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LA ZI
Au început însumînțurile

După cum este cunoscut, aplicarea 
măsurilor stabilite de conducerea 
partidului ți statului nostru cu pri
vire la dezvoltarea bazei energetice 
fi folosirea judicioasă a combustibi
lilor și energiei a dus la obținerea de 
numeroase rezultate pozitive in eco
nomie. Consumul productiv de ener
gie electrică Ia 1000 lei venit natio
nal, de pildă, s-a redus, în cincina
lul trecut, cu 8 la sută. Proiectată 
pe fenomenele crizei de energie, care 
frămîntă omenirea, grija pentru gos
podărirea cu maximă atenție a ener
giei și combustibililor are în conti
nuare o semnificație majoră. înscri- 
indu-se ca o preocupare de înaltă 
răspundere patriotică pentru prezen
tul și viitorul națiunii noastre. 
In Expunerea la recentul Congres 
al consiliilor populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din 
nou necesitatea intensificării efortu
rilor pentru utilizarea riguroasă, in 
condițiile unul regim strict de econo
mii, a energiei și combustibililor.

Acționînd in lumina prevederilor 
Legii referitoare la măsurile de dez
voltare a bazei energetice și de uti
lizare rațională a combustibililor și 
energiei, multe din întreprinderile și 
centralele noastre industriale, din 
ministerele și consiliile populare ju
dețene au înregistrat importante e- 
conomii în primele două luni ale a- 
nului. Tot mai insistent, experiențele 
bune obținute în diferite unități sînt 
extinse și valorificate, pentru ca e- 
conomiile de energie și combustibili 
să fie tot mai substanțiale. Este și 
firesc să se procedeze așa, întrucit 
tn domeniul gospodăririi superioare 
a energie! electrice și combustibili
lor nu pot fl admise nici un fel 
de pauze, nici un fel de scădere 
a preocupărilor. Dimpotrivă, sînt ne
cesare acțiuni susținute, permanen
te în fiecare întreprindere, în fie
care secție de producție, la fiecare 
loc de muncă pentru descoperirea șl 
punerea în valoare a noi surse de 
reducere a consumurilor. Subliniem 
aceasta deoarece, în unele întreprin
deri, deși în prima perioadă după a- 
pariția legii s-au obținut însemnate 
economii, acum, fie datorită slăbirii 
exigenței, fie insuficienței măsurilor 
luate, consumurile energetice nu sînt 
diminuate potrivit prevederilor de 
plan și programelor elaborate. Cum 
altfel se poate explica situația de la 
Combinatul de îngrășăminte azotoase 
din Slobozia sau de la Combinatul 
de oțeluri speciale din Tirgoviște, 
unități în care. în prima lună a a- 
nulul, a fost depășită norma de con
sum la energia electrică ?

Problemele de strictă actualitate

pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce revin între
prinderilor în domeniul gospodăririi 
raționale a energiei și combustibili
lor sînt cunoscute. în primul rînd, 
așa cum se apreciază la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, trebuie să fie completate neîn
târziat programele de măsuri elabo
rate pe unități în vederea încadrării 
consumului de combustibili, energie 
electrică și termică in cantitățile 
stabilite prin plan. însă cerința esen
țială este ca, pe baza acestor pror 
grame cuprinzătoare, în întreprin
deri, secții de fabricație și ateliere 
să se acționeze cu fermitate pentru 
economisirea combustibililor și ener
giei. în mod practic, trebuie să se 
determine operativ, săptămînal și lu
nar, la nivelul secțiilor de producție, 
liniilor tehnologice și utilajelor, regi
murile de funcționare care să asi
gure obținerea de consumuri reduse 
de combustibili și energie. Condu
cerilor de întreprinderi le revine sar
cina de a urmări decadal modul de 
încadrare în normele de consum pla
nificate, pentru a se asigura o disci
plină riguroasă în respectarea con
sumurilor de energie și combustibili; 
în cazul unor eventuale depășiri, ele 
au datoria să ia măsuri imediate și 
temeinice atit pentru înlăturarea 
cauzelor, cît și pentru recuperarea 
depășirilor. La aceste acțiuni sînt 
chemate să participe coleftive de 
tehnologi și specialiști din ministere, 
centrale și institute de cercetări și 
proiectări, în scopul stabilirii unor 
măsuri eficiente, menite să ducă ia 
încadrarea consumurilor în normele 
și în indicii aprobați.

O altă problemă la ordinea zilei, 
desprinsă din prevederile legii : apli
carea efectivă a concluziilor rezultate 
din bilanțurile energetice întocmite 
de întreprinderi, pentru obținerea 
unei reduceri substanțiale a consu
murilor specifice. Accentuăm această 
cerință, întrucit, în unele unități — 
ca, bunăoară, la întreprinderea mi
nieră Teliuc — studiile elaborate nu 
au fost valorificate în întregime, 
unele din măsurile stabilite netiind 
încă aplicate. Concomitent, este deo
sebit de important să se reactuali
zeze bilanțurile energetice, în funcție 
de schimbările tehnologice apărute, 
de instalațiile care au atins parame
trii proiectați anul trecut sau în a- 
ceste prime luni ale anului. în acest 
fel, programele de măsuri vor re
flecta mai bine realitatea din pro
ducție, iar prin înfăptuirea loc con-
(Continuare in pag. a III-a)
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Am scris odată, în cartea 

„Orașe, fără arhive", că ge
nerația mea a avut marele 
privilegiu de a vedea cum 
se ivesc și cresc noi orașe 
pe harta țării. Acest privi
legiu este sporit acum de 
tendința tot mai vie și mar
cantă de transformare civi
lizatoare a spațiului rural, 
de schimbare a tot mai nu
meroase localități rurale în
orașe.

Am crezut odată că e 
de ajuns să așterni o șosea 
cu beton pentru ca satul să 
se apropie cu pași mari de 
oraș. Pe urmă am fost, gata 
să cred că un șir de stâlpi și 
citeva sute de becuri elec
trice fac ca din acest drum 
să nu mai rămină de par
curs decit ultima secundă a 
unui record de viteză. Apoi 
am început să număr an
tenele de televizoare, ma
șinile de spălat rufe și sta
țiile autobuzelor.

