la fiecare a doua frază.

Răsfoind însă dosarul, ce se constată in 
realitate 7

Unu. Cu doi ani in urmă, soții Grăjdea
nu ofereau spre vînzare lui I.B. și familiei 
acesteia casa cu pricina, primind drept 
aconto frumușica sumă de 53 000 lei ; in 
schimb, cumpărătorii primesc o chitanță 
și dreptul de a locui în casă.

Doi. Cu mai puțin de doi ani în urmă, 
aceiași soți Grăjdeanu vînd aceeași casă 
lui P.N., obținînd o nouă sumă : 83 000 lei. 
Pentru casa vîndută și ocupată I

Trei. Soții Grăjdeanu se adresează in
stanței cerind ca I.B. și familia să fie 
evacuați. Și pentru că instanța nu este — 
și nici nu poate fi —1 de acord cu proce
deul lor ilegal, folosesc cuvinte mari și 
invocă... în apărare (7!) ceea ce ei înșiși 
au îriCălcat : etica și legea.

DOSARELE ALCOOLULUI
Leacul „amneziei"
Judecătoria Gura Humorului. In fața 

instanței : frații Ion și Petrea P„ stra
da Bogdăneasa nr. 26.

— Spuneți-ne cum și de ce ați pătruns 
în curtea locuinței lui C.E. 7

— Poate vă amintiți atunci de ce ați 
bruscat-o pe E.G.... — continuă președin
tele completului interogatoriul.

Zadarnic. Nici unul din frați nu a pu
tut să articuleze nimic in legătură cu fap
tele săvîrșite de ei împotriva a numeroși 
cetățeni din cartierul Bogdăneasa, in care 
locuiau. Motivul 7 L-a mărturisit chiar 
unul dintre ei : întotdeauna cînd săvkșeau 
asemenea fapte erau beți turtă. Tot ce-și 
aminteau era că, la un moment dat, după 
ultima dintre faptele lor huliganice, s-au 
trezit înconjurați și imobilizați de o mul
țime de oameni din cartier.

Firește, în ciuda „amneziei" celor doi 
inculpați, instanța și-a spus cuvîntul, vino
vății au primit cuvenitele pedepse, fiind 
condamnați la cîte doi ani închisoare.

...Deși tineri și apți de muncă, cei doi 
nu mai lucrau de multă vreme nicăieri, 
nu aveau altă ocupație decit... băutura. 
De unde bani, greu de zis... După care, 
bine „făcuți", cutreierau cartierul și-și în
cepeau „răfuiala". Pe unul trebuiau să-1 
bată pentru că... le ieșise în drum. Pe al
tul — pentru că s-ar fi uitat urît la ei, 
ca la niște... bețivi. Pe un al treilea — 
pentru că. bătut cu o zi în urmă, se plîn- 
sese. miliției. Și așa mai departe. < *

Pină cînd. intr-o bună zi, văzînd că nici 
amenzile, nici alte pedepse n-au reușit să 
le bage huliganilor mințile în cap, pașnicii 
cetățeni ai cartierului nu s-au mai mul
țumit să fie doar simpli spectatori. S-au

strins laolaltă, i-au luat de guler pe cei 
doi și i-au predat organelor de ordine.

Năravul paharului și epilogul său im
placabil.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat, onorată instanță, pe gea
mul bufetului de bucătărie din care s-au 
furat banii s-au găsit amprentele mele. 
Aceasta insă nu are nimic cu furtul, deoa
rece, din cînd în cind, atunci cind nu mai 
am de la cine să împrumut bani de țigări, 
subsemnatul mai ajut pe unul sau pe altul 
să-și urce mobila in apartament și, cine 
știe, oi fi ajutat și pe partea vătămată in 
casa căruia am fost prins".

(Judecătoria sectorului 4, din declara
ția inculpatului G. Damian, dosar 
2371/75).

„Subsemnatul știu că reclamantul, fiind 
holtei, s-a învoit cu pirita să-i facă aceasta 
niște macate, trei la număr, pentru care 
am băut și aldămaș, cum e obiceiul. In ce 
privește prețul macatelor, n-aș putea să 
vă spun nimic, pentru că, mărturisesc sin
cer, eu am adormit imediat după urzeală... 
Știu insă cit a costat aldămașul, pentru că, 
dimineața, cind m-am dus să-mi iau că
ciula, bufetiera nu mi-a dat-o pină cind 
nu i-am plătit o diferență de 42 de lei și 
50 de bani, pină la achitarea totală a no
tei..."

(Din declarația lui B. Tudori, mar
tor în litigiul civil dintre I.B. și Șt. V., 
dosar 1437/75, Tribunalul județean Su
ceava).

Titus ANDREI
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Concret, ce importantă are pen
tru întreprinderea pe care o condu
ceți organizarea științifică a pro
ducției și a muncii ? Am adresat a- 
ceastă întrebare directorului între
prinderii mecanice de utilaj chimic 
din București, ing. Petre Fluture.

— De fapt, nu cred că am putea 
Vorbi despre o organizare științifică 
a producției și a muncii în întreprin
dere, în adevăratul sens al cuvin- 
tului. însă, în ce ne privește am a- 
cordat și acordăm o maximă aten
ție îmbunătățirii continue a organi
zării producției și 
a muncii. în a- 
cest domeniu au 
existat multe ne
ajunsuri. Pentru 
înlăturarea lor, 
comitetul oame
nilor muncii și co
mitetul de partid 
au . mobilizat în
tregul colectiv. în 
acest fel, au fost 
soluționate opera
tiv și eficient nu
meroase probleme 
de organizare a 
activității produc
tive. Prin măsu
rile pe care le-am 
luat în acest do
meniu, am urmă
rit să asigurăm, o 
adaptare a condi
țiilor concrete de 
organizare a pro
ducției și a mun
cii la cerințele 
producției moder
ne de utilaj teh
nologic.

Din relatarea 
directorului des
prindem că la în
treprinderea me
canică de utilaj 
chimic există, to
tuși, o preocupare 
stăruitoare, seri
oasă pentru a se 
asigura în perma
nență o bună or
ganizare a proce
sului de produc
ție și de muncă. 
Și atît timp cît a- 
ceastă preocupa
re vizează valori
ficarea deplină a 
rezervelor interne 
de creștere a 
producției și a eficienței econo
mice, ea se subsumează însăși 
acțiunii de organizare științifi
că. Ce s-a întreprins practic în a- 
cest domeniu la întreprinderea bucu- 
reșteană ? Trecînd, rînd pe rînd, 
prin diferite sectoare de producție, 
am putut constata că pentru îmbu
nătățirea organizării producției și a 
muncii au fost aplicate numeroase 
măsuri concrete. Sînt măsuri care, 
deși nii sînt rezultatul unor tomuri 
de prețiozități teoretice, au marea 
calitate de a fi deosebit de eficiente, 
de a răspunde ideii fundamentale pe 
care și-o propune organizarea știin
țifică ; fructificarea tot mai bună a 
întregului potențial productiv al în
treprinderii.

La atelierul de mecanică ușoară 
notăm că s-a organizat o linie 
specială de mașini radiale de gău
rit, utilajele fiind grupate pe tipuri 
de operații : „Acum, suprafețele pro
ductive sînt mai bine gospodărite, u-

tilajele mai judicios folosite, iar pro
ducția a sporit simțitor" — ne pre
ciza directorul tehnic al întreprinde
rii, ing. Teodor Popa. La atelierul 
pentru mecanisme ne rețin atenția 
magaziile intermediare pentru piese, 
care au fost amenajate pe verticală, 
între stîlpii dintre hale. Similar s-a 
procedat și în alte sectoare de fa
bricație. în spațiile rămase libere au 
fost organizate sectoare de producție 
specializate : pentru corpuri, racor
duri, serpentine ș.a. Pe lîngă spo
rirea producției, procedindu-se ast

și urmărire a producției — ne spu
nea directorul întreprinderii — 
sectorul de concepție și execu
ție a tehnologiilor de fabricație a 
fost organizat pe grupe de operații, 
de subansamble și produse specifice. 
Concomitent, s-au elaborat grafice de 
urmărire a produselor, iar producția 
unor repere a fost concentrată și or
ganizată în ateliere specializate. în 
plină desfășurare este acțiunea de 
tipizare a unor subansamble. Ast
fel, de la 30—40 de variante, astăzi 
carcasele mecanismelor de acțio
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c®ria|ă a phralm, saremă ie partid

m permanență, 
cu participarea 

întregului 
colectiv

La întreprinderea mecanică 
de utilaj chimic din București

fel se asigură o mai bună urmări
re a producției pe fluxul de fabri
cație și un control mai riguros al ca
lității produselor. în atelierul pen
tru corpuri, sector de fabricație care 
constituie un loc îngust în ansamblul 
procesului de producție al întreprin
derii, reorganizarea fluxului tehno
logic se afla intr-un stadiu foarte 
înaintat. Ca urmare, în acest an pro
ducția atelierului va spori cu cel pu
țin 10 la sută,.

în esență, preocupările colec
tivului vizează două direcții prin
cipale de acțiune. 1) Perfectio
narea activității de pregătire și pro
gramare a producției. Lucru firesc, 
dacă avem în vedere că circa 95 la 
sută din produsele care se realizează 
aici sînt produse unicat, iar numă
rul reperelor care se urmăresc )u- 
nar pe fluxul tehnologic se ridică 
la 30 000 — 40 000. „Pentru buna des
fășurare a activității de programare

nare le fabricăm numai în 6 va
riante. Aceasta înseamnă economie 
de timp, îmbunătățirea parametrilor 
de funcționalitate, reducerea consu
mului de metal, în medie, de 2,5 
ori". 2) îmbunătățirea activității pro
ductive propriu-zise, de organizare 
a execuției produselor. Unele din 
măsurile aplicate în acest scop au 
fost deja prezentate. Promovarea lar
gă a tehnologiilor și procedeelor teh
nologice noi, realizarea, cu forțe pro
prii, a unei instalații de asamblat 
corpul utilajelor, a unor manipu
latoare pentru sudarea automată a 
capacelor, a unor dispozitive pneu
matice de manevrat țevi ș.a., iată 
alte cîteva pîrghii importante pen
tru îmbunătățirea organizării produc
ției și a muncii la întreprinderea 
bucureșteană.

Evident, efectele unor atari preo
cupări s-au răsfrînt pozitiv asupra 
rezultatelor obținute de colectivul în

treprinderii. Semnificativ este în a- 
cest sens ritmul mediu anual de 
creștere a productivității muncii, de 
20 la sută, cît a fost acesta în cin
cinalul precedent, cînd volumul pro
ducției a sporit de patru ori. Anul 
acesta, în două luni, planul a fost 
îndeplinit și depășit, inclusiv la ex
port, productivitatea muncii fiind cu 
13 la. sută mai mare în februarie de- 
cît în ianuarie. Cu toate aces
tea, nu se poate spune că în în
treprindere au fost soluționate 
toate problemele legate de buna 

organizare a pro
ducției și a mun
cii, în unele sec
toare de pro
ducție mai persis
tă unele neajun
suri organizatori
ce. Dar, așa cum 
ne preciza secre
tarul comitetului 
de partid, Ion Bu
jor, aici s-a înce
tățenit practica de 
a se fructifica 
permanent orice 
propunere menită 
să contribuie la 
îmbunătățirea or
ganizării activită
ții productive.

în ce privește 
potențialul de ini
țiativă al colecti
vului în domeniul 
organizării pro
ducției și a mun
cii, este sugestiv 
următorul test. Ia 
care au participat 
20 de muncitori :

1. Ce propuneți, 
concret, pentru 
îmbunătățirea în 
continuare a or
ganizării produc
ției și a muncii ?

Răspunsuri: For
marea unei grupe 
de dispecerat la 
nivelul întreprin
derii; organizarea 
specializării mun
citorilor în între
prinderi similare 
cu tradiție; extin
derea tipizării tu
turor subansam- 
blelor de la gru
purile de acționa

re și de la alte produse ; aprovizio
narea ritmică a locurilor de mun
că cu materii prime și materia
le și dotarea corespunzătoare cu 
SDV-uri, in strînsă corelare cu pro
gramele concrete de fabricație.

2. Cu cît credeți că ar putea spori 
producția prin aplicarea propunerilor 
dv. ?

La această întrebare, cele mai mul
te răspunsuri preconizează o creș
tere a producției cu 15—20 la sută. 
O asemenea apreciere definește lim
pede importanta ce trebuie acorda
tă, în. întreprinderea bucureșteană, 
materializării operative a tuturor pro
punerilor de îmbunătățire a organi
zării producției și a muncii, al că
ror unic obiectiv este valorificarea mai 
intensă în pioductie a tuturor rezer
velor interne. Este calea sigură prin 
care colectivul întreprinderii de uti
laj chimic din București va reuși cu 
siguranță să obțină noi și importante 
succese. z

IJie ȘTEFAN

JUDEȚUL ARAD

n gradmiie 
de legume

în județul Arad se pun, în aceste 
zile, bazele producției de legume din 
acest an. Ce măsuri s-au întreprins 
în acest sens ? Este de relevat, în 
primul rînd, faptul că suprafața care 
se va cultiva cu legume este cu peste 
1 300 ha mai mare decît aceea din 
anul trecut. De asemenea, anul 1976 
marchează începutul unor profunde 
schimbări de ordin organizatoric. 
Peste 80 la sută din producția de le
gume se va realiza în ferme specia- 

■ lizate. Și, ceea ce este deosebit de 
important, prin comasarea utilajelor 
și mașinilor, în funcție de profilul 
culturilor, au fost create condiții 
pentru aplicarea unor tehnologii 
complet mecanizate în aproape toate 
fermele legumicole.

Să vedem în ce stadiu se află lu
crările în acest domeniu. Răsadurile 
— atît pentru solarii, cît și pentru 
culturile de cîmp — sînt asigurate 
în întregime. Se remarcă, prin re
zultatele obținute, cooperatorii din 
Macea, Dorobanți, Sîntana, Comlăuș, 
în aceste zile, la cooperativele agri
cole Horia și Fîntînele lucrează zil
nic în grădini între 70 și 80 de coo
peratori. Pe terenurile fermelor le
gumicole ale întreprinderii de con
serve „Refacerea“-Arad. cu ajutorul 
a 9 discuri se pregătește solul pen
tru mazăre.

Se poate spune deci că. în ansam
blu, lucrările stau bine. Există însă 
și unele lucrări care trebuie execu
tate fără nici o întîrziere. După cum 
arătam, fiecare secție de mecanizare 
are în dotare seturi de mașini care, 
la unele culturi, vor asigura meca
nizarea completă a lucrărilor. Aceas
ta impune însă ca, încă de pe acum, 
de la însămînțări, să se respecte teh
nologiile stabilite. La mazăre, pen
tru a se putea mecaniza recoltatul, 
este necesar să fie nivelat perfect 
terenul. Or, din cele 960 ha prevă
zute a se însămînța de cooperativele 
agricole, au fost nivelate prea pu
ține hectare.

La întreprinderea județeană de spe
cialitate am fost asigurați că toate 
suprafețele cu legume au fost angaja
te de echipe organizate în acord glo
bal, lucru de care ne-am convins la 
fața locului în unitățile vizitate — 
Fîntînele, Horia. Dorobanți, Pecica 
etc. Este necesar însă să se acțio
neze cu . perseverență pentru conso
lidarea acestor formații, pentru că nu
mai lucrarea în bune condiții a în
tregii suprafețe de către toii mem
brii echipelor asigură realizarea pro
ducțiilor sporite prevăzute. Subli
niem aceasta, pentru că asemenea 
formații au existat și anul trecut în 
fiecare cooperativă la început de 
campanie, dar în unele din ele — 
Vladimirescu, Iratoșu — s-au dizol
vat chiar în perioada de vîrf a lu
crărilor.

Iosif POP 
Constantin SIM1ON

Lucrdri de stropiri la pomi în livezile cooperativei agricole din Tureni, 
județul Cluj

CONTIIAST£
Cine caută iu găsește

Bănățenilor 11 s -a 
dus vestea că le place 
munca organizată, cît 
mai eficientă. Iată 
încă o dovadă. Cabi
netele pentru proble
me de organizare din 
Timișoara și Lugoj au 
elaborat, în ultimul 
timp, împreună cu 
specialiști din unităti 
industriale, de cerce
tare și de învătămînt 
superior din județul 
Timiș, peste 160 de 
studii cu caracter a- 
plicativ. Aceste studii 
privesc creșterea gra
dului de utilizare a

spatiilor de producție, 
folosirea cu randament 
sporit a mașinilor și 
utilajelor tehnologice 
în toate schimburile 
de lucru, îmbunătăți
rea calității produse
lor, organizarea rațio
nală a transportului 
intern, reducerea con
sumurilor de combus
tibil și energie electri
că. Prin aplicarea so
luțiilor din studii, care 
au fost puse la dispo
ziția unor întreprin
deri de construcții de 
mașini, electrotehnice, 
chimice, textile și din

alte ramuri industriale 
din județul Timiș, se 
asigură obținerea unui 
spor de producție în 
valoare de peste 160 
milioane lei — des
tinat beneficiarilor in
terni sau exportului. 
Și cum rodnicia mun
cii gospodarului se o- 
glindește în eficiență, 
bănățenii au socotit 
că sporul de producție 
ce va fi realizat este 
de 15 ori mai mare 
decît valoarea cheltu
ielilor făcute cu ela
borarea și finalizarea 
soluțiilor din studii.

Mare ocaua, dar mai mare locația
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în gară la Slatina 
sosesc o sumedenie, de 
vagoane de marfă, 
care aduc materii pri
me, materiale și trans
portă de aici aluminiu 
și alte produse reali
zate în unitățile in
dustriale ale orașului. 
Majoritatea dintre ele 
sînt folosite cu efi
ciență superioară. Al
tele însă... în anul 
trecut, de pildă, loca
țiile plătite de între
prinderile slătinene 
pentru întîrzierea des
cărcării vagoanelor
s-au ridicat la mai 
multe milioane de lei.