în toate astea există cîte
un strop de adevăr, prin 
fiecare în parte satele se 
apropie de oraș, dar feno
menul în sine implică, din
colo de problemele edi
litare. mutații din cele 
mai profunde în tipologia 
umană.

în tâmpul Congresului 
consiliilor populare putea 
fi văzut revenind de nume
roase ori în fața machetei 
viitorului oraș Avrig. un 
bărbat înalt și bine zidit, 
cu o lumină dulce și min- 
dră in ochi, răspunzînd cu 
evidentă plăcere la între
bările pe care unii și alții i 
le puneau. Era loan Jugă- 
rean. maistru mecanic de 
profesie, pe care la ultime
le alegeri, avrigenii și l-au 
vrut primar. Citeva minute

în județul Teleorman, 
condițiile climatice au 
permis declanșarea în- 
sămînțărilor și execu
tarea celorlalte lucrări 
agricole de primăvară. 
Ieri, în numeroase 

‘cooperative agricole se 
Semănau borceagul, ma
zărea și sfecla de zahăr, 
se pregătea terenul.

La Furculești. ca de 
obicei, mecanizatorii și 
cooperatorii au ținut să

fie primii la semănat. 
Și. intr-adevăr, aici s-au 
insămințat ieri cele 
dinții suprafețe cu sfeclă 
de zahăr din județ (pri
ma fotografie). Tovarășa 
Constanța Călugăreanu. 
inginer-șef al unității, 
explică : „La noi. în a- 
ceastă iarnă nu au căzut 
prea multe precipitații. 
Pentru ca semințele să 
găsească in sol suficien
tă umiditate, grăbim se

mănatul. Terenul nive
lat din toamnă a fost 
pregătit acum cu combi- 
natorul". Remarcăm că 
toate cele trei semănă
tori au cite 9 secții. în 
loc de 6. cum au fost 
echipate în fabrică. O 
dovadă în plus că meca
nizatorii din Furculești 
vor să lucreze repede și 
bine. Ca de altfel multi 
alții din județul Teleor
man. Și pe terenurile 
cooperativei agricole din 
Ulmeni se muncea de 
zor. Tehniciană Lidia 
Cioabă. șefa de fermă, 
controla ca pregătirea 
terenului să se facă 
exemplar. Imediat a în
ceput semănatul sfeclei 
de zahăr.

Pe terenurile coopera
tivei agricole Plosca, 
mecanizatorii Vâsile 
Bușu și Marin Dudu au 
insămințat mazărea de 
grădină pe o suprafață 
de 20 ha. Solul era pre
gătit. intr-adevăr, grădi- 
nărește, rezultând o lu
crare de bună calitate, 
în cimpia Burnazului. 
poposim la cooperativa 
agricolă din Urlui. Du
mitru Voica, inginerul- 
șef al cooperativei, pre
zent la cimp, urmărea 
ca la însămîntarea bor- 
ceagului să se respecte 
întocmai normele teh
nice. La un semn, me
canizatorul Florea Călin 
a oprit tractorul, iar spe
cialistul a verificat încă 
o dată semănătoarea. lu
crul fiind reluat ime
diat (fotografia a doua). 
Pe o parcelă alăturată, 

5 tractoare cu discuri 
pregăteau terenul care 
urmă să fie ' insămințat 
cu lucerna.

Din informațiile sosi
te la ziar rezultă că în- 
sămînțările au început 
și în județul Ilfov, la 
cooperativele agricole 
Gîrbovi, Gurbănești și 
altele, precum si în ju
dețul Dolj. (Ion Teodor).

In pagina a III-a, relatări din județe 
cu privire la munca mecanizatorilor 

și desfășurarea însămînțărilor

LA I. M. ROMAN

S-a realizat primul strung carusel ce 2000 mm
După ciclul de fabri

cație stabilit și după 
terminarea eu bine a tu
turor probelor de preci
zie si de funcționare, 
din hala de montaj a în
treprinderii mecanice 
din Roman a ieșit pri
mul strung carusel cu 
diametrul de prelucrare 
de 2 000 mm, în compo
nenta căruia intră circa

5 000 de repere. Asimi
larea- și realizarea cu 
mult în avans a acestui 
agregat de înaltă tehni
citate. care face parte 
din prima tipodimensiu- 
ne a „familiei" strungu
rilor carusel grele, con
stituie o dovadă grăitoa
re a capacității tehnice 
și a hotărîrii colectivu

lui de aici de a-și înde
plini în mod exemplar 
sarcinile ce-i revin in 
actualul cincinal. După 
obținerea acestui succes 
de prestigiu, colectivul 
întreprinderii mecanice 
Roman a trecut la fa
bricația în serie a strun
gului carusel de 2 000 
mm. (Ion Manea).

am stat și eu pe aproape, să 
ascult ce informații îi soli
citau ceilalți primari și ce 
lămuriri le da el. Unul il 
întreba dacă ar putea tri
mite la atelierul de cojocă- 
rie din Avrig tineri ca să 
învețe argăsitul și cusutul 
pieilor. Altul se interesa de 
puterea economică a celor 
două cooperative agricole 
de producție din Avrig. Ci
neva îl luase foarte priete-

care, spre a Urca la mun
te. Multe mii de turiști 
trec și vara prin. Avrig. cu 
truse de undite și rucsacuri, 
spre a urca la munte. De 
pe soclul său de piatră, 
bustul lui Gheorghe Lazăr 
se uită la toți și la toate 
cu o liniște și încredere pe 
care istoria i-a pus-o de 
mult în privirea sa de vi
zionar. în 1823 plecase din 
București, culcat în finul

de secol a fost infirmat 
pînă la urmă, cum a fost 
infirmat. în mii și mii de 
alte localități din întreaga 
tară, acest lucru se dato
rează, mai presus de toate, 
extraordinarului ritm crea
tor declanșat de nartid, a- 
deziunii întregului popor la 
programul de construcție 
socialistă prin care Româ
nia contemporană, stârnind 
atenția, respectul si admi-

Bătrînul sat devine 
un frumos oraș tînăr

nou de braț, și-i spunea cu 
un aer familiar, dar și ad
mirativ : „măi, frate, ai să 
te trezești intr-o zi cu mine 
la Avrig, să văd la fața lo
cului cum lucrezi cu oa
menii".