Cum sîrit utilizate 
aceste mijloace de 
transport în prezent ? 
Dacă întreprinderea

de produse cărbunoase 
a luat măsuri energice 
pentru descărcarea o- 
perativă a vagoanelor 
(reducînd de la cîteva 
sute de mii lei lunar 
la aproape zero suma 
locațiilor), în alte uni
tăți situația a rămas 
aceeași. întreprinderea 
de aluminiu, de e- 
xemplu, numai în ia
nuarie a imobilizat 
225 vagoane, timp de 
12 262 ore, pentru care 
a plătit locații în su
mă de 355 820 lei. Ca
zul nu este singular. 
Pentru un vagon, care 
a stat încărcat nu mai 
puțin de 240 de ore, 
I.T.A. Slatina a trebuit 
să plătească; 8 840 lei, 
mai mult decît ’ du

blul costului încărcă
turii, iar cooperativa 
agricolă de producție 
Coteana, care a des
cărcat cu o întîrziere 
de 150 ore un vagon 
cu îngrășăminte chi
mice, a suportat o lo
cație de 5 280 lei. De 
ce persistă o atare 
stare de lucruri și, 
mai ales, de ce loca
țiile se plătesc din 
fondurile unităților, 
fără a afecta pe cei 
vinovați de îritîrzie- 
rea descărcării vagoa
nelor ? Vagoanele de 
marfă sînt făcute să 
circule rapid și în de
plină siguranță, nu să 
fie transformate în.« 
depozite pe roți I

Productivitate in vorbe

Colectivul întreprinderii „Automatica" din 
Capitală s-a remarcat, an de an, prin rezulta
tele deosebit de valoroase obținute în îndepli
nirea sarcinilor de plan și a angajamentelor
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Produsele fabricii 
„Tehnolemn“ din Ploiești— 
lot mai solicitate la export

Produsele realizate de către 
colectivul fabricii „Tehnolemn"— 
Ploiești, din cadrul Grupului în
treprinderilor de industrie lo
cală Prahova, sînt tot mai so
licitate la export. Cele cîteva 
sute de modele de fotolii, scau
ne. măsuțe pentru terase, co
șuri, poșete și alte obiecte exe
cutate cu măiestrie din papură, 
rogoz sau răchită sînt cerute in 
acest an în cantități mai mari 
decît pînă acum.' „Datorită ce
rințelor tot mai mari la export 
— ne spune tovarășul Constan
tin Joița, directorul unității — 
am fost nevoiți să dezvoltăm 
și să modernizăm sectoarele de 
fabricație. Astfel, patru ateliere 
au fost reprofilate pentru pro
ducția de export. în acest fel 
reușim să asigurăm ca întregul 
spor de producție al acestui an 
(și este destul de mare față de 
anul 1975) să-1 realizăm numai 
pe seama creșterii productivită? 
ții muncii". (C. Căpraru).
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asumate în întrecerea socialistă. Și în acest an. 
la întreprinderea bucureșteană menținerea u- 
nui ritm înalt de creștere a producției și efi
cientei economice constituie caracteristica do

minantă a întregii activități productive. Aici, 
în rindul colectivului, lucrează foarte multe fe
mei. în imaginile alăturate — de la stingă la 
dreapta — cîteva lucrătoare care se evidențiază

prin hărnicia și priceperea lor ; Georgeta Ciu- 
fu. Tatiana Unciuleanu. Maria Stanică. Olimpia 
Petrescu, Doina Șerban, Mariana Crafciuc și 
Vasilica Milea. Foto : S. Cristian

„Analiza rezultatelor 
privind creșterea pro
ductivității muncii și a 
măsurilor operative ce 
se impun a fi luate 
pentru realizarea inte
grală a sarcinilor pre
văzute" — așa se inti
tula primul punct al 
ordinii de zi al unei 
recente ședințe de la 
întreprinderea de pre
fabricate din beton 
Aiud. Se anunța o 
analiză „tare". întrucît 
productivitatea muncii 
era unul din punctele 
slabe din activitatea

întreprinderii. Infor
marea nu spunea însă 
lucrurilor pe nume ; 
era în schimb plină de 
cifre și de măsuri for
mulate ambiguu. Curat 
beton armat ! Planul 
de „măsuri operative" 
conținea unele terme
ne de realizare care 
numai ...operative nu 
erau. Discuțiile în 
schimb au fost conci
se. Și totuși nu ș-a 
suflat un cuvintel des
pre întîrzierile de la 
program, absentele ne
motivate, întreruperile

accidentale ale fluxu
lui de producție. Nu 
există în unitate ase
menea situații ? în ia
nuarie, fondul de timp 
disponibil a fost utili
zat doar în proporție 
de circa 96 la sută. Nu 
se știa că mașinii e- 
unelte sînt folosite în 
proporție de numai 78 
Ia sută ? Ignorînd a- 
ceste laturi ale sporirii 
randamentului în mun
că, ședința de analiză 
a productivității mun
cii a fost ea însăși... 
neproductivă.

FRUNTAȘI
4 Z24 litri de lapte 

pe gb de h fiecare vacă

ÎN ZOOTEHNIE. IATĂ DE CE
265 de ouă

pe an de la fiecare găină
Vite in fiecare 

gospodărie țărănească

Preocupări constante 
pentru îmbunătățirea 

calității produselor
Aflată în plin proces de dez

voltare și modernizare. Filatura 
de in și cînepă din Fălticeni în
registrează succese tot mai în
semnate în îmbunătățirea cali
tății firelor. Despre cîteva din
tre aceste măsuri ne-a vorbit 
inginerul-șef al întreprinderii 
fălticenene, tovarășul loan Slu- 
ciu :

—• în primul rînd. în urma u- 
nor observații sistematice, am 
reeșalonat graficele de curățire 
și reglare a mașinilor de piep
tănat, a laminoarelor și cardelor 
în așa fel incit durata între 
două asemenea operațiuni să fie 
cit mai scurtă, mai eficientă. A- 
poi a fost realizat, prin autodo- 
tare, un dispozitiv special pen
tru rectificarea cilindrilor lami- 
nori, de a căror stare tehnică 
corespunzătoare depinde în bună 
măsură obținerea unor fire de 
primă calitate. (Gh. Parascan).

Ferma de vaci Poarta 
Albă este singura „ră
tăcită" printre cele nouă 
ferme cu profil viticol 
ale I.A.S. Murfatlar din 
județul Constanța. Ve
niturile aduse de ferma 
de vaci apar ca o pică
tură în beneficiul rea
lizat anul trecut de a- 
ceastă întreprindere. 
„Dar acestea demon
strează că și în zooteh
nie se pot obține bene
ficii" — ne spunea ing. 
Octavian Lambru, di
rectorul I.A.S.

Iată-ne printre oame
nii în halate albe — în
grijitori și specialiști — 
care cu totii se află în 
grajdurile fermei, la ora 
4 dimineața, fără nici o 
excepție. Mulsul începe 
la ora 4,30. după un 
program respectat cu ri
gurozitate. Există totuși 
ceva deosebit în munca 
acestor oameni, ceva 
care i-a ajutat ca. anul 
trecut, să obțină. în me
die, 4 126 litri de lapte 
de la fiecare vacă.

îngrijitorii de aici au 
înțeles că pentru a ob
ține mai mult lapte tre
buie să cunoască și să 
țină seama de particu
laritățile fiecăreia din
tre vacile pe care le au 
în primire : animale de 
înaltă productivitate, 
capabile să dea 13—20 
litri de lapte pe zi, dar 
„pretențioase și sensi
bile ca o floare de seră". 
Expresia aparține lui 
Viorel Șerbănescu. un 
îngrijitor care cunoaște 
pe dinafară arborele ge
nealogic al vacilor din 
lotul său. Cunoaște și

acele „taine" ale mese
riei care îl ajută să mai 
obțină sute de grame de 
lapte în plus după mul
sul mecanic, atunci cînd 
alții socot treaba în
cheiată.

Demne de relevat la 
întregul colectiv al. fer
mei sînt spiritul de e- 
chipă, întrajutorarea în 
muncă, dorința de a 
realiza și depăși planul 
la lapte nu numai la lo
tul de vaci încredințat 
unuia sau altuia dintre

La ferma Poarta 
Albă a I.A.S. Mur
fatlar — Constanța

muncitori, ci pe întrea
ga unitate. în acest 
sens, se disting îngriji
torii Maria și Ion Bucur. 
Alexandrina și Gheorghe 
Galan, Toader Cîșlaru. 
Fiecare dintre ei a ob
ținut anul trecut peste 
4 300 litri lapte de fie
care vacă.

Ferma de la Poarta 
Albă este condusă în 
exclusivitate de femei : 
femei pricepute, ambi
țioase. hotărîte să obți
nă producții mereu mai 
mari. Șefa fermei, ing. 
zootehnist Maria Oprea, 
ne spunea : „Avem în
credințată o mare avu
ție, animalele provin 
din import și trebuie să 
demonstrăm că le pu
tem înmulți $i îngriji e- 
xemplar. Cît despre 
probleme, sînt destule".

Rezultatele unei fer
me de vaci se apreciază 
nu numai după produc
ția de lapte sau prețul 
de cost al acesteia, ci și 
în raport cu numărul de 
vitei obținut. Vacile ră
mase sterpe sau care 
dau un vițel la doi ani 
sînt surse de pagubă. Și 
nu de puține ori. în alte 
unități, am auzit spu- 
nindu-se că vacile de 
import se aclimatizează 
greu și ar fi normal să 
aibă un procent redus 
de fecunditate. Experi
ența de la Poarta Albă 
dezminte categoric ase
menea păreri. Anul tre
cut. la suta de vaci s-au 
obținut 94 de vitei, cu 
cel puțin 10 mai mult 
decît în alte ferme con
siderate bune.

Este știut că producția 
de lapte depinde de fu
rajare. de asigurarea 
cantităților de nutrețuri 
necesare, sarcină încre
dințată unei alte repre
zentante din conducerea 
fermei : ing. Gheorghita 
Apostu. Anul trecut 
s-au obținut două re
colte de pe același te
ren irigat : 33 tone de 
borceag și 41 tone po
rumb siloz. în total. 74 
tone masă verde la hec
tar. Nutrețurile însiloza- 
te sînt suficiente pînă 
în luna iunie.

Sînt secvențe ale unei 
activități cu obiective 
precis conturate : în a- 
cest an. potrivit preve
derilor din olan, se vor 
obține. în medie. 4 500 
litri de lapte pe vacă 
furajată.

C. BORDEIANU
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Cu 5 ani în urmă, cele 
9 cooperative agricole 
care fac parte din con
siliul intercooperatist 
Salcia, județul Suceava, 
s-au asociat pentru a 
construi un complex in
dustrial de creștere a 
păsărilor pentru ouă. 
într-un timp scurt s-a 
realizat, la Burdujeni, 
un complex cu o capaci
tate de 36 000 găini. 
Anul trecut, după trei 
ani și jumătate de la in
trarea în funcțiune, aici 
s-au realizat cîte 265 
ouă de la fiecare găină 
ouătoare. Rezultatele 
bune din producție sînt 
însoțite de o eficiență 
economică ridicată. Conr 
sumul de furaje pe un 
ou a fost redus de Ia 
180 grame, cît era pre
văzut, la 162 grame. Pe 
această bază prețul de 
cost la 1 000 de ouă este 
de numai 575 lei. benefi
ciile crescînd an de an. 
Clim au fost obținute 
aceste rezultate valo
roase ?

„Consider că două sînt 
elementele definitorii — 
ne spunea tov. Gheor
ghe Țintilă, directorul 
complexului — organi
zarea temeinică a mun
cii în acord global și o 
strictă respectare a pro
cesului tehnologic. Fac
torul hotărîtor îl repre
zintă însă oamenii. 
Creșterea păsărilor este 
o treabă pretențioasă, 
care cere conștiinciozi
tate, disciplină și price
pere, trăsături pe care 
ne străduim să le culti
văm la toți îngrijitorii 
noștri".

Am stat de’ vorbă cu 
cîțiva dintre cei care 
lucrează aici : Profira 
Pricop, Elena Dascălu, 
tehnicianul veterinar 
Mihai Popovici. Te im
presionează cunoștințele 
lor, dragostea pentru a- 
ceastă meserie. Toți cei 
25 de muncitori, o mînă 
de oameni, căci atîtia 
sînt, urmează cursurile 
pentru desăvîrșirea pre
gătirii profesionale.

La complexul avi
col intercoopera
tist Burdujeni -- 

Suceava

Se remarcă, de aseme
nea. preocuparea colec
tivului de aici pentru 
îmbunătățirea indicilor 
tehnico-funcționali ai u- 
tilajelor de pe fluxul 
tehnologic. Au fost adu
se perfecționări în acest 
domeniu. în același con
text se înscrie și grija 
pentru calitatea furaje
lor. Din cauză că fabri
cile de nutrețuri nu li
vrează întotdeauna fu
raje de calitate cores
punzătoare, acestea sînt 
îmbunătățite prin adău
garea de drojdie fura
jeră, lapte praf, făină de 
oase și morcovi. în ace
lași scop, la tineret s-a 
introdus în hrană și lu- 
cernă în cantităti mici.

Complexul avicol din 
Burdujeni va cunoaște 
în etapa următoare o 
puternică dezvoltare, 
încă în trimestrul III al 
acestui an se va intro
duce sistemul de crește
re a păsărilor în baterii. 
Prin aceasta, capacitatea 
complexului va crește la 
90 000 găini ouătoare, 
utilizîndu-se aceleași 
spații de producție.

Așadar, rezultate re
marcabile. Am adresat 
directorului complexului 
întrebarea : producția
de 265 ouă este o limită 
maximă ? „Nicidecum, 
în 1975 s-a obținut cu 
un ou mai puțin. decît 
în 1974, cînd s-au reali
zat 266, rezultat pentru 
care ni s-a decernat 
„Ordinul Muncii" clasa 
I. în 1975 am fi putut 
depăși media de 270 ouă 
de la fiecare găină ouă
toare. Dar se întîmplă. 
și accidente, care au loc 
independent de voința 
noastră. în primul tri
mestru al anului trecut 
am primit furaje care 
nu au corespuns norme
lor de calitate, nu au 
fost respectate rețetele. 
Consider că obținerea 
unor producții și mai 
mari de ouă este posi
bilă, dar pentru aceasta 
trebuie rezolvate unele 
probleme care țin de 
competenta organelor de 
specialitate ale Ministe
rului Agriculturii și In
dustriei Alimentare.

Aurel PAPADIUC
Gheorghe
PARASCAN

Comuna Sălătrucu 
este situată în extremi
tatea nordică a județu
lui Argeș, pe valea inu
lui Topolog, fiind com
pusă din satele Sălă- 
trucu și Văleni. în
deletnicirea de bază a 
locuitorilor din această 
comună a fost și este, 
din. cele mai vechi tim
puri, creșterea bovinelor 
și a oilor și doar în 
mică măsură cultivarea 
pămîntului. Această pre
ocupare este determi
nată de configurația so
lului, dealuri și munți, 
prielnice creșterii ani
malelor și defavorabile 
cultivării cerealelor și 
plantelor tehnice. Lo
cuitorii comunei Sălă
trucu folosesc cu multă 
chibzuință și pricepere 
condițiile naturale de 
care dispun, sporesc an 
de an efectivele de ani
male și obțin rezultate 
tot mai substanțiale. în 
cincinalul 1971—1975,
numărul efectivelor de 
animale a crescut sim
țitor ; în același timp, a 
sporit ponderea anima
lelor din rase valoroase, 
cu potential ridicat de 
producție. Numărul bo
vinelor a sporit în pe
rioada amintită de la 
950 capete la 1 386 cape
te. iar al ovinelor — de 
la 1 340 la 2 530 capete. 
Și aceasta în Condițiile 
cînd numărul celor 
care se ocupă de a- 
ceastă îndeletnicire —

creșterea animalelor — 
s-a redus cu circa 400 
de locuitori, care lu
crează în sectorul fores
tier, sector ce a cunos
cut o amplă dezyoltare 
în ultima perioadă.

O preocupare de sea
mă a . locuitorilor din 
Sălătrucu este de a face 
ca pășunile alpine să 
devină tot mai roditoa
re. pentru ca să asi
gure animalelor hrană 
din belșug în toate ano-

In comuna Sălă
trucu — Argeș

timpurile anului. De la 
consiliul popular comu
nal am aflat că în anii 
1973—1975 au fost efec
tuate lucrări de amena
jare și îmbunătățire a 
pășunilor pe o suprafață 

’de aproape 1 000 ha te
ren. Au fost scoase 
cioatele, mărăcinii, s-au 
făcut tarlalizări și au 
fost însămînțate o parte 
din pășuni cu ierburi 
mai valoroase. Aceste 
lucrări, precum și altele 
au făcut ca pășunile al
pine, de pe dealuri și 
munți, să fie mai bogate 
în vegetație. Asemenea 
lucrări continuă și în 
anii actualului cincinal.

Nicolae Iordache, pri
marul comunei, un bun 
gospodar și priceput

crescător de animale, 
exemplu personal în 
toate acțiunile între
prinse, ne-a spus că pe 
baza dezvoltării crește
rii animalelor, precum 
și a altor activități, via
ta economică și socială 
a comunei prosperă an 
de an. Sursa principală 
de venituri a comunei 
și a locuitorilor este 
creșterea animalelor. Ei 
livrează anual la fondul 
central al statului în
semnate cantităti de 
produse animaliere ce 
le prisosesc. în medie, 
ei valorifică anual 400— 
600 hl lapte. 100 t car
ne, 3 000 kg lină și alte 
produse.

Pentru anii actualului 
cincinal, consiliul popu
lar comunal, primarul 
— care au dovedit că își 
îndeplinesc cu multă 
grijă și răspundere mi
siunea încredințată de 
alegători — și-au pro
pus să continue cu a- 
ceeași perseverență dez
voltarea creșterii ani
malelor. Locuitorii co
munei s-au convins că 
aceasta și numai aceas
ta este calea creșterii 
bunăstării lor. a înflori
rii localității în care 
trăiesc și muncesc. Jus
tețea vechiului proverb 
că „vitele sînt o mare 
bogăție la casa omului" 
este confirmată cu pri
sosință de gospodarii 
din Sălătrucu.

Florea CEAUȘESCU
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ATELIERUL ȘCOALĂ
dezvăluie frumusețea muncii productive

Ați auzit de tercotul „Valter" ? Citi 
dintre dv., stimați cititori, care in 
fiecare dimineață îmbrăcați cu plă
cere .cămăși din acest material neși- 
fonabil sau cite dintre dv., sti
mate cititoare, bucuroase că ați scă
pat de corvoada călcatului, știți cine 
sînt creatorii acestui material practic, 
trainic, aspectuos ? Creatorii acestui 
tip de tercot sînt... elevi. Elevii de la 
Liceul industrial de textile din Giur
giu. îndrumați de profesorii lor, de 
specialiști de la întreprinderea tute
lară, elevii au făcut migăloase cerce
tări, experimente și, în final, rezulta
tul strădaniilor lor creatoare a fost 
omologat de ministerul de resort și 
introdus în producția curentă.