De aceste mici și repeta
te $cene din pauzele con
gresului mi-am adus amin
te zilele trecute cînd. pen
tru a scrie acest reportaj, 
m-am dus la Avrig. Locali
tatea, foarte veche, are În
fățișarea unei imagini de 
carte poștală ilustrată. Pe 
un fundal geologic specta
culos, casele și străzile 
Avrigului sînt dominate de 
citeva din cele mai fru
moase înălțimi din Munții 
Făgărașului : Suru. Bîrca- 
ciul și Negoiul. Numeroase 
grupuri de schiori coboară 
iarna din trenuri și auto-

Reportaj
de Petru VINTILĂ

așternut intr-o căruță, ca 
să moară în satul natal. La 
sfîrșitul veacului, Avrigul 
aveș doar 2 759 de locuitori, 
o școală elementară cu 4 
învățători, un castel de 
vară al baronului Bruken- 
thal și o arhaică fabri
că de sticlă, despre care 
enciclopedia lui Diacono- 
vici (1898) spunea că 
„acum e părăsită".

Dacă numai pe Gheorghe 
Lazăr l-ar fi dat tării Avri
gul, istoria acestei așezări 
s-ar fi putut declara mul
țumită, dar dacă declinul 
economic pe care enciclo
pedia citată mai sus îl în
registra acum trei sferturi

rația întregii lumi, recupe
rează veacuri întregi de 
înapoiere economică.

Avrigul, care, în anii pre
zentului cincinal va primi 
oficial titlul de oraș, con
stituie numai un exemplu 
dintr-un lung șirag de sate, 
de pe întreg cuprinsul tă
rii, aflate intr-un marș im
petuos pe drumul urbani
zării.

Foarte pe scurt spus, 
Avrigul are azi circa 11 mii 
de locuitori. Vechea fabri
că de sticlă, care stătea 
părăsită și cu cuptoarele 
stinse, la sfîrșitul veacului, 
a devenit azi o fabrică mo
dernă și de mare prestigiu 
pe piața internațională. 
Optzeci la sută din produc
ția ei este contractată cu 
străinătatea. Uzina con
structoare de mașini. între

prinderea forestieră, com
plexul pentru selecția și 
testarea porcinelor (cu o 
capacitate de 12 mii cape
te). ingrășătoria de tineret 
bovin (cu o capacitate de 
1 200 capete) și îngrășăto- 
ria de berbecuți (cu, o capa
citate de 1 800 capete), in- 
floritoarea forță economică 
a celor două cooperative 
agricole de producție și a 
întreprinderii agricole de 
stat fac din Avrig un cen
tru economie în plină dez
voltare.

încă mai aveam în ochi 
imaginea primarului loan 
Jugârean în fața machetei 
de sistematizare a Avrigu
lui. dar aici, în satul care 
de pe acum merită cu pri
sosință titlul de oraș, ta
bloul pe care-1 văd, înso- 
țindu-1 pe vrednicul pri
mar, nu mai este o ma
chetă, ci însăși realitatea, 
îmi arată magazinele (cu 
o vinzare de 61 milioane lei 
in anul 1975 !), vizitez li
ceul industrial (in care 
peste 700 de elevi învață 
spre a deveni strungari, lă
cătuși, mecanici de precizie 
și rectificatori), vizitez una 
din cele cinci grădinițe, 
una din cele șapte scoli ge
nerale și am surpriza s-o 
reintilnesc pe vestita Maria 
Spiridon care învață 42 de 
eleve minunata artă a țesu
tului la tradiționalul război 
de lemn. Cea mai mică 
elevă, Mareș Laura. are 
abia 7 ani, și îți vine s-o 
mâninci din ochi cînd o 
vezi cum stă la război și cu 
cită pasiune vrea să înve
țe arta de a țese covoare 
și pînză.
(Continuare tn pag. a IV-*)

în cursul zilei de 4 martie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
man, președintele Republicii Socia
liste România s-a întâlnit, la Mosco
va, cu tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a participat tovarășul

Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Din partea bulgară a participat 
tovarășul Stanko Todorov,' membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea

in continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, in interesul reciproc al 
celor două popoare, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii in lume.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și În
țelegere tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit co Mohamed Siad Barre.

președintele Consiliului Revoluționar Suprem al Republicii Democratice Somalia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general ăl Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întâlnit, in 
cursul zilei de 4 martie, la Moscova, 
cu Mohamed Siad Barre, președin
tele Consiliului Revoluționar Suprem 
al Republicii Democratice Somalia.

La întrevedere au participat tova
rășii Miu Dobrescu, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Constantin Mitea. 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România. Gheorghe Badrus, membru 
supleant al Comitetului Central al

P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România in Uniunea Sovie
tică.

Din partea somaieză au luat parte 
Aii Matan Hași, Abdi Versame Issac, 
membri ai Consiliului Revoluționar
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Abdallah Al-Ahmar, 

secretar general adjunct al Comandamentului național al Partidului Baas Arab Socialist din Siria

La 4 martie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. președin
tele Republicii Socialiste România, 
a primit pe Abdallah Al-Ahmar, 
secretar general adjunct al Coman
damentului național al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria.

La întrevedere au participat to

varășii Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică.

Au participat din partea siriană 
Jamil Sayia și Hasan Adjadj, mem

bri supleanți ai conducerii Partidu
lui Baas Arab Socialist din Siria.

Tovarășul Abdallah Al-Ahmar 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros mesaj de 
salut și urări prietenești din partea
(Continuare în pag. * V-a)
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Răcoritoarele pentru anotimpul cald 
se prepară în... sezonul rece

Apropiatul Congres al educației 
politice și al culturii — în pregătirea 
căruia sînt antrenați membrii orga
nizațiilor P.C.R., U.T.C., de sindicat 
sau de femei din diversele colective 
de muncă — prilejuiește tuturor or
ganizațiilor în care dezbaterile sînt 
temeinic pregătite o fructuoasă con
centrare asupra sarcinilor specifice ce 
le revin în transpunerea în viață a 
Programului ideologic al partidului.

în această direcție, o condiție fun
damentală a reușitei o reprezintă, 
așa cum ne-au confirmat și dezbate
rile organizate recent la Teatrul Na
țional din București. înțelegerea 
exactă a obiectivelor acestei ample 
analize, cuprinderea într-un efort de 
filtrare critică, exigentă, responsabilă 
a întregii activități educative desfă
șurate sub conducerea organizațiilor 
de partid, adoptarea unor măsuri 
concrete, clare, de natură să ducă la 
perfecționarea continuă a propagan
dei de 
politice 
asigura 
liste a 
colectiv 
și lucrează.

Analiza activității educative pre
zintă. firește, cu atit mai mult intere, 
în cadrul unei instituții care, prin 
însuși profilul său. are o funcție in
tegral educativă, o importantă menire 
în dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii. Gravitînd în 
permanență în jurul activității pro
fesionale concrete, desfășurată în 
ultimii ani de sutele de artiști, re
gizori, specialiști și muncitor! din 
corpul tehnic, dezbaterea organizată 
la Teatrul Național a avut meritul 
remarcabil de a fi evidențiat cu cla
ritate conținutul profund politic al 
acestei activități profesionale, ridi- 
cindu-se la un nivel care a prilejuit 
reținerea unor idei fundamentale ce 
permit o interesantă deschidere, atît 
conceptuală, cît și practică, pentru 
activitatea Inimosului colectiv ce 
animă prima noastră scenă.

„Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, prin Programul ideologic 
pe care l-a adoptat, la inițiativa și 
pe baza propunerilor făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. spunea in 
cuvîntul său artistul Radu Beligan, 
ne-a dat posibilitatea să gindim mai 
profund și în perspectivă privind 
destinul acestei instituții cu glorioase 
tradiții în 
României", 
bucureștean sublinia împletirea a- 
cestui sprijin ideologic cu crearea 
condițiilor tehnico-materiale fără 
precedent în întreaga istorie a tea
trului — împletire ce a creat colecti
vului un teren de activitate din cele 
mal fertile. Răspunsul colectivului 
Naționalului față de grija pe care 
partidul o poartă oamenilor de artă, 
așa cum s-a evidențiat și în cadrul 
dezbaterilor organizației de partid, a 
fost și este angajant, responsabil, 
între anii 1971—1975, Teatrul Națio
nal din București a ridicat în pre
mieră cortina la 40 de piese, care 
s-au bucurat, în marea majoritate, 
de mult succes în rîndul spectato
rilor.

Analiza 
prinsă în 
confirmă 
fertilă a 
partid prin 
„Teatrul Național 
referatul prezentat de artistul Chi
rii Economu, secretarul organizației 
de partid — a deținut întotdeauna un 
post central în cultura românească, 
el asumîndu-și — pe lingă sarcina 
de a avea o literatură dramatică ori
ginală — menținerea în permanentă 
atenția a operelor noastre clasice, 
păstrarea contactului cu marea litera
tură universală, lndeplinindu-șl func
ția de a întreține, în general, o at
mosferă de viu interes pentru gîn-

dire și artă. Congresul educației po
litice și al culturii va consemna rea
lizările unui teatru angajat direct și 
în prima linie în acțiunea partidu
lui de desăvîrșire continuă a societă
ții și a omului, va întări totodată op
țiunea noastră pentru un teatru mi
litant, pentru un teatru care să fie 
sediul pasionantelor întîlniri între 
realitate, cunoaștere și emoție".

Această opțiune clară, această an
gajare fermă își găsesc expresie In 
faptul că din întregul repertoriu nou, 
26 de spectacole ale Naționalului au 
fost realizate cu piese românești — 
fiind demn de subliniat faptul că 
într-un moment' cînd în alte țări tea
trul trăiește ceasuri de cumpănă. 
Naționalul din București, ca si alte

tulul de epopee națională, la reali
zarea căreia partidul i-a chemat pe 
toți slujitorii artelor și la care cei 
prezenți in sală și-au adus și își pro- 

, pun să aducă în continuare o si mai 
susținută contribuție. Astfel. în cu
vîntul său. tovarășul Ion Dodu Bă
lan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, subli
nia că realizarea amplului program de 
creare a epopeii naționale nu apare 
ca un program restrictiv, din punct 
de vedere tematic, pentru nimeni, 
obiectivul său fiind construirea unei 
culturi pe baza marilor valori ale 
istoriei naționale. Totodată, epo
peea națională nu vrea să fie o 
cantonare în trecut ; este evident că 
faptele actuale ale constructorilor so-

partid și a Întregii munci 
și cultural-educative spre a 
dezvoltarea conștiinței socia- 
comuniștilor și a întregului 
în rîndurile căruia trăiesc

analele culturale ale 
Directorul Naționalului

■’*‘•itii'îf); ji''’ 
repertoriului —î între-
cadrul dezbaterilor —' 
influenta deosebit de

orientărilor date de
Programul ideologic, 

se spunea în

Adunări de partid în pregătirea 
Congresului educației politice

și al culturii
teatre din țară, joacă seară de seară 
cu casa închisă, cel mai mare număr . 
de spectatori (circa șaptezeci la 
sută) fiind realizat tocmai la piesele 
românești. în ultimii ani, publicul 
bucureștean, și nu numai el, a avut 
bucuria de a urmări realizări memo
rabile sau de bun succes în piesa 
românească de actualitate datorate 
unor artiști de renume ai primei 
noastre scene, precum George Cal- 
boreanu și Radu Beligan — artiști 
ai poporului, Cella Dima, Eugenia 
Popovici, Carmen Stănescu, Irina 
Răchițeanu, Marcela Rusu — artiști 
emeriți. Mircea Albulescu. George 
Cozorici, Florin Piersic, Silvia Po
povici etc.