Exemplul acesta nu este un unicat 
în peisajul nostru școlar. Alte nu
meroase creații tehnice și științifice — 
adevărate premiere — in cele mai di
verse domenii ale activității noastre e- 
conomico-sociale au aceiași autori s 
elevii. Unele, de exemplu, vizează, 
cum este și firesc fiind vorba de 
creatori din școală, optimizarea pro
cesului de învățămînt. Așa este cazul 
„aparatului de învățat funcții trigo
nometrice", brevetat ca invenție și 
distins cu „medalia de aur" la o con
fruntare a tinerilor inventatori de la 
Tokio. Sau al aparatelor din familia

CELTA (stații de radio, interfoane. 
coloane de difuzare, laboratoare fo
nice, tablouri de comandă pentru 
laboratoare școlare de fizică), reali
zate în atelierul-școală de pasionații 
electroniști de Ia liceul „Horia, Cloșca 
și Crișan" din Alba Iulia. Altele ino
vează tehnici și creează soiuri... agri
cole. Astfel, mărul „roșu de Vladi- 
miri" a fost creat de pionierii natu
raliști din comuna gălățeană Tudor 
Vladimirescu. Tot astfel, colegii lor 
din Gornești, județul Mureș, au ho- 
tărît ca microcooperativa lor agri
colă să experimenteze și să studieze 
citeva soiuri de cartofi. îndrumați de 
cadrele didactice, ei au cultivat 11 so
luri și la unele au obținut chiar pro
ducții record, determinînd „soiul op
tim" pentru comuna lor. Și — tot 
pentru că e vorba de creatori-elevi, 
deci de copii și adolescenți — nu lip
sesc „premiere" în domeniul jucă
riilor. Bineînțeles, mecanice, auto
mate. Aproape că nu există expozi
ție de produse realizate de elevi in 
atelierele-școală, de pionieri în 
cercurile de creație tehnică, in care 
să nu figureze, la loc de cinste, no
utăți in domeniul jocurilor și jucă
riilor.

De remarcat că, dincolo de carac
terul lor spectacular, de prioritatea

I
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NOTE DE LECTURA

I. ȘANDRU
ROMÂNIA.

Geografie economică"
A cuprinde într-o o- 

peră unitară dimensiu
nile evoluției geografiei 
economice a țării noas
tre, în toată complexi
tatea ei, este o încer
care pe cît de teme
rară pe atit de importan
tă și utilă. Deziderate 
pe care le îndeplinește 
lucrarea recent apărută 
îh Editura didactică și 
pedagogică — „Româ
nia. Geografie econo
mică". Autorul, prof, 
dr. docent. Ion Șandru, 
de la Universitatea „AL 
Ioan Cuza" did Iași, sin
tetizează, după o înde
lungată și bogată activi
tate științifică, noțiu
nile de geografie econo
mică și mutațiile inter
venite în evoluția ei pe 
teritoriul patriei. Se 
realizează astfel o valo
roasă lucrare ce pre
zintă personalitatea geo
grafică a statului român, 
evidențiindu-i valențele 
incontestabile de tară 
carpatică, dunăreană și 
pontică, subliniind conti
nuitatea poporului nos
tru în acest teri
toriu. . Lucrarea relie
fează pregnant rezulta
tele binefăcătoare ale 
politicii Partidului Co
munist Român de in
dustrializare socialistă a 
țării, mutațiile radica
le ce s-au produs 
în 
voltarea tuturor 
rilor economiei 
nale. O atentie 
bită se acordă 
nii resurselor materiale 
și umane, gradului lor

ce
ultimii ani în dez- 

ramu- 
națio- 
deose- 
gestiu-

Dr. Maria D.

de valorificare. Intere
sul practic al lucrării 
rezidă in analiza repar
tizării acestor resurse 
pe marile unități fizico- 
geografice ale țării — 
Carpații românești, dea
lurile subcarpatice, po
dișurile, cîmpiile. In 
strânsă legătură cu ar 
ceste resurse sînt am
plu prezentate fiecare 
dintre- ramurile econo
miei naționale — indus
tria, agricultura, căile 
de comunicații și trans
porturile, cu locul și ro- 

economia 
și dina- 
precedent 
moderne.

Iul lor, în 
națională, ca 
mismul fără 
al ramurilor 
de înaltă tehnicitate și 
eficientă economică. 
Ample informații, care 
interesează în egală 
măsură pe specialist ca 
și pe cititorul obișnuit, 
sint cuprinse în capito
lele privind geografia 
comerțului și a turismu
lui.

In problematica geo
grafiei ramurilor eco
nomiei este înfățișată și 
„geografia așezărilor ur
bane și rurale" — o 
erudită dezbatere a pro
blemelor fundamentale 
ce caracterizează re
țeaua’ actuală și de per
spectivă a orașelor și 
satelor în Republica So
cialistă România. Par
ticularitățile geografice 
ale teritoriului tării, po
litica partidului nostru 
de dezvoltare armonioa
să a tuturor județelor și 
zonelor țării, de înflo
rire a economiei în pro-

fii teritorial sînt amplu 
tratate într-un capitol 
distinct. Toate acestea se 
întregesc cu prezentarea 
politicii partidului nos
tru de făurire a socie
tății socialiste și de 
construire a comunis
mului în capitolul 
„România în perspecti
va următoarelor decenii 
ale secolului al XX-lea“.

Acest-amplu tablou de 
realizări este bogat ilus
trat prin hărți și grafice 
care oferă un plus de 
fundamentare științifi
că pe întregul parcurg 
al lucrării. Autorul fo
losește un mod de pre
zentare modern al hăr
ților de geografie eco
nomică prin ilustrarea 
tridimensională a feno
menului economic : re
partiția globală și pe 
ramuri în 3 planuri 
(hărți) diferite.

Scrisă într-un stil 
clar, cu o succesiune lo
gică / și argumentații 
convingătoare, lucrarea, 
pe lingă 
ințific, 
atribute 
triotice. 
tatea problemelor, com
plexitatea, originalita
tea. metodologia și ri
gurozitatea ei științifi
că, lucrarea „Româ
nia. Geografie econo
mică" se înscrie în rîn- 
dul unor valoroase con
tribuții la elaborarea 
geografiei contemporane 
românești.

caracterul ști- 
capătă inălte 
educative, pa- 
Prin actuali-

Prof. univ. dr. 
Vasile CUCU

POPESCU

ordini„Imperativele noii 
economice internaționale.

Rațiunea și strategia cooperării"
Edificarea unei noi 

ordini economice inter
naționale constituie, așa 
cum se știe, unul- din 
obiectivele programatice 
ale politicii externe a 
partidului și statului 
nostru. In documentele 

. Congresului al XI-lea, 
în lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a 
fost cristalizat un con
cept cuprinzător privind 
conținutul și direcțiile 
concrete de reali
zare a acestui deziderat 
primordial al lumii con
temporane. Specialiștii 
din domeniul economic 
își fac o sarcină 
onoare 
din a 
fundat 
nute 
tele de partid și de stat, 
în lumina realităților 
vieții internaționale, a 
proceselor noi din eco
nomia națională și mon
dială. Pe această linie, 
lucrarea „Imperativele 
noii ordini economice 
internaționale. Rațiunea 
și strategia cooperării", 
de dr. Maria D. Popes
cu. recent apărută în 
Editura Academiei, re
prezintă o contribuție 
meritorie la abordarea, 
de pe pozițiile partidu
lui nostru. a...unui larg 
evantai de probleme 
majore ale procesului de 
edificare a noii ordini 
economice internațio
nale.

Din multitudinea as
pectelor pe care le im-

de 
și de răspundere 

explica apro- 
tezele conți- 

în documen-

plică tematica abordată, 
autoarea insistă în mod 
special asupra proble
melor cooperării eco
nomice internaționale, 
pe baze echitabile, ca 
una din componentele 
esențiale ale noii ordini 
economice. în acest 
sens, este subliniat ca
racterul cooperării, ca 
necesitate obiectivă pen
tru toate statele) mari 
sau mici, faptul că în 
aceasta își găsesc o de
plină corelare interesele 
naționale ale fiecărei 

. națiuni cu cele ale în
tregii umanități. în con
text, se relevă ideea 
creșterii continue a ro
lului statelor naționale 
in dezvoltarea fiecărei 
economii, cît și in solu
ționarea problemelor in
ternaționale, paralel cu 
amplificarea interdepen
denței pe plan mondial. 
Aducind o contribuție 
remarcabilă la evaluarea 

a locului 
în circuitul

mai exactă 
cooperării 
economic internațional, 
lucrarea .
model ipotetic, de in
serare a economiilor na
ționale in cadrul unei 
noi ordini economice in
ternaționale. Se cuvine, 
de asemenea, apreciat 
aportul la elaborarea 
unei strategii a coope
rării. fundamentată pe 
un studiu previzional, 
de perspectivă.

într-o permanentă 
confruntare cu fenome
nele și datele vieții

prezintă un

economice a țării noas
tre, cît și internaționale, 
lucrarea învederează, 
prin argumentarea ști
ințifică, prin aportul o- 
riginal de judecăți, jus
tețea conceptului româ
nesc cu privire la noua 
ordine economică inter
națională, corespondența 
sa deplină cu cerințele 
progresului economic și 
social.

Operînd cu categorii 
ale economiei, filozofiei, 
sociologiei, tehnicii și 
tehnologiei, lucrarea 
poartă o puternică am
prentă interdisciplinară. 
Interesante sînt și o se
rie de analogii între fe
nomenele de natură bio
logică și cele sociale, cu 
concluzii privind cone
xiunile dintre om-tehni- 
că-natură-societate, în 
condițiile instaurării 
unei noi ordini economi
ce internaționale, cores
punzătoare intereselor 
tuturor popoarelor. Ba- 
zindu-se pe analiza unor 
acțiuni concrete de 
cooperare în producție 
și în alte domenii, rea
lizate de România și de 
alte state în ultimii ani, 
lucrarea îmbină judi
cios latura teoretică cu 
cea practică, ceea ce 
sporește interesul justi
ficat pe care îl trezește 
în rindul specialiștilor, 
ca și al unui public larg 
de cititori.

Gh. CERCELESCU

tehnică pe care o subliniază, aseme
nea creații ale elevilor au și profunde 
semnificații educative. Aflați în pra
gul încheierii studiilor treptei întîi de 
liceu, cei mai mulți dintre creatorii 
din Giurgiu ai tercotului .,Valter" 
și-au conturat opțiunea profesională : 
integrarea în producție. Fără îndoială, 
vor fi primiți cu brațele deschise, 
pentru că au făcut dovada — din 
timpul anilor de studiu, din orele de 
practică din atelierul-școală — nu 
numai a însușirii temeinice a mese
riei, ci și a dragostei și interesului 
pentru meseria aleasă.

Colegii lor de la 
deși de 
reușesc, 
școală, să 
de bacalaureat, și atestarea în mese
rie. Intr-o meserie pe care au exerci
tat-o din plin, organizat și eficient, 
ca într-o adevărată întreprindere e- 
conomică, în atelierul de producție 
din liceu, dovedind, odată în plus, că 
meseria se învață cel mai bine mun
cind, producind bunuri utile societă
ții. Asemenea exemple pot servi și ca 
util schimb de experiență pentru mo
dul ingenios, eficient de concepere a 
integrării invățămintului cu munca, 
cu producția. Iar îmbinarea laturii 
educative — cultivarea interesului și 
dragostei de muncă, a „ambiției"' po
zitive de a produce ceva folositor — cu 
cea de eficiență economică — reali
zarea de venituri materiale — este 
dezideratul spre care trebuie să tindă 
fiecare colectiv didactic, fiecare ate- 
lier-școală. Cum se concretizează 
acest deziderat ? Ne-o demonstrează, 
de exemplu, școlile din sectorul 3 
al Capitalei : în anul școlar 1974— 
1975 valoarea producției realizate aici 
din activitățile tehnico-productive a 
însemnat aproape 25 milioane de lei 
(din care aproape 9 milioane venituri 
nete), iar realizatorii ei — de ordinul 
miilor — sint acum tineri muncitori 
calificați in unitățile economice ale 
Capitalei.

I-am lăsat intenționat Ia urmă pe 
micii creatori din domeniul agricultu
rii, pentru că însăși eficienta străda
niilor lor este deschizătoare de 
perspectivă. Mărul „roșu de Vladi- 
miri" se cultivă acum pe ulițele co
munei, in grădinile sătenilor, in liva
da cooperativei agricole. Deci, soiul 
de măr al copiilor a pornit... în lume ! 
Rezultatele experimentului micilor 
cooperatori din Gornești au fost în
sușite de cooperativa agricolă din 
localitate, care a înlocuit, pe o supra
față de 50 de hectare, soiurile „tra
diționale", puțin productive, cu cele 
propuse de copii. Este numai un în
ceput, dar încurajator, stimulativ.

Din păcate insă, multe dintre 
creațiile elevilor, in general ale co
piilor și tinerilor, chiar răsplătite cu 
distincții naționale și internaționale, 
chiar brevetate oficial ca invenții și 
inovații, rămin simple mostre de ex
poziții, date de referință pentru sta
tistici și 
de aceea 
potrivă : 
tică prin 
nu închidem în dosare de arhivă o a- 
devărată comoară de inteligență, in
geniozitate și simț practic, specifice 
copiilor și tinerilor, care și-ar putea 
găsi cu prisosință valoroase și. efici
ente realizări în industrie, agricul
tură, tehnică, știință.

F lorica DINULESCU

un liceu 
sfirșitul

Alba Iulia. 
real-umanist, 

anilor de
la 
la 
obțină, pe lingă diploma

dări de seamă. E grav, și 
trebuie procedat exact dim- 
să înlocuim optica birocra- 
entuziasm stimulator, ca să

• Sculptorul Grlgore 
Pairichi-Smulți se vo
iește un comentator 
al citorva mituri fun
damentale. Perenita
tea și polivalenta 
semnificațiilor aces
tora închid, astfel, 
inevitabil, in substanța 
lucrărilor și referințe 
la mitologie. Pe care o 
cultivă, se-nțelege, ca 
pretext al reexamină
rii profundelor și e- 
ternelor Aspirații u- 
mane, din perspectiva 
:ontemporaneității. 
dealul unei 
simplități, 
desfășurare 
melor în spațiu, 
norarea ticurilor 
dei, prelucrarea di
rectă a materialului 
definitiv îl situează 
printre artiștii fasci
nați de marea _lecție 
brâncușiană. 
în expoziție, 
roase sculpturi în care 
soluția compozițională 
îngemănează euritmia 
decorativă cu o tul
burătoare tensiune in
terioară, cu neaștep
tate și adînci tilcuri. 
Atit in cele ce 
pectă cu delicată 
ală structura și 
gestia pietrei, cît 
cele ce supun, cu 
mitate, reperelor schi
ței inițiale densa sa 
materialitate (pînă la 
obținerea unei moli
ciuni și elasticități ui
mitoare). („Orizont").

I-
nobile 

limpedea 
a for- 

ig- 
mo-

Există, 
nume-

res- 
sfi- 
su- 

și în 
fer-

• In cadrul „Ate
lierului 35“ debutează 
promițător doi ti
neri artiști : picto
rul Gheorghe Mazilu 
și sculptorul Liviu 
Russu.' Primul, peisa-

(Urmare din pag. I)

Cercul micilor naturaliști al Casei pionierilor din sectorul 8 al Capitalei

La Teatrul „Ion Vasilescu"

99lin tînăr mult prea furios"
de Virgil STOENESCU

TiItul restituirilor 
in urtâ și tulturu

Comedie lirică, gen predilect al 
autorului. „Un tînăr mult prea fu
rios", ultima scriere a lui Virgil 
Stoenescu, reprezentată la Teatrul 

. „Ion Vasilescu". aduce în scenă un 
grup de tineri muncitori — trei 
prieteni, trei caractere diferite : Mi
truț, mai sensibil, serios, preocupat 
mai ales de problemele de. muncă ; 
Dorel, superficial și chiulangiu și 
foarte îndrăgostit. . dar „băiat bun" ; 
și Marin. Cu Marin e mai compli
cat. El e „furiosul", recalcitrantul. 
Cu el are dc furcă meșterul Anton, 
un meșter înțelept și cumsecade, 
cam didactic și 
cam „ca din car- 
te • Simetric, par— u h1——!
tea „feminină" a LAî'VlSf 
piesei este corn- !■ 7......... ;
pusă din tre.i. fete ■...........
— Irina, Vali și
Monica — și o mamă, care va apărea 
la momentul potrivit, ca un „deus ex 
machina", pentru deznodămint.

Virgil Stoenescu știe să constru
iască o piesă, să țe-asă o intrigă, să 
creeze situații, alternînd momentele 
comice cu cele Iirico-dramatice in
tr-un dozaj echilibrat, să pună și un 
strop de mister pentru a menține 
interesul publicului la un diapazon 
ridicat, să încurce' ițele pentru ca 
lucrurile să nu se desfășoare prea 
lin. Nu lipsesc din piesă procedeele 
clasice ale genului, qui pro quo-ul 
este prezent, ca și încurcătura. Re
plica e vie, spirituală adesea, lim
bajul argotic e folosit cu măsură, 
lirismul intervine frecvent.

Nu putem să nu observăm 
însă că prea multele situații și 
complicații nu mai lasă Ioc pentru 
evoluția caracterelor, a sentimente
lor. „Cazul" Marin, îndeosebi, pe 
care autorul l-a conceput cu ante
cedente grave, cerea o tratare mai 
nuanțată. Individualismul lui Marin ■ 
primește o lecție în final, afirmînd 
forța educativă a colectivului, soli
daritatea și

muncitori. O lecție blîndă, de altfel, 
care atestă și imensa dragoste a lui 
Virgil Stoenescu pentru tineretul 
căruia i-a rămas credincios în scri
sul său. încrederea în tăria morală 
a tineretului nostru, capabilă a în
vinge întotdeauna. <. .