Contrar opiniilor răuvoitoare ale 
unor comentatori de aiurea. înstrăi
nați și de țară, și de problemele reale 
ale progresului societății românești 
contemporane, care vedeau în apli
carea Programului ideologic ..riscul" 
unei pretinse ..coborîri" a nivelului 
artei, perioada care a trecut din 1971 
pînă în prezent oferă și prin expe
riența Teatrului Național din Bucu- 

,rești dovada convingătoare că numai 
prin înțelegerea misiunii sociale a 
teatrului, ca promotor al unor idea
luri și aspirații înaintate, se poate 
asigura, și se asigură efectiv, o reală 
înflorire artistică.

Foarte interesante, lăsînd o im
presie emoțională puternică asupra 
tuturor participanților, s-au conturat 
dezbaterile purtate în adunare pri
vind sensurile profunde ale concep-

cialismului 
spirație de 
piesele cu 
care unele 
egal succes de public, fiind ele însele 
un edificator argument.

Este ilustrativ pentru spiritul d. 
responsabilitate al dezbaterilor fap
tul că s-a stăruit asupra rolului tea
trului nu numai ca receptacul al 
creației înaintate, ci și ca factor activ 
de înriurire a acestei creații.

Astfel, dezbaterile, arătînd meritele 
ce revin colectivului Teatrului Na
tional în stimularea creației drama- 
turgice originale, au subliniat. în a- 
celasi timp, sarcinile mari ce-i stau 
în fată în perioada următoare. Să 
continuăm, spunea secretarul literar 
Florin Nicolau. acea nobilă tradiție 
potrivit căreia Teatrul National a 
fost întotdeauna o adevărată casă a 
scriitorilor români. Faptul că în ul
tima perioadă la Național se lucrează 
nu de la un an la altul, ci pe baza 
unui program artistic de perspectivă 
ce exprimă concepția scenică a tea
trului. reprezintă un mare pas îna
inte. Pentru completarea aoestui pro
gram, comuniștii au făcut observația 
că este necesar ca direcția teatrului 
să se preocupe mai mult de valo
rificarea creației naționale înaintate, 
multe piese de certă valoare educa
tivă, nereprezentate încă, aflîndu-se 
în colecția de manuscrise a biblio
tecii teatrului.

Cu mult interes st pasiune s-a vor
bit în adunarea de partid despre ro-

reprezintă surse de in- 
cea mai înaltă valoare — 
tematică actuală, dintre 
se joacă de ani de zile cu

Iul Naționalului în cultivarea limbii 
române. între măsurile propuse s-a 
reliefat ideea de a se relua experien
ța marilor actori recitatori de poezie 
românească. Relația teatru — public 
a fost, de asemenea, argumentat sus
ținută. considerîndu-se că la succe
sele obținute de teatru, atît pe sce
nele proprii, cît și prin numeroasele 
deplasări efectuate în Capitală sau 
provincie, rămîn încă multe posibili
tăți de a folosi întregul potential ar
tistic de care Naționalul dispune 
pentru a organiza o serie întreagă 
de acțiuni în scopul atragerii și. mai 
ales, educării spectatorului. în ace
lași sens s-a înscris sugestia ca. în 
continuare, artiștii să se orienteze 
mai atent spre întîlnirile cu copiii — 
publicul sigur de mîine — pentru a- 
ceasta fiind nevoie a se opera unele 
modificări în repertoriu.

Vorbindu-se despre problemele 
muncii de partid în teatru, partdci- 
pantii la dezbateri au reliefat faptul 
că în ultimii ani în Teatrul Național 
au crescut simțitor rolul și influența 
organizației de partid în elucidarea 
tuturor problemelor colectivului — 
de la orientarea ideologică a reperto
riului și pină la climatul de muncă. 
Desigur și aici, au arătat vorbitorii, 
mai sînt încă multe lucruri de fă
cut. îndeosebi în ceea ce privește în
tărirea disciplinei în activitatea pro
fesională. Inițiative bune, care tre
buie continuate, s-au remarcat în di
recția pregătirii politice a actorilor, 
regizorilor, a lucrătorilor din aparatul 
tehnic. S-a organizat un cabinet de 
stiinte sociale, care poate fi folosit 
azi de mai multe instituții de teatru, 
iar unele cicluri ale cursurilor de în- 
vătămînt politic au fost judicios a- 
daptate pregătirii actorilor, pentru o 
înțelegere mai exactă a perioadelor 
istorice reprezentate în piese, a spe
cificului rolurilor interpretate.
odată, atît în dezbateri, cît și prin 
planul de activități aprobat de adu
nare. s-a subliniat că organizația de 
partid nu trebuie să-si slăbească nici 
un moment preocupările in legătură 
cu programul pregătirii politice și 
morale, al educării artistului capabil 
să interpreteze marile roluri ale e- 
pocii noastre.

Suficient 
dezbaterile 
la Teatrul 
consacrate 
ducatiei politice și al culturii, au re
liefat un nivel elevat al schimbului 
de ideii, cu concluzii fertile unei acti
vități care, asa cum au apreciat co
muniștii. poate fi încă mult îmbună
tățită în spiritul și pe măsura sar
cinilor încredințate de partid, promo- 
vînd o artă militantă, revoluționară, 
la înălțimea forței educative și pres
tigiului recunoscut primei noastre 
acene.

Tot-

de concentrate în timp, 
organizației de partid de 
Național din București, 
pregătirii Congresului e-

Eugen FLORESCU

de- 
ră-

Deși căldurile verii sînt încă 
parte, iar consumul de băuturi 
coritoare nu se află în perioadă 
de vîrf, industria locală suceveana 
pregătește o gamă variată . de 
băuturi. Dintre cele 12 sortimente 
de băuturi răcoritoare produse, 
6 (omologate zilele acestea) au 
fost obținute prin valorificarea

fructelor de pădure, ce cresc 
din abundență în județ, si orin 
prelucrarea fructelor 
sucuri de brad, de 
mure, de zmeură, de 
esență de trandafiri etc.