Atmosfera tinerească, voioșia, op
timismul care caracterizează piesa 
au fost bine valorificate în spec
tacolul . pus în scenă de Olimpia 
Arghir — uneori cu un exces de 
mișcare cuprinzînd inutil și sala — 
cu o echipă de actori tineri, talen- 
tați, în decorurile viu colorate ale 

lui Dimiter Di
mitrov, 
în anul 
Institutul 
lae Grigorescu". 
Am constatat cu 
acest prilej că 

Teatrul „Ion Vasilescu" și-a com
pletat colectivul cu cițiva tineri 
actori foarte ■ înzestrați, față de 
care insă trebuie să-și asume și 
obligații pentru evoluția lor viitoare, 
în acest spectacol ei au contribuit 
substanțial la calitatea reprezenta
ției, îmbogățind uneori personajele 
prin nuanțări necesare, prin justifi
carea psihologică a unor situații : 
Mihai Dobre (Mitruț) prin sensibili
tate și sobrietate, Sorin Postelnicu 
(Dorel) prin exuberanță și voioșie 
„muzicală", Ileana Mavrodineanu 
(Irina) printr-o vibrație lirică reți
nută, Adina Popescu (Văii), prin 
candoarea și firescul bine cunoscu
te. Mai puțin firesc, cu unele cris
pări depășindu-le pe ale personaju
lui, a apărut Ion Lemnaru în rolul 
lui Marin. Corecți, în limita rolurilor: 
Ica Molin (mama). Irina Bîrlădeanu 
(Moriica)'. Iulian Marinescu (maistrul 
Anton).- în ansamblu, dincblo de 

. idilismul și unele'naivități datorate i 
textului — un spectacol agreabil, 
tonic.

student 
IV la 
„Nico-

generozitatea tinerilor Margareta BĂRBUȚĂ

își concen- 
mai

gist subtil, 
trează eforturile 
mult în direcția eva
luării conceptuale a 
genului ca și in di
recția articulării unui 
stil propriu. De aceea, 
ni se și par, deocam
dată, mai convingă
toare și autentice, de
gajatele „proiecte de 
pictură", guașele, de
senele... Al doilea, în

spațiilor „neu- 
ca semnificație 
a configura 
Interesant

un 
de 
a- 
e- 
și

către ornamentarea — 
în tensiunea aceluiași 
ritm sacadat — a tu
turor 
tre“ 
tinde 
stil.
observat gravura : 
ceastă tehnică a 
laborării migăloase 
a transpunerii dobîn- 
dește 
cazul

miraculos, în 
său, o degajare

voiește să fixeze cu 
maximă ecohomie de 
mijloace firea și su
fletul omului. Comen
tează cu subtilă și 
blîndă ironie, sub care 
pulsează înțelegerea. 
A fost remarcat (uni
lateral) pentru „sin
ceritatea și sensibili
tatea autentică a de
senului său". încli
năm însă să credem

.. ..................... 1 ftiîTiTim Hill ft .WWfcm*  I I r, .TiÎHÎMW- 
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Fintînile sînt adinei 
trecutul ascunde 

multe comori care 
așteaptă să fie rea
duse la viață,' împăr
tășite tuturor, puse în 
circulația valorilor hă
răzite a îmbogăți via
ta unei colectivități 
naționale, conștiința 
ei de sine. S-a între
prins la noi, îndeo
sebi în ultimul dece
niu, o activitate in
tensă și pe multiple 
planuri de redescope
rire a valorilor sigure 
create de poporul ro
mân, de restituire a 
tot ceea ce a însem
nat un pas înainte in 
diversele domenii ale 
științei, artei, culturii. 
Oameni și fapte, ini
țiative, opere, care 
păreau să nu mai aibă 
pentru opinia publică 
și gindirea contempo
rană prestigiul actua
lității. s-au reactivat 
din perspectiva jude
cății noastre de azi, 
apărînd înțelegerii ge
nerale ca însăși întru
parea dezvoltării și 
continuității noastre 
istorice.

O întreagă serie de 
ediții complete, de 
studii critice și mono
grafii — precedate sau 
însoțite de discuții și 
dezbateri in presă, la 
radio și televiziune — 
au consolidat multor 
poeți, scriitori, muzi
cieni, oameni de știin
ță locul ferm în O- 
limpul național ; iar 
alții, dați pe ne
drept uitării, au des
chis porțile notorie
tății postume, lărgind 
astfel viziunea gene
rațiilor tinere asupra 
trecutului, asupra mo
mentelor și aspectelor 
esențiale de-a lungul 
vremii ale culturii și 
civilizației românești. 
E destul să deschidem 
oricare 
ditură, 
oricare 
bliotecă 
a ne da seama de a- 
devărul celor spuse, 
în muzică, mai cu 
seamă, unde s-a făcut 
atit de mult în pe-

catalog de e- 
să consultăm 

fișier de bi- 
publică, spre

rioada de construire 
socialistă a tării, res
tituirile au fost in nu
măr mare. Cine știa, 
de pildă, că muzico
logia românească are 
o existență de peste 
un secol, prin lucrări
le de cercetare și sin
teză ale lui Teodor 
Burada, înainte de 
publicarea operelor 
sale de către Viorel 
Cosma ? Citi s-au 
gindit să folosească 
bogăția de melodii, 
inspirate și fermecă
toare chiar azi. din 
prima mare operetă 
națională — „Crai nou", 
înainte ca Gherase 
Dendrino să le fi con
ferit un nou veșmint

însemnări de
George SBÂRCEA

armonic și orches
tral ? Și cînd s-au 
mai prezentat, la ni
velul de interpretare 
cuvenit, lucrările me
ritorii ale compozito
rilor înaintași Kiriac, 
Flechtenmacher. Di
ma, Mureșianu. Step- 
hănescu, care figurea
ză în multe programe 
de azi, spre a nu mai 
vorbi de monografiile 
și biografiile dedicate 
unor artiști interpreți 
din trecut, ca Teodo- 
rini, Darclăe. Popovici- 
Bayreuth, Grozăvescu 
ș.a.m.d., sau volumele 
consacrate unor crea
tori ca George Enes
cu, D.G. Kiriac. Filip 
Lazăr, Porumbescu, 
Castaldi, Drăgoi, Jora, 
Paul Constantinescu
etc. ?

La toate acestea se 
adaugă entuziaste ac
țiuni locale, la nivel 
de județe, municipii și 
orașe, care valorifică 
rezonanțele bogate ale 
culturii legate de dez
voltarea lor istorică, 
comemorînd, aniver- 
sind, reactualizînd per
sonalitățile ce le apar
țin. Cea mai recentă 
din aceste comemorări 
este aceea a centena
rului nașterii compozi-

torului G. Șorban 
(1876—1923), la Dej, 
sub egida Comitetului 
de cultură și educație 
socialistă al județului 
Cluj și a Comitetului 
de cultură și educație 
socialistă al munici
piului Dej.

Autorul celebrului 
cîntec Mai am un sin
gur dor, precum și al 
atîtor melodii de lar
gă difuzare, pe versu
rile lui Eminescu, Bo- 
lintineanu, Alecsandri, 
Coșbuc, Șt. O. Iosif, 
Goga, Emil Isac, s-a 
bucurat de un frumos 
centenar, constînd din- 
tr-o sesiune de comu
nicări (susținute de 
prof. Zeno Vancea, 
prof. dr. Romeo Ghir- 
coiașu, prof. Emil La
zăr, conf. univ. Enea 
Borza), o expoziție do
cumentară, organizată 
de Muzeu] municipal 
Dej, și un concert vo
cal, orchestral și coral, 
dirijat de profesorii 
Tiberiu Morariu și 
Teodor Sechei. Șorban, 
acest melodist de o re
marcabilă originalitate, 
căruia îi datorăm și 
cîntecele Pe lingă plo
pii fără soț, Pe umeri 
pletele-i curg rîu, Eu 
mă duc, codrul rămî
ne, a demonstrat că 
aparține compozitori
lor patrioți, care prin 
piesele sale vocale și 
corale, îndeosebi prin 
admirabila Ce-ți do
resc eu ție, dulce 
Românie, pe versurile 
Iui Eminescu, stă ală
turi de Porumbescu, 
Kiriac, I)ima, Mure
șianu și Vidu, in dorin
ța de a dărui poporu
lui cintece frumoase, 
cu intonații folclorice, 
cu idei mobilizatoare, 

încă o restituire, 
așadar, menită să ne 
convingă că întreaga 
evoluție prezentă a 
culturii naționale este 
o creștere calitativă și 
cantitativă tot mai 
complexă și mai com
pletă pe un trunchi 
viguros, cu adînci ră
dăcini în veacurile 
trecute ale istoriei po
porului român.

Editurile românești la expoziții internaționale
Continuînd tradiția participărilor la 

confruntările internaționale de carte 
anuale, editurile românești vor fi 
prezente, în luna martie, la două pre
stigioase tîrguri — cele de la Bruxel
les și Leipzig. Pentru a 8-a ediție a 
Tirgului internațional de carte din 
capitala belgiană, care va fi deschis 
între 13 și 21 martie, au fost expe
diate peste 600 de titluri, ilustrative 
pentru producția editorială româ
nească a anului 1975. Vor fi prezen
tate astfel cărți de literatură social- 
politică, științifică și tehnică, bele
tristică, de artă, precum și lucrări in 
limbi de largă circulație. Bine repre-

zentată va fi literatura pentru copil 
și tineret, căreia tîrgul îi dedică, în 
mod special, ediția acestui an.

Un volum similar de carte româ
nească, ilustrînd toate genurile de 
literatură, va fi prezent și la Tîrgul 
de la Leipzig (14—21 martie), tîrg la 
care țara noastră participă cu con
secvență de mai mulți ani. în această 
primăvară, editurile noastre vor mai 
participa, totodată, la tîrgurile inter
naționale de carte de la Bologna, 
Varșovia și Nisa, iar în toamnă la 
cele de la Frankfurt, Sofia și Bel
grad.

(Agerpres)

demonstrații 
Ce ar putea 
monstrația ? Pe scurt : 
flatarea obiectivului a- 
paratului de fotogra
fiat. Ni se dă deci a 
înțelege că înșiși crea
torii percep pictura ca 
pe o sacră povară și 
de neimitat moște
nire. Această sație
tate ar produce, se 
mai sugerează, un ciu-

estetice, 
viza de-

cblțuri \ 
relic-

Expoziții din februarie
puținele lucrări ex
puse, ne lasă totuși 
impresia unui excelent 
modelator, atras cînd 
de raționalizarea geo
metrică a volumelor, 
cînd de interpretarea 
modelului uman. („O- 
rizont").
• Ana Iliuț se nu

mără printre artistele 
noastre graficiene cu 
o mai îndelungată și 
rodnică activitate. A- 
cum, prezintă publicu
lui o suită de gravuri 
și desene inspirate de 
aspecte cotidiene ale 
existenței și de tradi
ția folclorică. Notația 
abreviată, nervoasă a 
atitudinilor și a miș
cării (ce ordonează 
compozițional întreaga 
imagine), predispoziția

și o spontaneitate pro- . 
prie numai desenu
lui. Grafica Anei Iliuț 
farmecă prin ingenui
tate și senină vibrație 
lirică, prin muzicali
tatea decorativismu- 
lui, arabesc de linii și 
culoare. („Simeza").

că a impus publi
cului prin finețea a- 
nalizei psihologice, 
prin delicatețea rosti
rii, prin ceea ce stă 
dincolo de umor și a- 
parență : ambiția no
bilă de a realiza o „is
torie" a artei și cultu
rii noastre — în por
trete (Galeriile de ar
tă „Simeza").

o Silvan. Un nume 
des întîlnit în pagini
le ziarelor și reviste
lor noastre, în postură 
de caricaturist, 
este inexact a-i
fini șarjele drept ca
ricatură. Mai degrabă 
studii de caracteriolo- 
gie. Pentru că nu în
groașă detaliile expre
sive ale chipului por
tretizat (de regulă, 
notorietăți ale artei și 
culturii), în scopul ob
ținerii unor efecte fa
cile. Silvan Ionescu,

O Matei și Florina 
Lăzărescu, Ioan Gri- 
gorescu, Andrei Gheor
ghiu „sudează" citeva 
mostre de pictură, 
gravură, desen, nume
roase fotografii, sub ti- 
tlul-concept 
grame". Reci 
ale detaliului, 
mise cu studiată 
cimonie lingă 
gini fotografice, 
vesc, se pare,

„realo- 
notații 

ad- 
par- 
ima- 
ser- 

unei

dat fenomen de de- 
compensare. Dacă pic
tura a explorat defi
nitiv și total realita
tea (firește, în versiu
nea autorilor), nu ne 
mai rămîne altceva, 
chipurile, decit să ad
mitem, ușor 
zați, ușor 
ți, ca pe < 
posibilă 
fotografia, 
mai atent 
ția, descoperi 
surmontabilul" 
dicap se referă în pri
mul rind la tradițio
nalismul tehnicii pic
turii, pe care se cuvi
ne a-1 persifla „sub
țire". Mai puțin la vi
ziune. Pentru că fo
tografii improvizați 
„văd", la urma urme
lor, cam tot atît cit ar 
putea vedea și pictorii 
din

tadine lîncede, < 
pitorești de sat, relic
ve vii ale altor gene
rații, asupra 
timpul a lucrat 
puțin necruțător, 
guri concentrate stu
diat... Unele imagini 
sînt frumoase, dacă 
ne gindim la expo
zițiile fotografilor pro
fesioniști (unele din
tre ele, mai mult 
decît atit, relevatoare 
cronici ale realității). 
Expoziția ne prezintă, 
în concluzie, exerci
țiul amuzat a patru 
tineri pictori, care 
polemizează minor cu 
opera posibil de în
chegat, dar pe care —■ 
aici e „drama" — 
n-au apucat, sau încă 
nu-s în stare, s-o în
chege. Altfel... Uite 
aparate de fotogra
fiat, atîția „realo- 
gramiști" (Casa scrii
torilor .,Mihail Sa- 
doveanu").

cărora 
mai 
fi-

dezabu- 
amuza- 
ultimăo

mîngiiere, 
Privind 
expozi- 
că „in- 

han-

ei : interioare ci-

t
DUMINICĂ, 29 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului.

• Avanpremiera zilei.
3,40 Tot Înainte! „Fapte șl oameni de 

seamă din istoria patriei" — con
curs pentru pionieri.

9,35 Film serial pentru copii: DaktarL 
10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm despre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv. Finala „Turneu

lui campionilor" la tenis: Ilie 
Năstase—Bjorn Borg. înregistrare 
primită de la Stockholm.

15.20 Film serial: „Ascensiunea omu
lui". Episodul IX — „Scara evo
luției".

17.25 Drum de glorii... Concurs pentru 
tineret dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea Independenței 
de stat a României. Participă re
prezentativa județului Galați. 
Cursa de 8 000. Reportaj TV. 
Micul ecran pentru cel mici. 
Telejurnal, o Comentariul săptă- 
mînii.

20,00 Baladă pentru acest pămînt.
20.20 Film artistic:. „Vera Cruz"

ducțle a 
Premieră 
drich. In 
per, Burt 
cel, Cesar _____ ,
George Macready, Ernest Borgnime’, 
Jack Lampert.

21.45 Selecțiunl din Festivalul de mu
zică ușoară San Remo — 1076.

22,10 24 de ore.
22.20 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copil.
20.25 Ora melomanului.
21.15 A patriei cinstire —

A.saclii
21,40 Film serial: „Kojak".

18,40
19,00
19,30

• Nicolae Moldo- 
veanu și Dumitru Ra
dulescu expun biju
terii. Bun-gust, inven
tivitate, acurateță în 
execuție. Pentru des
tinatarele bijuteriilor, 
un delicat (și func
țional) omagiu. Pen
tru artiști un fel de 
relaxare activă in ve
derea (poate) a rea
lizării unor lucrări 
mai grave, de alte 
proporții. Expoziția ne 
oferă un eșantion din 
ceea ce ar putea 
să devină magazinele 
Fondului plastic (Ga
leriile de artă „Gala- 
teea").

Cl. R. CONSTAN- 
TINESCU

pro- 
studlourilor americane. 

TV. Regia: Robert Al- 
distrlbuție: Gary Coo- 
Lancaster, Denise Dar- 
Romero, Sarita Montiel,

LUNI, 1 MARTIE

Gheorgh»

templare și inspirație, iar munca 
proprie, asiduă, le-a fost mijlocul șl 
imboldul de creație. Numai așa cul
tura se naște, persistă, se dezvoltă.

Ca ieșean ce sînt, nu pot să nu fac 
referiri la acest oraș cu renume. I 
s-a spus și i se mai spune „cetate a 
culturii". Și nu întimplător. Aici au 
trăit, de-a lungul anilor, ai veacu
rilor, mulți oameni vrednici, patrioți 
înflăcărați, 
creatori de opere închinate poporu
lui și patriei. Ei au trudit îndelung, 
cu gindul la mai bine pentru con
temporani, pentru urmașii lor și ur
mașii urmașilor acestora, adică pen
tru poporul și patria noastră de ieri, 
de azi și de mîine. Alături de opera 
lor s-au ridicat alte monumente de 
cultură materială și spirituală : apar- 
ținind industriei, arhitecturii, științei, 
toate necesare și utile semenilor 
noștri, copiilor noștri. In etapa ac
tuală, astfel de i „cetăți ale culturii", 
mai 
rează pretutindeni în țară, 
de ziditorii de azi ai lumii noi, so
cialiste, conduși de partidul comu
nist. 1

Toate aceste opere trebuie văzute 
cu propriii ochi, citite și cunoscute

direct, pentru a le înțelege 
indemn spre alte înfăptuiri 
rețe. Acesta, cred cu, este un mijloc 
sigur de a învăța și înțelege istoria 
și cultura patriei, in contextul cul
turii general-universale, drumul ei 
de ieri, de azi și de miine. Datoria 
este a fiecăruia dintre noi. Po
sibilități avem destule. Sint, evi-

măreția, 
mai mă-

cuceam casă foarte bună 
mi-am procurat o bicicletă 
zie și cu ea, vară de vară, 
lindat țara-n lung și lat. Așa am vi
zitat Ipoteștii lui Eminescu, Livenii 
lui Enescu, Suceava, cu cetatea de 
scaun domnesc, mînăstirile Bu
covinei, Pietrele Doamnei din Ra- 
rău și potecile Giumalăului vecin, am

sărăcia, 
de oca- 
am co-

iubitori de cultură și

mari ort mai mici, se contu- 
înăițate

dent, și unele greutăți, dar acestea 
pot fi biruite. Și nu neapărat numai 
prin investiții materiale, de la Stat. 
Ci și prin strădania, și inventivitatea, 
și hotărîrea, și simțul gospodăresc- 
practic al fiecăruia dintre noi. Spre 
convingerea cititorului tînăr îmi în
gădui să dau un exemplu din propria 
viată.

Acum aproape jumătate de veac, 
pe cînd eram proaspăt student al 
secției de geografie de la Universi
tatea din Iași, mi-am pus in gînd 
să văd cîț mai multe peisaje, oameni, 
locuri și monumente istorice'din țara 
noastră. Cu' toate că pe atunci fă-

urcat pe Ceahlău ca să mă conving 
personal că este „cel mai falnic mun
te al Moldovei", am străbătut cheile 
pe atunci sălbatice ale Bicazului, am 
mers la Vălenii de Munte să-l văd și 
să-l aud vorbind pe Iorga la universi
tatea lui populară. La Vidra de Sus am 
poposit la umbra căsuței lui Avram 
Iancu, iar de din vale de Hunedoara 
am vizitat ruinele1 cetății de la Sar- 
mizegetusa și bazinul carbonifer al 
Petroșenilor. Am halăduit zile-n șir 
prin Bărăganul vîn.'atorilor de dropii 
de pe vremea lui Gdobescu și nu ra
reori, toamna, am iboposit în podgo
riile Cotnarilor, ale Hușului, lașului si

Odobeștilor pentru a mă convinge tot 
personal, de frumusețile peisajelor și 
de adevărul faimei produselor lor 
dintotdeauna.

De aceea, în pragul bătrîneții fiind, 
îmi permit să dau sfat și îndemn ti
neretului nostru indeosebi, ca în tim
pul liber să pornească în drumeție 
prin țară, prin mîndra noastră țară. 
Va avea multe de văzut și de învățat 
și, din toate, să aplice necontenit în 
munca lui cunoștințele adunate. Să 
nu uite o clipă că trăim într-o epocă 
în care știința, tehnica, literatura, 
arta, muzica merg repede spre culmi 
nebănuit de înalte, totul obligîndu-ne, 
pe tineri și vîrstnici. deopotrivă, să 
contribuim la creșterea patrimoniului 
cultural al patriei, în pas cu valori
le materiale și spirituale ale secolu
lui nostru, cu cerințele viitorului. 
Unui asemenea îndemn ca al meu, 
sentimental, dacă vreți, școala, orga
nizațiile de tineret, familia, toți fac
torii societății se cuvin să-i aducă 
îndemnul concret al faptelor, al ac
țiunilor concrete, .interesante, atră
gătoare. Nimic nu mi se pare prea 
mult, prea greu, de nerealizat atunci 
cînd este vorba de cunoașterea valo
rilor materiale și spirituale ale po
porului nostru, de înflorirea patriei.

19,20
19.30
20,00
20.30
20,50

21,20

PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Emisiune în limba maghiară. 
„V-am dăruit bucuria pură..,*  
Universalul Brâncuși, 
1001 de seri.
Telejurnal.
Colocvii contemporane, 
întllnire cu opereta modernă.
Să trăim și să muncim in chip 
comunist.
Roman-foileton: „Forsyte Saga". 
Episodul x — „Provocarea1'

I 24 de ore.
PROGRAMUL II
Telex.
Melodii vechi, interpreți noii 
Sanda Allman, Marcela Alexan
dru, George Sava.
Film artistic: „Dragostea începe 
vineri". O producție a Casei de 
filme 5. Scenariul: Francisc Mun- 
teanu. Regla: Virgil Calotescu. In 
distribuție: Adina Popescu, Toma 
Caraglu, Margareta Po'gonat, Ser
giu Nicolaescu, Vasilica Tasta- 
man, Peter Paulhoffer, Reka 
Naghi, Marga Barbu, Liviu Ciulei, 
Sebastian Papalanl, Virgil Ogă- 
șanu.
Drumul spre stele — reportaj de 
A. Buhoiu.
Turism și vlnătoare. întunecimile 
codrului. (Film).
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copii: DaktarL 
Cartea in viața orașului. Reportaje 
în librăriile bucureștene.
Telex.
Opera „Capra cu trei iezi" da 
Alex. Zirra.

22,05 Cristale lichide.
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă transmit mulțumiri cordiale pentru felicitările primite cu prilejul 
asumării noilor funcții. Vom lărgi cooperarea inițiată deja cu succes și în 
alte domenii de interes reciproc pentru dezvoltarea popoarelor noastre, pen
tru cauza libertății naționale și a demnității umane.. Vom continua să . cola
borăm la realizarea unei noi ordini economice și politice internaționale pen
tru o reală eliberare a tuturor statelor lumii a treia.

General de divizie
JORGE FERNANDES MALDONADO SOLARI

Prim-ministru, ministru de război 
și comandant general al armatei 

de uscat al Republicii Peru

Viceprim-ministrul guvernului s-a înapoiat 
din R. S. F. Iugoslavia

Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui, care a făcut o vizită în R.S.F. Iu
goslavia la invitația președintelui 
Consiliului Executiv al R. S. Slove
nia, Andrei Marinț, și președintelui 
Consiliului Executiv al provinciei so
cialiste autonome Kosovo, Bogoliub 
Nedeljkovici.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

A fost de față Petar Dodik, amba
sadorul Iugoslaviei la București.

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

Succes al gimnastelor 
românce

NEW YORK 28 (Agerpres). — Se
lecționatele feminine de gimnastică 
ale României și S.U.A. s-au întilnit 
la Tucson (Arizona) într-un meci 
încheiat cu scorul de 383,70—381,50 
puncte în favoarea sportivelor român
ce. La individual compus, întrecerea 
a fost dominată de campioana euro
peană Nadia Comăneci, care a lăsat 
publicului o puternică impresie prin 
măiestria evoluției sale. Cu un punc
taj remarcabil, 78,25, Nadia Comăneci 
s-a situat pe locul întii, secundată de 
coechipiera sa Teodora Ungureanu 
76,50 puncte, în timp ce locul trei a 
revenit americancei Debbie Wilcox 
cu 75,60 puncte. Nadia Comăneci a 
obținut pentru exercițiul la sol o notă 
rar întilnită în concursurile de gim
nastică — 9,95 1

LISTA OFICIALĂ
Lista oficială a obligațiunilor C.E.C. 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

lunară din 28 februarie 1976
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1 50418 26 50 000
1
1

15139
36737

21 25 000
34 15 000

1 90478 74 10 000
1 38529 67 5 000
1 46330 75 5 000
1 37416 03 5 000
1 45333 39 5 000
1 89658 05 5 000
1 71956 52 3 000
1 59465 22 3 000
1 26075 74 3 000
1 09652 07 3 000
1 01272 44 3 000
1 00022 72 3 000
1 81521 65 3 000
1 93224

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

76 3 000

100 899 32 2 000
100 908 15 2 000
100 656 66 2 000
100 748 65 2 000
100 909 45 2 000
100 652 11 1 000
100 576 56 1 000
100 280 79 1 000
100 574 09 1 000
100 134 10 1 000
100 508 60 1 000
100 670 69 1 000
100 466 50 1000
100 231 27 1000
100 393 26 1 000
100 153 09 1 000
100 851 73 1 000
100 915 07 1000
100 183 46 1 000

1000 01 72 800
1000 45 01 800
1 000 99 79 800
1 000 62 29 800

5 917 TOTAL: 5 749 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu-- 
nilor de 200 lei. în valoarea cîștiguri- 
lor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele și filialele C.E.C.

(Urmare din pag. I)
priu, cel de care amintea mai
strul Radu Popa. Fiindcă a 
fost o vreme cînd turnătoria 
prilejuia destule necazuri sec
ției de prelucrare. Ba nu ve
neau la timp piese turnate, ba 
se produceau rebuturi. O ne
atenție ori superficialitate din 
turnătorie îi punea pe ceilalți 
In situația să irosească timp și 
muncă fără rost. Ca atare, dis
ciplina, ordinea au devenit 
problemă comună. Au avut loc 
dezbateri, , multe cu pasaje 
„furtunoase", s-au ținut în co
mun ședințe și s-au spus pe 
față, de-o parte și de alta, 
toate neajunsurile. Cineclubul 
a făcut un film, la gazetele- de 
perete anumite caricaturi aple
cau privirile unora în pămînt... 
Din loc în loc au apărut și 
alte întruchipări ale criticii : 
vitrinele cu piese. „Piese 
bune" și „rebut". în ambele 
cazuri, cu numele executantu
lui. Vorbe puține, dar ustură
toare la adreșa vinovatului.

Și nu peste mult timp a- 
ceastă ofensivă a disciplinei 
avea să-și aducă roadele. Do
vedind că problema nu se 
poate rezuma la simpla pre
zență la program și nici doar 
Ia ceea ce se întîmplă în ime
diata apropiere. Că in viziu
nea comuniștilor, disciplina în

La plecarea din Belgrad, viceprim- 
ministrul guvernului român a fost 
salutat de Milorad Birovliev, mem
bru al Consiliului Executiv Federal, 
președintele Comitetului Federal de 
Planificare Socială, președintele păr
ții iugoslave în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare econo
mică, precum și alte persoane oficiale 
iugoslave.

Au fost prezenți ambasadorul 
României în Iugoslavia, Virgil Caza- 
cu, .și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOB

Pe o vreme favorabilă și o pîrtie 
care s-a prezentat în excelente con
diții, la Sinaia au început sîmbătă 
întrecerile competiției internaționale 
de bob pentru două persoane, dotată 
cu „Trofeul Carpați". După desfășu
rarea primelor două manșe, in cla
sament conduce România I (Panțuru- 
Lixandru) cu 113”88/100. Echipajul 
secund al țării noastre (Panaitescu- 
Neagu) se află pe locul doi cu 
U4”42/100 urmat de cel al Italiei — 
114”69/100. pilotat de Alvera. în 
continuare urmează R. D. Germană 
— 114”74/100, România III — 
115”20/100, Elveția— 115”29/100, Aus
tria — 115”31/100 etc.

HOCHEI
Pe patinoarul artificial din parcul 

sportiv „23 August" a început aseară 
competiția internațională de hochei 
pe gheată pentru „Cupa federației", 
în primul meci selecționata divizio
nară a tării noastre a întilnit repre
zentativa de tineret a Cehoslovaciei. 
Hocheiștii români au obținut victoria 
cu scorul de 8—3 (4—0, 2—1. 2—2). 
Astăzi de la ora 18,00 are loc par
tida : Cehoslovacia (tineret) — Legia 
(Varșovia).

POLO
Sîmbătă la Cluj-Napoca a avut 

loc a doua întilnire amicală de polo 
pe apă dintre echipele României și 
Italiei. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 10—10 (2—4- 
3-2, 4-3, 1—1).

JUDO
în 'sală Dinamo au început sîm

bătă campionatele naționale de judo, 
în prima zi au fost desemnați cam
pionii la trei categorii : 80 kg :

• Sîmbătă seara a fost inau
gurată cea de-a U-a ediție a 
festivalului „Primăvara studen
țească". Ea reunește la rampă 
circa 1 000 de studenți din cen
trul universitar Cluj-Napoca, 
cuprinși în mai bine de 70 for
mații artistice: teatru, montaje 
și colaje, muzică ușoară, brigăzi 
artistice de agitație, grupuri vo
cale, dansuri populare,. coruri, 
dansuri tematice, orchestre de 
cameră. De asemenea, 'în cadrul 
festivalului vor avea loc con
cursuri de creație literară, de 
fotografie și cinematografie. 
Studenții institutului de arte 
plastice „Ion Andreescu" orga
nizează o expoziție cu cele mai 
bune lucrări, iar cenaclul stu
dențesc „Gaudeamuș" va susți
ne un spectacol special pregătit 
pentru acest festival, o „Bîrla- 
dul — vatră de vechi civilizații" 
— temă a unui simpozion care 
a avut loc la Casa dă cultură a 
sindicatelor — a deschis seria 
manifestărilor organizate în pre
gătirea Congresului educației 
politice și al culturii, în muni
cipiul Birlad. Manifestarea, sus
ținută de colectivul de cercetă
tori de la muzeul „Vasile 
Pârvan" din localitate, a fost în
tregită de un film documentar cu 
același generic, realizat de stu
dioul cinematografic „Alex. 
Sahia" — București, pe șantie
rul arheologic de la Valea Sea
că din apropierea Bîrladului. 
• în județul Sălaj, perioada de

seamnă în același timp și coe
ziunea, și maturitatea colecti
vului.

...întreprinderea de pompe 
„Aversa" din București. O în
trebare insolită, la adresa pri
mului interlocutor :

— Cînd ați lipsit ultima 
oară de la uzină ?

mult în materie de indiscipli
nă 7

• — Nepăsarea. Indiferența, 
îngăduința unora care închid 
ochii și se fac că nu văd. Ca 
să nu se creadă despre ei că 
sînt oameni „răi".

— Și în brigadă cum vă 
războiți cu aceste neajunsuri

tîmplare, zice el, dar asemenea 
„întîmplări" se răsfring asupra 
tuturor, pentru că în ziua a- 
ceea munca lui a rămas nefă
cută. Și din cauza asta, a avut 
de suferit și munca altora. Și 
atunci, putem să. închidem o- 
chii, să ridicăm din umeri 7 

Pe această convingere in

DISCIPLINA
Aurel Matei, șeful unei bri

găzi de la montaj, mă privește 
surprins. Om în putere, cu si
guranța pe care o dau anii și 
meseria bine știută. Conduce 
o brigadă de 58 de lăcătuși- 
montatori. întrebarea de mai 
sus l-a surprins, aproape su
părat.

— Apăi, află dumneata că 
eu, în 36 de ani de uzină, am 
lipsit numa’ o dată. Și asta, de
mult. M-am îrivoit, adică, pen
tru o zi de luni — fiindcă mă 
însuram. Atît.

Zîmbește. Semn că i-a trecut 
„supărarea". E mindru ca de 
o performanță.

— Ce vă displace cel mai

dacă apar ? Ați avut vreun 
caz ?

— Am avut. Unul din băieți 
începuse să lipsească. Avea un 
fel al lui sistematic de a lipsi. 
L-am pus in discuția brigăzii. 
A cam dat din colț în colț și 
după o vreme, iar... A urmat 
o dezbatere și mai și. Ne-am 
spus cu toții părerea. Direct, 
fără ocolișuri. Și că dacă nu 
se îndreaptă, n-are ce să mai 
caute în brigada noastră. Nu 
vă mai spun numele lui. s-a 
făcut om de ispravă. Acum 
însă, îl avem pe Bebe, un bă
iat cam dezinteresat de ceea 
ce se intimplă cu el ; a și lip
sit o zi luna trecută. Din în-

forța educativă a colectivului 
muncitoresc se bizuie spiritul 
de disciplină instaurat în bri
gada pe care o conduce. Și 
tocmai asemenea rezultate e- 
ducative ale brigăzilor, învă
țămintele desprinse din ele au 
inspirat și formarea unor co
lective de intervenție promptă, 
de punere în discuția colecti
vului a celui care a săvirșit 
vreo abatere.

— Ne întrunim ori de cite 
ori estd nevoie, cînd s-a în- 
tjmplat, ceva — ne-a prezen
tat un asemenea colectiv teh
nicianul Constantin Angelescu, 
de la turnătorie. Celui în cau

încheierea lucrărilor celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene

Sîmbătă s-au încheiat la București 
lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-libiene de cooperare economică 
Și tehnică. In cursul convorbirilor, 
cele două delegații și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă 
pe care au inregistrat-o relațiile eco
nomice dintre cele două țări prin a- 
plicarea acordurilor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitei întreprin
se de președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu. in 
Republica Arabă Libiana.

La încheierea tratativelor. Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Ezzeddin El Mabrouk, ministrul pe

Vremea în luna martie
în aceste zile de sfîrșit de februa

rie, stratul de zăpadă se mai menține 
în jumătatea de nord și în vestul 
Moldovei, in Maramureș, în nord- 
estul Transilvaniei și nord-vestul 
Olteniei. Există astfel condiții favo
rabile aprovizionării în continuare cu 
apă a solului in cea mai mate parte 
a teritoriului agricol. Cu excepția ju
mătății de est a Moldovei, Cîmpiei 
Transilvaniei și podișului Tîrnavelor,

Toma Mihalache (Politehnica Iași) ; 
93 kg : Ionel Lazăr (Dinamo) și 
peste 93 kg : Iacob Codrea (Di
namo). Astăzi de la ora 9,30 au loc 
alte întreceri la sfîrșitul cărora vor 
fi cunoscuți noii campioni la cate
goriile 63 kg, 70 kg și „open".

VOLEI
La București au continuat între

cerile campionatelor naționale mas
culine de volei. Iată rezultatele în
registrate : Explorări Baia Mare — 
Universitatea Cluj-Napoca 3—0 ; 
Tractorul Brașov — Delta Tulcea 
3—0 ; Viitorul Bacău — I.E.F.S. 
3—1 ; Rapid — Universitatea Cra
iova 3—2. Astăzi după amiază are 
loc derbiul Steaua — Dinamo.

★
în campionatul feminin de volei 

de la Bacău, sîmbătă au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Fa
rul — Olimpia 3—0 ; I.E.F.S. — 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Dinamo — Uni
versitatea Cluj-Napoca '3—0 ; Peni
cilina — C.S.U. Galați 3—0 ; Rapid- 
Universitatea Craiova 3—1. Astăzi 
este programat derbiul Dinamo — 
Penicilina.

FOTBAL
Sîmbătă, în cadrul ,,16-milor" de 

finală ale „Cupei României" la fotbal 
s-a disputat meciul dintre echipele 
Letea Bacău și Tractorul Brașov. 
Fotbaliștii din Bacău au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (2—1).

★
Sîmbătă la Dortmund, în prelimi

nariile campionatului european de 
fbtbal, echipa R.F. Germania a în
vins cu severul scor de 8—0 (4—0) 
selecționata Maltei. Echipa R.F. Ger
mania s-a calificat pentru sferturile 
de finală ale competiției.

pregătire a Congresului educa
ției politice și al culturii este 
marcată de un bogat program 
de manifestări politico-ideologi- 
ce și cultural-educative. Dintre 
acestea menționăm: un simpo
zion, găzduit de Casa de cultu
ră a sindicatelor din orașul Za
lău, pe probleme ale politicii in
terne și internaționale a parti
dului și statului nostru, urmat 
de un festival coral susținut de 
formațiile Caselor orășenești de

CARNET CULTURAL

cultură din Șimleul Silvaniei și 
Jibou. De un binemeritat succes 
s-au bucurat și spectacolele din 
cadrul „Zilelor teatrului de ama
tori",. realizat de 24 formații de 
teatru din județele Arad, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, 
Cluj, Maramureș, Satrt-Mare și 
Sălaj, o „Sărbătoarea cărții" se 
intitulează acțiunea culturală ce 
se desfășoară în toate unitățile 
cooperației de consum din jude
țul Vrancea. în magazinele de 
desfacere sînt organizate expo
ziții de carte cu vînzare, iar la 
căminele culturale și în școlile 
din comune sînt inițiate prezen
tări ale unor lucrări din litera
tura politică, științifică și bele
tristică. Tot în Vrancea, Centrul 
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de 
masă din județ a editat o cule

trolului, copreședinți ai comisiei, au 
semnat un protocol care consemnea
ză măsurile ce urmează a fi între
prinse de cele două guverne pentru 
finalizarea unor noi acțiuni de coo
perare în domeniile petrolier, con
strucțiilor, agriculturii și transportu
rilor, precum și în alte sectoare de 
interes reciproc. Documentul preve
de. de asemenea, extinderea și diver
sificarea schimburilor comerciale 
dintre România și Libia.

La semnare au fost de față mem
brii celor două delegații, precum și 
Nicolae Vereș, ambasadorul Româ
niei la Tripoli, și Yahia Zakaria Al- 
Mukadami, ambasadorul Libiei la 
București.

(Agerpres)

unde rezervele de apă din sol sînt 
apropiate de media plurianuală, în 
toate zonele,iele se încadrează in li
mite optime. Cele mai mari cantități 
de apă sint acumulate în solurile 
freatic umede, în sudul Bărăganului 
și al Dobrogei.

★
în martie, regimul termic se va în

cadra în general in limitele obișnui
te pentru această lună, exceptînd re
giunile din vestul țării, unde tempe
raturile medii lunare vor fi mai. ri
dicate decît valorile medii multianua- 
le. Cantitățile de precipitații vor fi 
sub normă.

între 1 și 10 martie, cerul va fi va
riabil. cu înseninări persistente in 
primele zile. Izolat se vor semnala 
precipitații mai ales sub for
mă de ploaie și lapoviță. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, predo- 
minînd din sectorul estic. Tempera
turile minime vor oscila între minus 
7 și plus 3 grade, izolat mai coborîte 
în depresiunile intramontane. iar 
maximele între 2 și plus 12 grade.