Ar fi bine ca asemenea inițiati
ve să se răspîndească și in cele
lalte județe.

din livezi : 
afine, de 
vișine, din

Condiții mai bune de călătorit cu I.T.A
Factorii de răspun

dere .din Centrala 
transporturilor auto ne 
informează că de la 
începutul anului si 
oină acum au fost date 
în folosință noi auto
gări in orașele Arad. 
Orșova. Roman. Sla
tina. Oradea. Caran
sebeș. Tirgu-Neamț, 
Fălticeni. Oltenița, 
■precum șl București- 
Băneasa și Grivita. 
Noile edificii sînt pre
văzute ou săli de aș
teptare .confortabile, 
tu spații corespunză-

toare pentru servirea 
publicului. Autogări 
noi vor mai fi date in 
folosință in acest an 
și în alte orașe — 
Giurgiu. Dej. Reșița. 
Odorheiul Secuiesc. O- 
ravița. Sf. Gheorghe și 
Tîrgu-Secuiesc. Inves
tițiile alocate vizează, 
de asemenea, crește
rea parcului auto în 
vederea îmbunătățirii 
transportului interur
ban de călători. Chiar 
din primele două luni 
ale anului, întreprin
derile județene de

transporturi auto au 
fost dotate cu noi au
tobuze fabricate in ta
ră. Pină la sfirșitul a- 
nului. rețeaua autobu
zelor transportului in
terurban va spori cu 
2 200 autovehicule, ceea 
ce echivalează cu circa 
40 000 de locuri în plus 
fată de anul trecut. 
Menționăm. totodată, 
că pentru mai buna 
satisfacere a cerințelor 
populației vor fi în
ființate în acest an în
că 400 de trasee noi, 
cu peste 4 800 de curse.

Informații utile pentru sănătatea dv
Baza de agrement a C.H.R. 

„PARC-HOTEL" oferă numeroase 
servicii de mare interes pentru ce
tățeni. Amănunte asupra progra
mului și tarifelor acestora am pri
mit din partea tovarășului FI. Țin- 
taru, directorul complexului. Iată, 
mai întîi, serviciile și tarifele lor: 1 
sauna finlandeză —12 lei ședința ; 
masaj general — 24 lei ; gimnas
tică medicală — 6 lei ședința ; 
bowling și popice — 10 lei parti
da ; tenis de cimp — 12 lei ora ; 
minigolf — 8 lei jocul (pentru 
adulți) și 3 lei (pentru copiii sub

14 ani). Bazinul de înot stă. de 
asemenea, zilnic la dispoziția pu
blicului ; intrarea generală : 20 lei 
pentru adulți. 10 lei pentru copiii 
sub 14 ani. De asemenea, se eli
berează abonamente individuale 
cu 12 intrări în luna calendaristică 
(120 lei) și abonament pentru per
soană matură cu însoțitor (copii 
sub 14 ani — 180 lei). Amănunte 
suplimentare și relații asupra mo
dului de procurare a abonamen
telor se pot obține
18 16 49/148.

la tel.

O dilemă la Galați
cu 

Dacă 
pentru 

servim,

plece ne-— Degeaba Insistați, 
nu vindem bere 
sticlă cu tot. 
aveți sticle 
schimb, vă 
dacă nu, nu...

— Dar nu am sticle 
goale pentru schimb, 
fiindcă nimeni nu vin
de berea cu sticlă cu 
tot.

Chiar și după acest 
dialog cu un client, 
vînzâtoarca de la uni
tatea nr 41 legume și 
fructe din Galați rămî- 
ne fermă pe poziție — 
„Aceasta e regula im
pusă de întreprinderea 
de bere din Galați" — 
iar cumpărătorul a

trebuit să ,___
mulțumit. Dar iată că 
in ce privește berea 
„Țiglina", de 4,25 lei 
sticla, regula nu mai 
funcționează. Respec
tivul sortiment poate 
ti desfăcut către popu
lație și cu sticlă. 
Furnizor : aceeași1 în
treprindere.

Aceasta-i situația la 
bere. Dai la alte pro
duse alimentare ? Mul
te se desfac condițio
nat, numai cu sticlă cu 
tot, fără a fi acceptate 
ambalaje în schimb. 
Astfel se vinde apa 
minerală la magazine
le alimentare nr. 34,

35, 105 ș.a.
refuzului de 1 
ambalaje de 
lipsa spațiilor de depo
zitare (S Moroianu, 
responsabilul unității 
105). în schimb, sticle
le de ..Nectar" sînt pri
mite (magazinul 35). 
Așadar, cumpărătorul 
e pus în încurcătură 
cînd merge la maga
zine — într-un loc cu 
sticlă, în alt loc fără 
sticlă. N-ar trebui ca 
această încurcătură să 
fie cît mai repede dez
legată de organele co
merciale ale județu
lui ?

Motivul 
a primi 

sticlă :

FAPTUL] 

DIVERS] 
124 57 I

Este numărul de telefon la 
care băcăuanii pot apela la orice 
oră, începînd din zorii zilei și 
pînă la miezul nopții. Pentru a 
rezolva operativ doleanțele ce
tățenilor. secția de administrare 
și întreținere a fondului locativ 
din Bacău a înființat un dispe
cerat special. Este suficient ca 
omul care are necazuri cu apa, 
canalizarea, căldura sau instala
țiile sanitare să formeze numă
rul de telefon 1 24 57. In caz de 
urgență, echipa de intervenție 
sosește imediat la fata locului. 
Celelalte sesizări sint studiate 
de conducerea secției și. în cel 
mult 24 de ore, deficientele sînt 
remediate. Simplu și eficient. 
Cu economie de timp, de nervi. 
Deci se poate 1

Un caz 
dureros

Zilele trecute, la serviciul 
de chirurgie al Policlinicii 
nr. 1 din Brăila s-a pre
zentat Dumitru Săraru (str. 
T implori nr. 7). Suferise o frac- ' 
tură. In mod legal, trebuia să i ■ 
se elibereze un certificat medi
cal. Dar sora medicală Angela | 
Budurescu a cerut in schimbul 
respectivului certificat 200 de lei. 
Omul s-a arătat nedumerit, f 
Era, firește, un drept al lui • 
și o obligație de serviciu din ■ 
partea respectivului... servi- : 
ciu al policlinicii. Atunci sora I 
i-a majorat „taxa" : 250 lei. . 
Neavind încotro, omul a dat 250 
lei. Sora a oprit 50 lei pen- I 
tru sine, iar 200 de lei ■ i-a ' 
dat doctorului A. Schwalb. care I 
a semnat imediat certificatul. I 
Infracțiunea de luare de mită | 
fiind dovedită, atît sora cit și 
medicul au fost trimiși si răs
pundă in fata legii.

lor, produsele fabricate aici sînt 
dintre creatoarele

Creațle artistlcâ originalii, pasiune și hârnicie — iată cîteva din trasaturile caracteristice muncii de zi cu zi a lucrătoarelor de la întreprinderea de porțelan din Alba lulia. Și prin munca 
' din ce in ce mai solicitate, căminele noastre capătă un plus de frumusețe, in imaginile alăturate vă prezentăm — de la stingă la dreapta — pe cîteva 

de frumos de la întreprinderea din Alba lulia: Măria Bîndea, Ileana Florea, Maria Bădilă, Tereza Catarie, Elena Covaciu și Minerva Man
Foto : E. Dichiseannl

Gazde bune, ospitaliere
Pentru timișoreni, ca si pentru 

vizitatorii orașului, rețeaua de 
alimentație publică oferă tot mai 
dese prilejuri de satisfacție, ac
tivitatea în acest sector cunos- 
eînd o continuă îmbunătățire. 
Anul trecut, de pildă, volumul 
planificat al desfacerilor cu 
amănuntul a fost depășit eu 
3 538 000 lei, cheltuielile de 
circulație au scăzut cu aproa
pe 200 000 lei. Iar beneficiile su
plimentare au 
Însumat peste 
1 800 000 lei. Dar 
indicatorul care 
reflectă cel mai 
bine investiția de 
inițiativă, price
pere și hărni
cie — deci efortul propriu al 
colectivului — îl constituie pon
derea producției de preparate 
culinare, care a ajuns la 46 la 
■ută din totalul desfacerilor.

— Această realizare — ne spu
ne tovarășul Grigore Robescu, 
directorul întreprinderii comer
ciale de stat de alimentație pu
blică din Timișoara — a fost po
sibilă ca urmare a măsurilor 
luate pentru asigurarea unui 
fond de marfă corespunzător ca 
structură și cantitate, extinderea 
fornăelor modeme și rapide de 
servire, diversificarea rețelei și 
profilarea unităților, în special 
pe tipuri cu desfacere de pro
duse culinare, creșterea produc
ției de semipreparate.

Este de menționat, totodată, 
preocuparea statornică pentru 
pregătirea profesională a cadre
lor. Sînt organizate cursuri de

Alimentația publica 
la Timișoara

calificare, fără scoaterea din 
producție, pentru meseriile de 
vînzători și cofetari-bucătari, 
precum și un curs de inițiere în 
meseria de ospătar. Concomi
tent, au fost încadrați în pro
ducție absolvenți ai scolii co
merciale de profil, în timp ce 
132 de lucrători urmează cursu
rile serale sau fără frecventă ale 
liceelor de specialitate și insti
tutelor de învățămînt superior, 

în acest an. re
țeaua de alimen
tație publică ti
mișoreană s-a ex
tins cu un restau
rant cu autoser
vire situat în 
Piața Bălcescu, 

cu o rotiserie amplasată într-un 
fost vad comercial din centru și 
cu un complex de alimentație 
publică, prevăzut cu un restau
rant (cu terasă și grădină de 
vară) și o cofetărie, în noua zonă 
de locuințe din apropierea spi
talului județean.

Desigur, îmbunătățirea conti
nuă a profilului rețelei, crearea 
de noi unități sau transformarea 
celor existente în-, restaurante cu 
o pondere ridicată în desfacerea 
preparatelor culinare, ampla
sarea lor cît mai judicioasă pe 
teritoriu, extinderea formelor 
moderne și rapide de servire, 
creșterea gradului de șolicitu- 
dine a lucrătorilor fată de con
sumatori vor duce la obținerea 
unor rezultate și mai presti
gioase de către I.C.S.A.P. Timi
șoara. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii").

Excursii și concedii în lunile 
martie și aprilie

în lunile martie și aprilie, 
oficiile județene de turism din 
întreaga tară și întreprinderea 
de turism, hoteluri și restauran
te București organizează un 
bogat program de excursii în 
cele mai pitorești zone turistice 
și în stațiuni balneoclimaterice 
din tară, printre care : pe Va
lea Prahovei (în stațiunile Si
naia, Bușteni și Predeal) ; pe 
Valea Oltului (la Călimănești. 
Căciulata. Cozia. Govora și Olă- 
nețti) 1 în Maramureș (la Borșa 
și Izvoarele) ; în stațiunile mon

tane din județul Caraș-Severln 
(Semenic. Muntele Mic. Crivaia, 
Văliug). precum și în numeroa
se alte stațiuni de odihnă și 
cură balneară, ca. de pildă ; 
Singeorz-băi. Borsec, Sovata. 
Tușnad, Balvanyos, Vîlcele. Mo- 
neasa. Geoagiu etc. în aceste 
stațiuni, precum și la Amara, 
Eforie Nord. , Mangalia. Ocna 
Sibiului, Păltiniș. Pucioasa. Slâ- 
nic Moldova. Stîna de Vale s« 
pot petrece și concedii recon
fortante sau se poate face o 
cură balneară eficientă.

GOSPODĂRIREA ORAȘULUI - 
școală a spiritului civic

în parcul cetății din Su
ceava, intrat în patrimoniul 
bunurilor publice anul tre
cut. intîlnești din loc in 
loc plăcute pe care scrie 
„Obiectiv de muncă patrio
tică" ; și urmează numele 
întreprinderii care a reali
zat amenajările din acel 
loc. Citind, observi că a- 
proape toate colectivele u- 
nităților industriale din 
oraș au avut cîte un lot pe 
care. în orele libere, s-a 
muncit cu rîvnă și pricepe
re, .cu multă fantezie.