între 11 și 20 martie, vremea va 
fi relativ rece la începutul intervalu
lui, apoi în curs de încălzire. Cerul 
va fi variabil, iar precipitațiile redu
se. Vîntul va sufla potrivit, cu inten
sificări de scurtă durată, predominînd 
din nord-est și est. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
10 și minus 2 grade, iar maximele în
tre plus 5 și plus 15 grade.

în ultima decadă, vremea va fi în 
general frumoasă, cu cer mai mult 
senin. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 2 și plus 8 grade, 
iar maximele între plus 8 și plus 18 
grade, local mai ridicate.

(Agerpres)

De la A. D. A. S.
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna februa
rie 1976 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) H.Z.Y. ; 2) R.U.Y. ; 3) L.T.Z. ; 
4) A.D.V. ; 5) H.D.M. ; 6) B.I.X. ; 
7) I.S.N. ; 8) S.C.C.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe' din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la Următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

gere de cîntece de muzică ușoa
ră cu titlul „Focșănenii mei".
• Agendă teatrală. Actorii Tea
trului de stat din Tg. Mureș au 
fost oaspeții oamenilor muncii 
de la Fabrica de mașini electro
mecanice de calcul. După ce au 
făcut cunoștință cu activitatea 
de producție, s-au întreținut cu 
muncitorii, după programul de 
lucru, la club, au recitat ver
suri patriotice și au interpretat 
scene din spectacolele teatrului.
• La Brașov s-a încheiat faza 
municipală a concursului de tea
tru școlar desfășurat în pregă
tirea Congresului educației po
litice și al culturii, sub generi
cul „Sub flamura partidului, te 
slăvim Românie socialistă".
• Sub genericul „Petrodava", 
au loc la Piatra Neamț manifes
tări cultural-educative care își 
propun ca, prin cîntece, dansuri 
populare, recitaluri de poezie, 
scenete etc., să omagieze fapte 
lăudabile de muncă ale chimiș- 
tilor, metalurgiștilor, construc
torilor și ale altor fruntași în 
producție. • La Galeriile de artă 
din Cluj-Napoca a avut loc zi
lele trecute vernisajul bienalei 
tineretului „Mărturii în contem
poraneitate"; sînt expuse peste 
70 de lucrări de grafică și pic
tură aparținînd unui mare nu
măr de tineri artiști plastici, 
membri ai cenaclului tinere
tului.

Corespondenții „Scînteli"

ză îi spunem în față și fără 
menajamente ce părere avem 
de fapta lui, fie că a lipsit, a 
întîrziat ori a avut vreo com
portare necorespunzătoare. 
Iar de Ia o vreme ne întîlnim 
mai rar pentru asemenea lu
cruri...

— Și pe ce se bazează în
dreptarea celui care a greșit 7

— Mai întii fiindcă nu e de
loc ușor să te judece, să-ți 
spună verde-n față tovarășii 
tăi de. muncă ce cred despre 
tine. Și pe urmă îi dăm omu
lui tot sprijinul să ne dove
dească prin fapte, nu prin 
simple vorbe de căință, că pu
tem avea încredere în el.

...Locuri unde se plămă
dește și se impune disciplina 
muncitorească. Și oameni pen
tru care simțul datoriei trece 
dincolo de hotarele strictelor 
obligații și îndatoriri profe
sionale. Deci comuniști. Și 
fiindcă sint comuniști, acești 
oameni consideră de datoria 
lor firească să se afle în pri
mele rinduri ale luptei pentru 
întronarea disciplinei ; oriunde, 
în orice loc de muncă și în 
orice activitate. Pentru că așa 
scrie în Codul etic al comu
niștilor, pentru că așa este fe
lul de a fi și a munci al co
muniștilor.

Vizita directorului genera! 
al agenției Taniug

Directorul general al agenției Tan
iug, Pero Ivacici, care șe află în
țara noastră la invitația conducerii
Agerpres, a avut întîlniri și convor
biri privind dezvoltarea colaborării
prietenești dintre cele două agenții.

Oaspetele a avut, de asemenea, în
tîlniri la conducerea ziarului „Scîn- 
teia", Ministerul Afacerilor Externe 
și Academia „Ștefan Gheorghiu", 
unde a vizitat Facultatea de ziaris
tică.

Sîmbătă la amiază, directorul ge
neral al agenției Taniug a fost pri
mit de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La primire a participat Ion Mărgi- 
neanu, directorul general al A- 
gerpres.
. A fost de față Petar Dodik, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Cronica zilei
La cooperativa agricolă de produc

ție din Tîrgoviște a avut loc, sîm
bătă, o adunare a țăranilor coopera
tori, în cadrul căreia președintele 
cooperativei, Nicolae Țone, și Iang 
Miăng Sul, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, au vorbit despre lucrarea to
varășului Kim Ir Sen — „Teze cu 
privire la problemele rurale socia
liste în R.P.D. Coreeană", de la a 
cărei apariție s-au împlinit 12 ani. 
în continuare, cei prezenți au luat 
parte la vernisajul unei expoziții de 
fotografii, care înfățișează aspecte din 
via'ța și activitatea cooperatorilor și 
a fermelor agricole din R.P.D. Co
reeană.

A fost vizionat apoi un film ar
tistic.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, genera
lul de armată Ion Ioniță, a adresat 
ministrului apărării naționale al Re
publicii Democrate Germane, genera
lul de armată Heinz Hoffmann, o te
legramă de felicitare cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a creării Ar
matei Populare Naționale a R.D. Ger
mane.

*
Sîmbătă dimineață a avut loc la 

București vernisajul expoziției „Ten
dințe ale arhitecturii franceze con
temporane". pusă la dispoziție de 
Ambasada Franței în țara noastră.

Expoziția, deschisă în sălile Insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu" 
din Capitală, prezintă cele mai im
portante realizări ale arhitecturii 
contemporane franceze, din Paris și 
regiunile Franței, prin fotografii, 
planuri și schițe, însoțite de explica
ții ample, pregătite de Direcția Ge
nerală a relațiilor culturale și științi
fice din Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Franceze.

Au rostit scurte alocuțiuni prof. dr. 
arh. Cezar Lăzărescu, președintele 
Uniunii arhitecților, rectorul Institu
tului de arhitectură „Ion Mincu", și 
ambasadorul Franței la București, 
Raoul Delaye. Au fost prezenți re
prezentanți ai..Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului Educației și 
învățămîntului și ai Uniunii ‘Arhitec
ților, numeroși specialiști.

(Agerpres)

.TIME" PRIMII PAȘI INTR-UN DOMENIU INEDIT AL ȘTIINȚEI MODERNE:

PREVEDEREA Șl PREVENIREA 
CUTREMURELOR DE PĂMlNT

Cutremurul catastrofal din Guatemala a readus pe primul plan 
al atenției problema dacă este posibil să fie prevăzute, din timp, 
asemenea calamități naturale care, după calcule incomplete, au pro
dus de-a lungul secolelor moartea a cel puțin 74 milioane de oa
meni, pe lingă uriașe pagube materiale. Cercetări recente îndreptă
țesc speranța că, intr-un viitor nu prea îndepărtat, această problemă 
ar putea fi rezolvată, urmînd ca într-o etapă viitoare să se treacă 
la acțiuni și măsuri de prevenire a seismelor. Iată ce scrie, in legă
tură cu aceasta, cunoscuta revistă americană „Time".

„în fața geologilor și seismologi
lor întruniți, nu de mult, într-un 
oraș Californian a luat cuvîntul spe
cialistul Malcolm Johnston, care, din 
însărcinarea Centrului pentru cer
cetarea cutremurelor de pe lingă 
Serviciul geologic al S.U.A., a pre
zentat înregistrările a șapte stații de 
control instalate de-a lungul faliei 
San-Andrea, în regiunea bîntuitâ 
de seisme din apropierea orașului 
Hollister (California). Datele '— a 
arătat, printre altele, Johnston — a- 
testă că, intre două din aceste stații, 
la un anumit moment, 
intensitatea cîmpului 
magnetic a crescut mult, 
pentru ca apoi. în de
cursul unei săptămîni, să 
revină, treptat, la nive
lul anterior. în afară de 
aceasta, suprafața terestră a suferit 
mici modificări de felul celor provo
cate de un cutremur. John Healy, un 
alt specialist al Serviciului geologic, a 
adăugat că datele enunțate de John
ston indică cu mare probabilitate 
că Hollister este amenințat de un 
cutremur de o intensitate de aproxi
mativ 5 grade pe scara Richter. 
„Cînd 7“ — a fost întrebat. „Poate 
chiar mîine" — a răspuns el.

Și, . într-adevăr — surpriză ! — a 
doua zi, orașul a fost zguduit de un 
cutremur. Durata — aproape două 
secunde, intensitatea — 5,2 grade. 
Deși n-a produs pagube prea mari, 
„ecoul" cutremurului preocupă și 
astăzi pe seismologi. Faptul că miș
cările seismice de la Hollister au 
fost prevăzute demonstrează că oa
menii de știință sînt pe cale de a 
determina în prealabil locul, data, 
și intensitatea cutremurelor.

De aproximativ un deceniu, o în
drăzneață ipoteză geologică — tec
tonica plăcilor — încearcă să expli
ce deriva continentelor, formarea 
lanțurilor muntoase și fenomenul 
vulcanic*).

* „Expediția submarină «Famous» 
șl teoria nașterii continentelor", „Scîn- 
teia" nr. 10 415, din 15 februarie a.c.

Potrivit acestei ipoteze, suprafața 
Pămîntului se sprijină pe .circa 12 
plăci gigantice, care plutesc pe mag
ma superioară, semitopită, a Pămin- 
tului și sint expuse acțiunii unor 
forțe încă necunoscute, aflîndu-se 
într-o permanentă mișcare. Acolo 
unde aceste uriașe formațiuni se în
vecinează se produce o frecare șl, în 
consecință, în zonele respective se 
mărește și presiunea. în cele din 
urmă, „dinții" prin care plăcile se im-

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

BUZĂU
Colectivul de muncă al întreprin

derii de aparate de cale ferată Bu
zău a adoptat o seamă de programe 
de economisire a metalului. El și-a 
propus, între altele, o economisire a 
metalului prin utilizarea capetelor de 
șină rezultate din debitare la confec
ționarea de scule și dispozitive. De 
asemenea, folosirea deșeurilor de 
tablă reduce consumul de materie 
primă. Din aceste „picături" gospo
dărite judicios, colectivul s-a angajat 
să realizeze pînă la finele anului o 
mare economie de metal. (Mihai 
Bâzu).
CLUJ

Unitățile agricole de stat din jude
țul Cluj au fertilizat cu îngrășăminte 
organice peste 2 000 hectare de teren 
cultivabil, aproape dublu față de pre
vederi, iar cooperativele agricole de 
producție — 9 420 hectare, față de 
8 600 hectare prevăzute inițial. Acțiu
nea continuă cu intensitate, mai ales 
in cooperativele agricole din Unguraș, 
Recea-Cristur, Chiuești, unde încă se 
mai utilizează pentru transport să
niile cu tracțiune animală, mai ales 
pe terenuri în pante. Sînt folosite, 
totodată, și sursele de îngrășăminte 
din gospodăriile individuale ale coo
peratorilor. (Al. Mureșan).

MUREȘ
Din inițiativa Direcției generale a- 

gricole județene Mureș, la Reghin a 
fost organizat un schimb de experien
ță în vederea pregătirii producției 
pomicole din acest an. Au participat 
cadre tehnice și cooperatori din peste 
100 de cooperative agricole de pro
ducție. care dispun de livezi. La 
schimbul de experiență au fost invi
tați și cercgtători de la Stațiunea ex
perimentală horticolă din județul Bis- 
trița-Năsăud, care au făcut de
monstrații practice privind executarea 
unor lucrări curente în livezi (tăieri 
de redresare, combaterea dăunători
lor, aplicarea diferențiată a îngrășă

Tragerea excepțională LOTO 
a mărțișorului

La 2 martie 1976, Administra
ția de Stat Loto-Pronosport or
ganizează tradiționala tragere 
extraordinară a mărțișorului. 
De data aceasta se oferă mai 
multe șanse de cîștig și mai 
multe premii substanțiale. Ast
fel, se vor acorda premii in 
bani (la valori fixe și va
riabile), autoturisme Dacia 1300 
și Skoda S-100. precum și 
excursii în U.R.S.S. (de două 
locuri, cu trenul și avionul, 
durata circa 14 zile, pe ruta 
Kiev-Leningrad-Moscova), R. D. 
Germană (de două locuri, cu 
trenul, durata circa 12 zile), 
R. S. F. Iugoslavia (pe Coasta 
Dalmației, de două locuri, cu 
autocarul, durata circa 14 zile) 
și in Franța (cu avionul, du
rata circa 8 zile, pe ruta Paris- 
Valea Loirei).

La această tragere extraor
dinară Loto a mărțișorului se 
vor extrage în total 68 de nu
mere cîștigătoare. Se acordă 
participanților posibilitatea de 
a alege excursia dorită. Se vor 
efectua 8 extrageri în trei 
faze, după cum urmează : la

bină una cu alta se rup, fenomen 
însoțit de eliberarea bruscă a ener
giei acumulate — care provoacă cu
tremurele de pămînt. Astfel, de pil
dă, în regiunea Japoniei, „placa pa
cifică" presează asupra „plăcii eur- 
asiatice", motiv care determină se
ismele caracteristice pentru arhipe
lagul nipon.

Pînă în 1948, cînd un puternic se
ism subteran a zguduit, în U.R.S.S., 
o regiune din Asia centrală, nu s-a 
acordat o atenție deosebită prevede
rii cutremurelor. Atunci însă, un 

grup de savanți sovietici s-a depla
sat în această regiune care continua 
să rămîhă amenințată. Ei și-au pro
pus să studieze toate modificările 
geologice — în special semnalele 
prealabile — de natură a permite 
prevederea unui cutremur de pă
mînt.

în 1971, la o întrunire științifică 
internațională ce a avut loc la Mos
cova, specialiștii sovietici au enume
rat o serie întreagă de indicii cu a- 
jutorul cărora se poate prevedea o 
catastrofă seismică. Cel mai impor
tant semnal — au declarat ei — îl 
constituie modificările in ce privește 
viteza oscilațiilor care se propagă în 
scoarța terestră după cutremure sau 
explozii în mine.

Geofizicienii știu de multă vreme 
că zguduirile duc la apariția a două 
tipuri de unde seismice : unde-p 
(primare) și unde-s (secundare). 
Deoarece undele-p se propagă mai 
repede decît undele-s, primele sînt 
— în mod firesc — înregistrate mai 
devreme de seismografe.

Oamenii de știință sovietici au 
stabilit că zile, săptămîni și chiar 
luni înaintea cutremurului, interva
lul de timp intre înregistrarea celor 
două tipuri de unde de către seis
mografe începe să se micșoreze. Cu
tremurele sînt cu atît mai puternice 
cu cît schimbările anormale de vite
ză ale undelor, înaintea seismelor, 
durează timp mai îndelungat.

Participanții americani la întîlnire 
și-au dat seama de însemnătatea a- 
cestei descoperiri. Analizele similare 
efectuate în S.U.A. au confirmat 
concluziile specialiștilor sovietici. Pe 
această bază s-a încercat pronostica
rea pe scară limitată a cutremurelor 
de pămînt. 

mintelor). Participants au făcut cu
noștință cu metode_ moderne din 
agrotehnica pomicolă aplicată la fer
mele I.A.S. și C.A.P. din Reghin. 
(Cornel Pogăceanu).

DÎMBOVIȚA
Spațiile comerciale care vor fi 

construite și date în folosință în a- 
cest an, în rețeaua comerțului de 
stat din județul Dîmbovița, vor în
suma o suprafață egală cu aceea 
dată in folosință în întregul cinci
nal precedent în acest domeniu. 
Noile unități comerciale sînt am
plasate, cu precădere, în zonele ur
bane aflate în plin proces de dez
voltare. Astfel, la Tîrgoviște se a- 
flă în construcție, în centrul civic, 
un modern magazin universal, alte 
însemnate spații comerciale urmînd 
să fie date în folosință în microra- 
ionul 6. în orașele Pucioasa, Moreni 
și Fieni, noile spații comerciale vor 
asigura condiții pentru diversificarea 
și specializarea unităților, în con
cordantă cu cerințele unui comerț 
modern, eficient. (Al. Dumitrache).

BRAȘOV
La Consiliul popular al municipiu

lui Brașov a avut loc o analiză a 
modului în care s-a desfășurat anul 
trecut întrecerea patriotică pentru 
buna gospodărire și înfrumusețarea 
Brașovului. A fost relevat faptul că 
datorită unei mai bune mobilizări a 
cetățenilor s-a reușit ca valoarea lu
crărilor efectuate prin muncă volun
tară să se ridice la peste 93 milioa
ne lei. Cu acest prilej, au fost atri
buite insigne de fruntaș unui mare 
număr de activiști ai organizațiilor 
de masă și obștești, precum și di
plome unor organizații U.T.C., co
mitete ale asociațiilor de locatari, 
școli și comitete de cetățeni. Cei 
prezenți s-au .angajat să-și intensi
fice eforturile în vederea realizării 
în acest an a unui număr și mai 
mare de acțiuni de gospodărire și 
înfrumusețare a municipiului. (Ni
colae Mocanu).

faza I se efectuează două ex
trageri : prima de 10 numere 
extrase din 90 și a doua (efec
tuată în continuare) de 10 nu
mere din restul de 80 rămase 
în urnă ; la faza a Il-a se efec
tuează 4 extrageri : prima de 
10 numere extrase din 90. a 
doua (efectuată in continuarea 
primei) de 10 numere extrase 
din restul de 80. După ce se 
vor reintroduce în urnă cele 20 
de numere extrase, se va efec
tua cea de-a treia extragere de 
10 numere din 90 ; în continua
re se va efectua cea de-a patra 
extragere, de 10 numere din res
tul de 80 rămase în urnă ; la 
faza a IlI-a se efectuează două 
extrageri, fiecare de cite 4 nu
mere din 90. Participarea se face 
cu bilete de 5 lei și 15 lei va
rianta, biletele de 15 lei avînd 
drept de participare la toate cele 
trei faze ale tragerii.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare șe va..face pînă .sîmbătă 
.6.martie ,1976, la, .13. în ora
șele» reședință de județ și pînă 
vineți 5. piarție 1976; la ora 13. 
In celelalte localități.

Astfel, în noiembrie 1973, James 
Whitcomb, de la Institutul tehnolo
gic din California, a înregistrat mo
dificări în viteza de propagare a un- 
delor-p. Ca urmare, el a pronosticat 
că, cel mai tîrziu peste trei luni, va 
avea loc un cutremur în apropiere 
de Riverside (California). într-ade
văr, la 30 ianuarie 1974, în acea re
giune pămîntul a fost zguduit de un 
seism !

Un succes senzațional au dobîndit 
oamenii de știință chinezi, care, pe 
baza măsurătorilor topografice, a di
feritelor fenomene geofizice consta
tate, ca și a altor indicii, rezultat al 
unor experiențe și cercetări seismice 
bimilenare, — variația nivelului a- 
pelor în fîntîni, comportamentul a- 
nimalelor — au reușit să prevadă cu 
5 ore Înainte, la 4 februarie 1975, un 
cutremur de mărimea 7,3, în regiu
nea Liaoning. Ca urmare a alertei 

generale, decretate, s-au 
putut evita pierderile de 
vieți.

Astăzi, oamenii de 
știință privesc departe 
înainte și-și propun un 
țel mai cutezător decit

prevederea cutremurelor, anume pre
venirea acestora. Că acest lucru ar fi 
posibil s-a constatat în 1966, în regiu
nea Denver. Atunci au fost pompate, 
în puțuri adînci, deșeuri nocive, lucra 
care a coincis, în timp, cu o serie 
de cutremure slabe. Cînd pomparea 
deșeurilor a fost, temporar, oprită,
numărul cutremurelor a scăzut
brusc.

Pornind de la aceste indicii ale 
mecanismului de formare cel puțin 
a unui anumit tip de cutremure, Ser
viciul geologic al S.U.A. a instalat, 
în 1969, aparate de înregistrare în 
zona cîmpului petrolif.er Rangely 
(Colorado). în acea zonă se extrăgea 
petrol din puțuri puțin productive, 
pompindu-se, în acest scop, sub ma
re presiune, apă în subteran, carte, 
dacă se poate spune așa; „împingea" 
petrolul la suprafață. Acest proce
deu a provocat oscilații slabe ale 
scoarței pămîntești, ceva mai puter
nice în apropierea puțurilor în care 
presiunea apei era mai mare. Oame
nii de știință și-au pus, atunci, în
trebarea dacă cutremurele încetează 
cînd se scoate apă din pămînt.

în noiembrie 1972, ei au introdus 
apă sub mare presiune în patru pu
țuri. Scurt timp după aceea au în
ceput să se producă seisme slabe, 
care au durat pină în martie 1973. 
Cînd au extras, ulterior, apa din pu
țuri, micșorind, astfel, presiunea a- 
supra rocilor aflate la adîncime, se
ismele au încetat aproape complet.

într-o anumită măsură s-a reușit 
deci să se producă un cutremur și 
să fie ținut sub control. Este, deo
camdată, un prim pas spre țelul pro
pus" — încheie revista amintită.
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lucrările Congresului al XXV-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Necesitatea unei soluții
drepte și durabile in Cipru

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Co
respondență de la L. Duță și M. Co- 
ruț : în cea de-a cincea zi a lucră
rilor Congresului al XXV-lea al 

.P.C.U.S. au continuat dezbaterile pe 

. marginea raportului C.C. și al Comi- 
. siei Centrale de Revizie. Lucrările 
au fost prezidate de Vladimir Scer- 
bitski, membru al Biroului Politic al 

. C.C. al P.C.U.S.
Au luat cuvîntul Fikreat Tabaev, 

prim-secretar al Comitetului regional 
Tataria al P.C.U.S., Vasili Konotop, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., Antonina Be
liakova, secretar al Comitetului raio
nal Gorodno al P.C.U.S. (Bielorusia), 
Tihon Hrennikov, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor din Uniunea 
Sovietică, Karen Demircian, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Armenia, 
Aleksandr Kovalenko, prim-secretar 
al’ Comitetului regional Orenburg al

P.C.U.S., Piatras Grișkiavicius, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Lituania, 
Aleksei Vatcenko, prim-secretar al 
Comitetului regional Dnepropetrovsk 
(Ucraina), Fedor Goreacev, prim-se
cretar al Comitetului regional Novo
sibirsk al P.C.U.S., Kașat Donenbae- 
va, tractoristă, Erou al muncii socia
liste din Kazahstan, Midhat Șakirov, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Bașkiria al P.C.U.S.

Vorbitorii au relevat rezultatele 
obținute în industrie, agricultură, 
știință, artă și cultură, precum și în 
alte domenii în anii 1971—1975, ex- 
primînd hotărîrea de a transpune in 
fapte prevederile celui de-al zecelea 
plan cincinal.

Congresul a fost salutat de Gaston 
Plissonnier, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Francez, Shripăt Dange. 
președintele Conciliului Național al

Partidului Comunist din India, Dolo
res Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, Jean Pierre 
Cister-Ciacaia. membru al Comanda
mentului Revoluționar Special al 
C.C. al Partidului Congelez al 
Muncii.

Congresul a fost salutat, de aseme
nea. de o delegație a forțelor armate 
ale U.R.S.S.

La propunerea prezidiului congre
sului, delegații au ales o comisie de 
redactare a proiectului de rezoluție 
al C.C. al P.C.U.S. privind sarcinile 
partidului în domeniul politicii inter
ne și externe. în baza raportului de 
activitate al C.C., prezentat la con
gres. Comisia, formată din 110 mem
bri, este prezidată de Leonid Brej- 
nev.

Lucrările celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S. vor fi reluate 
luni, 1 martie.

Un proiect de rezoluție 
adoptat în Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului

GENEVA 28 (Agerpres). — Comi
sia O.N.U. pentru drepturile omului 
a adoptat un proiect de rezoluție 
care recomandă celor două comuni
tăți din Cipru -să depună toate efor
turile pentru a găsi o soluție dreaptă 
și durabilă a situației din insulă, 
bazată pe respectul suveranității, in
dependenței, integrității teritoriale și 
nealinierii Republicii Cipru.

Exprimîndu-și profunda preocupa
re față de persistența crizei cipriote 
și situația grea a persoanelor re
fugiate, comisia subliniază, în docu
mentul adoptat, necesitatea soluționă
rii, cu precădere, a problemelor u- 
mariitare din Cipru și a respectării 
depline a tuturor drepturilor omului.

Val de greve in intreaga Spanie
MADRID 28 (Agerpres). — Conflictele sociale se intensifică în Spa

nia, iar acțiunile greviste — care au cuprins cele mai diverse regiuni 
ale țării și cele mai deosebite domenii de activitate — au luat o am
ploare fără precedent.

Valul de greve s-a extins îndeosebi 
în sectorul industriei siderurgice : 
6 000 de siderurgiști din Vizcaya au 
anunțat întreruperea lucrului, reven- 
dicînd îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, democratizarea 
vieții în Spania. Această acțiune s-a 
extins în Catalonia și în regiunea 
Alicante. La Ferrol (în nord-vestul 
Spaniei), poliția a intervenit împo
triva a 3 000 de demonstranți — în 
majoritate muncitori la șantierele na
vale. La Barcelona au avut loc inci
dente între poliție și greviști — mun
citori din industria construcțiilor.

Continuă greva învățătorilor din

întreaga țară, care au cerut condiții 
mai bune de muncă și de viață, pre
cum și restabilirea libertăților politi
ce și democratice în Spania.

La Madrid au anunțat întreruperea 
lucrului peste 50 000 de șoferi de ca
mioane, iar în Asturia,. minerii se 
află, de asemenea, în grevă.

Acțiunile greviste, care au cuprins 
întreaga Spanie, arată agențiile de 
presă, exprimă nemulțumirea unor 
largi categorii de oameni ai muncii 
față de înrăutățirea condițiilor lor de 
muncă și de viată, față de absenta 
măsurilor așteptate în vederea insta
urării democrației.

0 declarație a Ministerului de Externe al R.P.D. Coreene 1
PHENIAN 28 (Agerpres). — Minis

terul de Externe al R. P. D. Coreene 
a dat publicității o declarație în care 
protestează împotriva sporirii poten
țialului militar al S.U.A. în Coreea 
de sud prin aducerea unor avioane 
de tip „F-lll". Declarația arată că 
Guvernul R.P.D.C. și poporul coreean 
consideră că prezenta trupelor S.U.A. 
pe teritoriul sud-coreean și întărirea 
potențialului lor constituie o amenin
țare la adresa păcii în Coreea si îm
piedică reunificarea Independentă și 
pașnică a Coreei, contravenind, tot
odată, rezoluției adoptate în cadrul 
celei de-a 30-a sesiuni a Adunăfii

O.N.U., prin care se cere 
tuturor trupelor străine 
de sud. S.U.A. trebuie să 
intervenției lor în trebu- 
ale poporului

Generale a 
retragerea 
din Coreea 
pună capăt 
rile interne 
relevă declarația.

★
Introducerea în Coreea 

avioanelor de tip „F-lll" 
asemenea, dezavuată cu prilejul unei’ 
noi reuniuni, la Panmunjon. a Comi
siei militare de armistițiu din Coreea, 
în cadrul 
R. P. D. 
împotriva

coreean

de sud a 
a fost, de

căreia reprezentantul 
Coreene a protestat ferm 
acestei acțiuni.

BOLIVIA

Acțiuni revendicative de amploare
LA PAZ 28 (Agerpres). — în urma 

unor manifestații studențești, în 
cursul cărora participanții au cerut 
democratizarea structurilor învăță- 
mîntului superior și eliberarea mine
rilor arestați în luna ianuarie, gu
vernul bolivian a hotărît închiderea 
a trei universități.

în lupta lor, studenții se bucură 
de sprijinul sectorului minier boli
vian și al altor categorii de oameni 
ai muncii. Astfel, peste 1 000 de mun
citori de la fabrica de încălțăminte 
„Manaco" din Cochabamba au declarat 
o grevă de 48 de ore în sprijinul 
revendicărilor studențești. Sindicatul 
muncitorilor de la mina „Siglo-XX‘‘

a anunțat că va organiza o grevă pe 
timp nedefinit, în caz că cererile 
studenților nu vor primi un răspuns 
favorabil. Săptămîna trecută, minerii 
au declarat o grevă generală de 24 
de ore, în semn de solidaritate cu 
studenții.

Pe de altă parte, Centrala munci
torească boliviană (C.O.B.), care ac
tivează în ilegalitate, a difuzat un 
document în care se pronunță pentru 
respectarea libertăților democratice și 
o amnistie generală pentru deținuții 
politici, pentru îndeplinirea cererilor 
poporului bolivian în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de 
trai.

COPENHAGA

Reuniunea Consiliului Nordic
COPENHAGA 28 (Agerpres). - 

La palatul Christiansborg din Co
penhaga, sediul Folketingului danez, 
au început sîmbătă lucrările celei 
de-a 24-a sesiuni a Consiliului Nor
dic, la care iau parte prim-mini.ștri 
și alți membri ai guvernelor celor 
cinci țări membre — Danemarca, 
Finlanda, Islanda, Norvegia și Sue
dia. în cadrul sesiunii, programată

să dureze șase zile, vor fi examinate 
diferite aspecte ale cooperării eco
nomice și în alte domenii dintre ta
rile membre. De asemenea, părțile 
vor avea un schimb de păreri în le
gătură cu diferendul dintre Islanda 
— membră a Consiliului Nordic — și 
Marea Britanie, care a determinat, 
după cum se știe, ruperea relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări.

© De-a lungul celor aproximativ 700 de ședințe ple
nare, cîte s-au ținut de la crearea comitetului în 1962, arse
nalele statelor nu s-au redus nici măcar cu o singură pușcă, 
iar efectivele militare nici cu un singur soldat.

© în timpul unei singure ședințe plenare a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva (durata medie 2 ore), în 
lume se cheltuiesc pentru înarmare circa 50 milioane de 
dolari, ceea ce reprezintă costul a 5 avioane de luptă su
personice.

© în actuala formă de organizare a lucrărilor comite
tului, ar fi nevoie de 2—3 sesiuni — deci 2—3 ani ! — nu
mai pentru ca fiecare din cele 29 delegații să-și exprime 
punctul de vedere asupra celor zece rezoluții adoptate la 
ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. în legătură 
cu activitatea comitetului.

După cum s-a anunțat. Comi
tetul de dezarmare de la Geneva 
și-a reluat, de curînd, activitatea, 
în cadrul primei sale sesiuni din 
1976. Creat în urmă cu 14 ani, acest 
organism al O.N.U. .a fost învestit eu 
mandatul de a purta negocieri și a 
realiza acorduri în problema de În
semnătate cardinală a dezarmării, 
mai concret în următoarele dome
nii : măsuri eficace vizînd înce
tarea cursei înarmărilor nucleare la 
o dată cît mai apropiată și dezarma
rea nucleară ; măsuri, de dezarmare 
de ordin nenuclear ; alte măsuri co
laterale în domeniul dezarmării ; dez
armarea generală și totală, sub’ un 
control international strict și eficace, 
însăși enumerarea acestor obiective 
constituie un indiciu elocvent al ma
rilor responsabilități ce revin comi
tetului.

Din păcate, 
desfășurate de 
a aproape un 
este sărac, nici 
Iul așteptărilor popoarelor. Acordu
rile, atîtea cîte au fost negociate în 
cadrul comitetului, au fost de -în
semnătate minoră și. în general, 
s-au referit, nu o dată, la demilita
rizarea unor zone prea puțin ac
cesibile omului — Antarctica, fun
dul mărilor și oceanelor. Luna, 
spațiul cosmic. Nici un acord 
negociat Ia Geneva nu a reușit, 
pînă acum, să determine demo
bilizarea măcar a unui singur mi
litar, scoaterea din arsenalele sta
telor a unei singure puști, nemai- 
vorbind de vreo bombă atomică. Si 
aceasta. în timp ce în perioada care 
s-a scurs de la începerea activități
lor comitetului și pînă azi cheltuie
lile militare ale țărilor lumii s-au 
triplat, iar numărul încărcăturilor 
nucleare strategice a crescut de a- 
proximativ 10 ori. Ce poate fi mai 
grăitor decît faptul că în cursul 
două ore. cît durează în medie 
ședință plenară a 
lume se irosesc pentru 
fonduri din care s-ar 
chiziționa circa 330 000

de grîu, 65 000 tone de zahăr. 17 500 
tone de zinc sau 7 500 de cositor ? Si 
aceasta. în timp ce milioane și mili
oane de oameni suferă de foamete și 
de atîtea alte privațiuni.

româno-etae
ATENA 28. —

Agerpres transmite : 
amiază au luat sfîrșit 
rile celei de-a patra sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de colabo
rare intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Elenă.

Șefii celor două delegații. Maxim 
Bețghianu, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, și Ioannis 
Varvitsiotis, ministrul comerțului, au 
semnat protocolul sesiunii, care con
ține măsuri concrete pentru înfăptui
rea obiectivului maior, trasat în ca
dru! întîlnirii la nivel înalt de la 
București, dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Con
stantin Karamanlis, privind dublarea 
schimburilor româno-elene în urmă- 

. torii cinci ani.
Au fost convenite, astfel, acțiuni 

practice pentru dezvoltarea cooperă
rii economice și tehnico-știintifice în-

Corespondentul 
Sîmbătă după- 
la Atena lucră-

tre România și Grecia în diferite do
menii, precum și acțiuni pentru in
tensificarea schimburilor pe linie 
culturală și turistică.'

în același cadru, au fost semnate 
acordul de colaborare tehnico-știinti- 
fică în domeniul energiei electrice șl 
acordul de colaborare și cooperare in 

■ domeniul poștelor și telecomunicații
lor între România și Grecia. De ase
menea, au fost parafate : acordul pe 
termen lung de colaborare econo
mică și cooperare industrială și teh
nică, acordul comercial pe termen 
lung și acordul de plăti între cele 
două țări.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, șefii celor două delegații au sub
liniat că lucrările celei de-a patra 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare între România 
și Grecia s-au desfășurat într-un 
spirit deosebit de prietenesc si într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă si 
colaborare.

Dezvoltarea economiei R.S.F. Iugoslavia
in peri 1971-1975

bilanțul activității 
comitet de-a lungul , 
deceniu și jumătate 
pe departe la nive-

a 
o 

încomitetului, 
înarmare 

putea a- 
de tone

BELGRAD 28 — Corespondentul
nostru transmite : în Adunarea 
R.S.F. Iugoslavia. Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele Comitetului 
deral de Planificare 
o expunere privind 
nului de dezvoltare 
oada 1971-1975. El. a 
tivele esențiale ale 
realizate 
economiei, prefacerile sociale și dez
voltarea relațiilor social-economice 
socialiste, s-a redus decalajul relativ 
al nivelului de dezvoltare în raport

Fe- 
făcut 
pla- 

peri-
Socială, a 
realizarea 
a tării în 
arătat că obiec- 
planului au fost 

au continuat dezvoltarea

cu țările dezvoltate și au fost create 
condiții pentru o creștere rapidă 
și armonioasă în perioada următoa
re. Produsul social a crescut anual cu 
6,2 la sută, producția industrială 
cu 8.1 la sută, iar producția agricolă 
cu 3.7 la sută. Totodată, a sporit 
substanțial numărul salariaților. în 
aceeași perioadă, ponderea popu
lației agricole în numărul total al 
locuitorilor a scăzut de la 40 Ia 33 la 
sută. în domeniul creșterii nivelului 
de trai au fost înfăptuite prevederile 
din plan.

agențiile de presă transmit*
zarea unei păci definitive și juste în 
Orientul Mijlociu, a anuntat postul 
de radio Damasc, reluat de agențiile 
de presă.

Primul secretar al Uniu
nii Socialiste Arabe, Rifaat 
El-Mahgoub, a primit sîmbătă pe 
Vasile Potop, director general al Ra- 
dioteleviziunii române, care între
prinde o vizită în R. A. Egipt. în 
aceeași zi oaspetele român a fost 
primit de Sayed Zaki. secretar al 
C.C. al U.S.A., președintele Asocia
ției de prietenie egipteano-române.

Sesiunea Comitetului Central

Reuniunea ministerială a
care ^a 

de- 
sta- 
mi- 
ex- 

terne, Armando Pesantes Garcia. E- 
cuadorul — a spus el — sustifie 
ideea privind „formularea unui cod 
de conduită pentru activitățile com
paniilor transnaționale", precum și 
participarea țărilor lumii a treia la 
adoptarea deciziilor cu caracter mo- 
netar-financiar.

„grupului celor 77", 
avut loc recent la Manila, a 
monstrat unitatea de interese a 
telor lumii a treia — a declarat 
nistrul ecuadorian al relațiilor

vorbiri cu președintele R. P. Congo, 
Marien N’Gouabi și cu președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
care se află, de asemenea, în această 
tară.

)

al FRELIMO
MAPUTO 28 (Agerpres). — La 

Maputo au luat sfîrșit lucrările ce
lei de-a VIII-a sesiuni a Comitetu
lui Central al Frontului de Elibera
re din Mozambic (ț)țlELIMQ),..în ca
drul sesiunii. Samoră Mâcnel, pre} 
ședintele FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic. a 
rostit un amplu discurs programatic.

Participanții la sesiune au adoptat ■ 
o serie de documente privind poli
tica economică a statului. S-a ho
tărît convocarea celui de-al III-lea 
Congres al FRELIMO.

Deschiderea unui proces 
împotriva a 19 membri ai Partidului 
comunist, aflat în ilegalitate, a fost 
anunțată de Comandamentul comun 
al forțelor armate uruguayene. A- 
restările au fost operate în cursul 
ultimelor săptămîni, cînd s-au desfă
șurat acțiuni represive de amploare 
împotriva mișcării de rezistentă față 

- Că
din

Comunicatul comun dat 
publicității 
ficiale .în 
Partidului 
.dusă de 
dului, Francois Mitterrand, sublinia
ză necesitatea modificării raporturi
lor economice între țările în curs de 
dezvoltare și ,cele dezvoltate. în sen
sul unei concepții noi, mai fructuoase, 
asupra dezvoltării economice mon
diale, precum și necesitatea procesu
lui de destindere și de cooperare in
ternațională, pe baza unei politici in
dependente. eliberată de orice ames
tec, pe baza afirmării principiului 
egalității reale în relațiile dintre 
state.

la sfîrșitul vizitei o- 
Algeria a delegației 

Socialist Francez con- 
primul secretar al parti-

îsicheiersa convorbirilor 
cehoslovcsco-vesl-germtme. 
La Bonn s-au încheiat consultările 
dintre reprezentanții ministerelor a- 
facerilor externe din R.F. Germania 
și R.S. Cehoslovacia. Cele două părți 
au procedat la un schimb de păreri 
privind îmbunătățirea. în continuare, 
a relațiilor dintre R.KG. și R.S.C., 
precum și asupra unor probleme ale 
situației internaționale actuale.

B fost ucis cu un *° c de armă 
Boonasong Punyodyana, secretar ge
neral al Partidului Socialist din Tai- 
landa, a anunțat poliția din Bangkok.

capătul anilor 
de studii...

de actualul regim. Se apreciază 
numărul deținuților politici 
Uruguay este între 5 și 8 mii.

Președintei® R. P. Ango
la, Agostinho Neto, a sosit, sîmbătă, 
la Brazzaville, într-o vizită de prie
tenie, în cursul căreia va avea con-

. Reprezentantul „.sepreta- 
raluiț.^pjieral al O.N.U., R°- 
berto Guyer, aflat într-un turneu in 
mai multe state din zona Orientului 
Mijlociu, a avut la Damasc întreve
deri cu Abdel Halim Khaddam, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne al Siriei. Convorbirile s-au con
centrat asupra evoluției situației din 
zonă, a perspectivelor privind reali-

• ...NICI CU O FLOA
RE. Suburbia londoneză Chis
wick și-a cîștigat o tristă noto
rietate în urma apariției volu; 
mului de larg răsunet „Nu mai 
țipa atît; că aud vecinii", scris 
de o activistă pe tărim social. 
Erin Pizzey. Tema volumului : 
numeroasele cazuri de femei 
maltratate de Soții lor._ Conclu
zia : necesitatea urgentă a creă
rii de cămine-refugii pentru a- 
semenea femei, nu numai la 
Chiswick, ci în toate localitățile 
britanice cu peste 50 000 de lo
cuitori. Revista vest-germană 
„Der Spiegel" amintește că și 
în R.F.G. numărul cazurilor în
registrate la poliție de femei bă
tute 
100 000. 
ceastă 
dicton : 
nici cu 
mănunt .
Hamburg (unde s-au înregistrat 
4 000 de cazuri de maltratare a 
femeilor) a hotărît închiderea 
căminului de femei din oraș. 
Motivul : economii bugetare.

de sofii lor depășește 
Cit de departe este a- 
situatie de cunoscutul 
pe femei să nu le atingi 
o floare ! Și încă un a- 
: municipalitatea din

• CVINTUPLII JAPO
NEZI SE SIMT BINE. 
Primii cvintupli japonezi (doi 
băieți și trei fetițe), născuți la 
31 ianuarie, la spitalul din Ka
goshima, se simt bine și cîștigă 
în greutate (cel mai „voinic" 
dintre băieți are acum 1 940 gr, 
iar una din fetițe a atins 2 040 
gr). După cum au declarat me
dicii. dacă în următoarele 70—80 
de zile nu va surveni vreun ac- 

considera că 
dezvoltare

cident, se poate 
gemenii vor avea o 
absolut normală.

IN O- 
CORD

• PROGRESE 
PERAȚIILE PE
Preocupați de reducerea riscu
rilor pe care le comportă ope
rațiile pe inimă, cercetători 
vest-germani au elaborat un 
procedeu aparte de protecție a 
mușchiului cardiac. Experimen
tele efectuate la o clinică din 
Hamburg combină trei operații 
pregătitoare : trecerea inimii 
în „repaus" cu ajutorul unei so
luții pe bază de procaină. „ali
mentarea" ei cu oxigen și gin} 
coză și, în același timp — ceea 
ce constituie inovația propriu} 
zisă — răcirea la 15 grade Cel
sius. Astfel, timpul decisiv de 
intervenție chirurgicală se pre} 
lungește pînă la 100 de minute, 
adică de trei ori mai mult declt 
pină acum.

de soarta păcii și securității, fată de 
însăși existenta 'civilizației umane".

Caracterul stringent al unui ase
menea curs reiese și din fap
tul că în rîndul statelor mem
bre ale comitetului- creste nu
mărul a'celora, îndeosebi țări mici și 
mijlocii, state nealiniate, care ' 
să se realizeze o cotitură 
în modul de desfășurare a 
negocieri, afectate 
ce 
tul 
lui 
se împlinesc 
clamarea de 
ceniului dezarmării (1970—1980)“ — 
deci jumătate din acest deceniu - — 
este încă un motiv dea se proceda 
la o analiză- lucidă a ceea ce s-a în
treprins pînă acum în vederea în
deplinirii obiectivelor stabilite și. a 
se trece la intensificarea eforturilor 
de negociere, a unor acorduri reale 
de dezarmare, astfel ca deceniul de
zarmării să-și justifice cu adevărat 
numele. în acest scop, se impune ca in 
activitatea Comitetului de la Ge
neva să se producă neîntîrziat un 
reviriment ; tendințelor de devitali- 
zare a lucrărilor, de eludare a mari
lor probleme ale dezarmării prin a- 
baterea discuțiilor asupra unor as-

tinde să 
că noua 
coincide

cer 
hotărită 
acestor 

de un imobilism 
se cronicizeze. Fap- 

sesiune a comitetu- 
cu momentul în care 
cinci ani de la pro- 
către O.N.U. a „De-

noastră s-a pronunțat. în mod clar, 
pentru eliminarea riscului de can
tonare, pe mai departe, în sfe
ra unor dezbateri sterile, atră- 
gînd atenția asupra faptului că A- 
dunarea Generală a O.N.U. a cerut 
comitetului să procedeze la reevalua
rea responsabilă a sarcinilor și înda
toririlor sale, pentru a-și intensifica 
eforturile în vederea negocierii unor 
acorduri efective de dezarmare.

în concepția tării noastre, reafir
mată și cu prilejul actualei runde de 
negocieri, este necesar să se reexa
mineze. in primul rînd, principiile 
care trebuie să călăuzească negocie
rile, tematicile care trebuie abordate 
cu prioritate, cadrul organizatoric și 
informarea opiniei publice interna
ționale.

Principiile menite să guverneze 
negocierile trebuie să tină seama de 
întreaga evoluție a vieții interna
ționale în cei aproape 15 ani care 
au trecut de la crearea comitetului, 
ca și de imperativele actualului mo
ment al vieții internaționale, elimi- 
nîndu-se din activitatea comitetului 
practicile perimate de abordare în
tr-un cerc restrîns a problemelor 
dezarmării, în care sînt vital intere
sate toate statele lumii.

La rîndul său, conținutul negocie-

La reluarea lucrărilor Comitetului de dezarmare

Este imperios necesară o coiitri
hotărită în

Corespondență din Geneva

Absurditatea acestei situații 
cu atit mai evidentă cu cît, în 
mii ani, ca rezultat al creșterii 
telor progresiste, în viața 
țională s-a conturat un curs nou 
spre destindere și înțelegere, care se 
cere adîncit și consolidat. Or, apare 
limpede pentru oricine că nu poate 
exista destindere reală atît timp cit 
cursa înarmărilor continuă și se in
tensifică.

Momentul trecerii de la vorbe Ia 
fapte în domeniul dezarmării nu 
mai poate fi amînat. Este un impe
rativ pe care îl subliniază cu tărie 
viața, opinia publică. Dînd expresie 
acestei cerințe imperioase, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta în ex
punerea prezentată la Marea Adu
nare Națională : „Este necesar să se 
treacă de la discuții generale la mă
suri concrete, practice, pornind de la 
răspunderea pe care o are fiecrre 
stat, și în primul rînd statele nri ri, 
posesoare de armament nuclear, iută

este 
ulti- 
for- 

interna-

pecte de interes secundar, periferic, 
de temporizare a negocierilor, trebuie 
să Ii se substituie, în comitet, o ac
țiune hotărită în vederea 
chestiunilor fundamentale 
mării, și în primul rind 
mei dezarmării nucleare.

în lumina acestor necesități și po
trivit poziției sale consecvente, țara 
noastră își \ structurează întreaga sa 
activitate din comitet promovînd 
ideile și propunerile cuprinse in 
EXPUNEREA PREZENTATA DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
LA MAREA ADUNARE NAȚIONA
LA, precum și în documentul privind 
„POZIȚIA ROMÂNIEI ÎN PROBLE
MELE DEZARMĂRII, ÎN PRIMUL 
RIND ALE DEZARMĂRII NUCLE
ARE, 
PĂCI

abordării 
ale dezar- 
a proble-

ȘI INSTAURAREA UNEI 
TRAINICE ÎN LUME' 

difuzat-- la ultima sesiune a 
nării Generale a O.N.U. 
din primele momente ale 
rii lucrărilor în comitet,

Adu- 
încă 

reluă- 
țara

rilor trebuie să tină seama de pri
oritățile ce se impun în sfera com
plexă a dezarmării, acordîndu-se 
locul cuvenit măsurilor de dezar
mare generală și totală, cu priorita
te de dezarmare nucleară. în cadrul 
unui program care să coordoneze și 
să coreleze toate eforturile îndrep
tate spre eliminarea pericolului de 
război și crearea unei lumi lipsite 
de arme.

în ce privește cadrul organizatoric 
de desfășurare a lucrărilor comitetu
lui. apare clară necesitatea îmbună
tățirii structurale a mecanismului e- 
xistent, organizarea și functionarea 
sa pe principii cu adevărat demo
cratice, care să permită luarea în, 
considerare a intereselor și puncte
lor de "vedere ale tuturor statelor. 
Aceasta întrucît. în actuala sa for
mulă. comitetul este departe de a 
se putea achita. în bune condiții, 
de sarcinile ce-i revin. Citind unul

din exemplele cele mai simple 
acest sens, în cercurile coresponden
ților de presă acreditați la conferință 
se remarca, judecind după ritmul me
diu din ultimii ani al ședințelor ple
nare (de circa 35—40 pe sesiune, fie
care din ele cu 1—2 vorbitori), ar fi 
necesare 2—3 sfesiuni pentru a se da 
posibilitatea fiecăruia din cele 29 de 
state membre ale comitetului să-și 
exprime punctul de vedere asupra ce
lor 10 rezoluții adoptate ia ultima A- 
dunare Generală a O.N.U. în legătură 
cu activitatea Comitetului de la Ge
neva. Cum mai poate fi vorba, în 
condițiile unui asemenea ritm de 
lucru si într-un cadru limitat la cel 
al ședințelor plenare (desfășurate 
bisăptămînal, timp de circa șase 
luni pe an), de posibilități adecvate 
pentru aprofundarea problematicii de
zarmării. în numeroasele și comple
xele sale aspecte, prin luarea în 
considerare a punctelor de vedere 
ale tuturor statelor interesate ? în 
întîmpinarea cerințelor de realizare 
a unui cadru cuprinzător de dezba
teri în comitet vin propunerile ro
mânești de îmbunătățire a activită
ților acestuia, inclusiv prin crearea 
unor organe subsidiare de lucru, 
propuneri care au suscitat un inte
res deosebit în rîndul participanți- 
lor la actuala rundă de negocieri.

în sfîrșit. ca o cerință tot mai 
evidentă apare necesitatea ca opinia 
publică internațională să fie prompt 
și pe larg informată asupra mersu
lui negocierilor, tocmai ținînd sea
ma de faptul că popoarele sînt cele 
care au de suferit povara cursei 
înarmărilor, că asupra lor planează 
primejdiile confruntărilor militare și 
au deci cu atît mai mult , dreptul să 
știe ce s-a realizat și ce nu s-a rea
lizat, să judece faptele în cunoștință 
de cauză .și să și spună cuvîntul — 
ceea ce poate avea și trebuie să 
un rol decisiv.

în sensul ideilor promovate 
România s-au pronunțat încă 
aceste prime ședințe ale actualei se
siuni a comitetului și alte state. 
„Dacă comitetul dorește să existe în 
continuare — spunea ministrul de 
externe al Mexicului, Alfonso Gar
cia Robles — el v.a trebui să facă 
eforturi deosebite pentru a nu se 
prezenta din nou cu miinile goale 
în fata Adunării Generale a O.N.U." ; 
„Deplîng în mod profund faptul că 
nu am fost capabili să înregistrăm 
vreun progres în ce privește înde
plinirea importantelor sarcini încre
dințate acestui organism" — declara, 
la rîndul său. Inga Thorsson. subse
cretar de stat la Ministerul de Ex
terne al Suediei.

Opinia publică mondială așteaptă 
de la Comitetul de dezarmare de la 
Geneva să-și croiască un drum nou 
in abordarea marilor probleme afla
te în atenția sa, astfel ca negocie
rile șă răspundă aspirațiilor popoa
relor de a trăi eliberate de povara 
tot mai grea a înarmărilor și . de pe
ricolul războiului nuclear. în vede
rea edificării unei lumi a păcii, des
tinderii și 
intre toate

revista franceză „Le POINT")

• ÎN SPRIJINUL POM
PIERILOR. Un amestec de 
săruri anorganice a fost folosit 
cu succes în Anglia pentru pre} 
venirea incendiilor. Produsul se 
pulverizează pe țesături, ca și pe 
lemnăria interioarelor, sau se di
zolvă în soluțiile utilizate la 
spălatjjl așternuturllor. perdele? 
lor, covoarelor, tapetelor etc. 
Materialele astfel tratate rămin 
neinflamabile chiar la o tempe
ratură de 2 000 de grade.

• ANUL RUBENS. Au 
început pregătirile în vederea 
aniversării, în anul 1977, a 400 
de an.i de la nașterea lui Ru
bens. Muzeul de artă din. An
vers. orașul natal al marelui 
pictor flamand, va reuni ta
blouri, schițe în ulei și desene 
răspîndite prin diferite muzee 
ale lumii. La Muzeul de artă 
din Bruxelles va fi deschisă o 
expoziție avînd ca tematică 
sculptura în secolul lui Rubens. 
La muzeul Louvre, din Paris, se 
amenajează expoziția „Desenele 
Iul Rubens și ale școlii sale". 
Expoziții comemorative vor fi 
amenajate și în alte capitale eu
ropene.

* TROLEIBUZUL CÎS- 
TIGĂ DIN NOU TEREN, 
în mai multe centre urbane din 
Elveția, printre care Geneva, 
Lugano, Lausanne, Chaux de 
Fonds, sînt prelungite liniile de 
troleibuz existente sau se con
struiesc altele noi. în S.U.A., la 
San Francisco, se reînnoiește a- 
cum întreg parcul de astfel de 
vehicule. Care esie explicația 
interesului crescînd al edililor 
pentru folosirea pe scară largă 
a troleibuzelor ? Desigur, criza 
petrolieră a furnizat principalul 
argument. Pe de altă parte, este 
vorba de preocuparea pentru 
prevenirea poluării atmosferei 
din orașe. S-au avut, de aseme
nea, în vedere progresele pe 
plan tehnic, înregistrate în ulti
mul timp, mai ales în ce pri
vește construirea, cu ajutorul 
semiconductorilor. a unor dispo
zitive de schimbare a tensiunii 
curentului continuu, care pot 
suporta mult mai bine solicită
rile dure la care este supus un 
vehicul destinat transportului 
in comun în marile orașe.

• DIN CAUZA UNEI 
BALENE. Sot’i Bailey, din 
Anglia, șt-ar fi Încheiat, poate, 
fără peripeții periplul în Paci
fic, dacă ambarcațiunea lor cu 
pînze nu ar fi fost izbită de o 
balenă, ceea ce a făcut ca ea să 
se scufunde. Naufragiații au 
reușit să pună pe linie de plu
tire barca pneumatică de rezer
vă și să ia provizii pentru, circa 
20 de zile. Călătoria lor s-a pre
lungit însă cu încă 99 de zile. 
După ce au terminat alimentele, 
s-au hrănit exclusiv cu> ceea ce 
Ie-a oferit oceanul, improvizind 
undite din ace de siguranță. 
Abia în cea de-a 119-a zi ei au 
fost zăriți de pasagerii aflati la 
bordul unui vapor.

b

conlucrării fructuoase 
națiunile lumii.

CornelSu VLAD

ultima vreme, In presa occlden- 
apar adesea relatări despre 

creșterea șomajului In rîndul' tineri
lor absolvenți ai diverselor școli șl fa
cultăți. După cum scriu ziarele italiene, 
numai la Roma 50 000 de tineri cu stu
dii universitare nu au de lucru. Exem
ple similare pot fi întîlnite și în pagi
nile presei din S.U.A., Franța. R.F.G. 
și alte țări occidentale. Elocvent pen
tru această stare de lucruri — conse
cință directă a crizei prin care trece 
economia capitalistă — este șl desenul 
de mai sus, reprodus din revista fran
ceză „Le Point".

• MUZEU PE ROATE. 
Muzeul transporturilor din 
Dresda (R.D.G.) a preluat mate
rialele unor căi ferate din seco
lul XIX și începutul secolului 
XX. urmînd să Ie folosească 
pentru amenajarea unui original 
muzeu in aer liber. In fapt, vor 
fi transformate în căi ferate de 
agrement puse la dispoziția tu
riștilor ; ele vor fi servite de 
feroviari îmbrăcati în uniforme 
de epocă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața Sclnteli. Tel. 17 80 10. 17 60 20 Abonamentele 
presă, București, Calea Grivitel nr. 64—66 P.O.B,

se tac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi (șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM 
2001. telex 1 11 683 sau 11 226. Tiparul : Combinatul Pollâpfic CASA SCINTEH w 360

/

F-

Departamentul export-import