Participarea cetățenilor la 
lucrările de interes ob
ștesc — ca angajați ai în
treprinderilor sau ca loca
tari ai cartierelor — a de
venit aici o adevărată tra
diție. Dacă s-ar institui un 
panou de onoare al frun
tașilor în întrecerea pa
triotică, el ar trebui să 
cuprindă sute de nume ; 
în fruntea acestei liste 
s-ar afla negreșit Agripina 
Adochiței, Diogene Gafița, 
Dumitru Marcean. loan O- 
rendovici, Vasile Săveanu, 
Sebastian Vasilescu și alții, 
nelipsiți din rindul celor 
care. în mod atît de dezin
teresat, își consacră cu en
tuziasm timpul liber bunei 
gospodăriri a orașului In 
care trăiesc și muncesc.

Ce-i îndeamnă pe cetă
țeni să participe la activi
tatea obștească ? Răspunsul 
— de fapt, o sinteză a nu
meroase răspunsuri auzite 
de la cetățeni — ar suna 
cam așa : dacă Suceava 
este astăzi un oraș modern, 
frumos, pe care cu mîndrie 
îl arătăm oricui, aceasta se 
datorește eforturilor statu
lui de a construi fabrici și 
cartiere noi. de a ne crea, 
nouă, locuitorilor acestui 
străvechi oraș, condiții de 
muncă si de viață tot mai 
bune : este deci absolut 
firesc ca și noi, pe măsura 
puterilor noastre, să contri
buim la buna gospodărire a 
orașului, de fapt a propriu
lui nostru cadru de viață. 
Participarea la acțiunile de 
interes obștesc este in acest

sens o îndatorire cetățe
nească.

...Acest mod de a gindi, 
propriu majorității locuito
rilor Sucevei, nu este, to
tuși, unanim. Sînt încă des
tui cetățeni care consideră 
raporturile lor cu municipa
litatea ca unilaterale, ei 
neavînd, chipurile, decît 
drepturi și nici un fel de 
îndatoriri : aceștia vin la 
primărie exclusiv pentru a

fac cerințele la locul de 
muncă, așa cum prevede 
de altfel și legea, pe crite
riul aportului efectiv în ac
tivitatea întreprinderii, al 
participării la acțiunile 
obștești. Firește, orice ce
tățean are dreptul la o lo
cuință confortabilă, dar nu 
ne ferjm să spunem că. în 
condițiile actuale, le acor
dăm, cu prioritate, acelora 
care, prin atitudinea și

calcă normele de conduită 
la a căror dezbatere și ac
ceptare publică n-au parti
cipat. Pentru că orice om 
apără ce a făcut cu mîinile 
sale, noi considerăm că 
munca patriotică, este un 
mijloc de educație civică 
și căutăm să antrenăm cît 
mai mulți cetățeni la ase
menea acțiuni.

Acei cetățeni care nu sînt 
părtași la nimic, nu numai

„DORIM CA SUCEAVA SĂ EIE MEREU MAI FRUMOASĂ"

cere, și nu pentru colectivi
tatea blocului sau a cartie
rului, ci numai pentru ei 
Înșiși.

Una din cerințele ce 
sînt formulate des în 
audiențele la primar o 
constituie, în mod firesc, 
locuința. Un oraș In plină 
dezvoltare industrială și 
urbanistică, așa cum este 
Suceava, atrage anual un 
număr important de noi 
angajați, care doresc să se 
stabilească în oraș.

— Din audierea a zeci și 
sute de cetățeni care vin 
la primărie pentru a solici
ta locuință, ne spunea Ion 
Siminiceanu. primarul mu
nicipiului. am tras însă 
concluzia că nu sînt aceiași 
cu fruntașii in producție și 
in activitatea obștească, cu 
care mă întilnesc în diferite 
ocazii. Acestora li se satis-

aportul lor pe plan profe
sional și civic, se situează 
în frunte. Totuși, sînt cetă
țeni care vin în audientă și 
stăruie — promițînd că vor 
fi cei mai aprigi sprijinitori 
ai acțiunilor primăriei, că-și 
vor dărui energia și timpul 
liber obștii, numai să obțină 
ordinul de repartiție. Dar, 
după ce scopul e atins, se 
ferecă bine în apartamentul 
primit și nu mai deschid 
ușa nimănui, de teamă că 
cineva îi va invita la o șe
dință a locatarilor sau la 
cine știe ce acțiune gospo
dărească în jurul blocului. 
$i am mai observat un lu
cru : de regulă, aceiași ce
tățeni, care nu văd nimic 
dincolo de interesul lor e- 
goist, îngust, sînt si cei care 
strică straturile de flori, la 
care ei n-au lucrat, în

că nu apără, dar, uneori, 
chiar distrug ce au făcut 
alții. Unii au „fundamen
tat" și o teorie în acest 
sens : „Ia te uită, spun ei, 
privind-o pe Agripina Ado
chiței trebăluind în jurul 
blocului. Și-a făcut o feudă 
a ei, pe care o lucrează. Ea 
nu știe că acest spațiu • al 
tuturor ?“

— Cei care ne refuză po
liticos sau pur și simplu 
ne trintesc ușa-n nas atunci 
cînd le solicităm participa
rea la acțiunile comune 
sint, de obicei, cetățeni 
care nu se achită nici de 
cele mai elementare înda
toriri pe care le au — re
marca Ion Alexoaia. împu
ternicitul grupului de aso
ciații de locatari nr. 8 —
cum este, de pildă, aceea 
de a întreține în stare 
bună apartamentul în care

locuiesc, de a achita sumele 
cuvenite la întreținere. Așa 
sint A.O. din str. Ștefan cel 
Mare 51, B.T. din str. Ale
xandru cel Bun 6, și alți cîți- 
va care, de luni de zile, nu 
și-au mai achitat obligațiile 
bănești către asociație, lă- 
sîndu-1 pe ceilalți să su
porte costul confortului lor; 
apartamentele lor sînt și în 
plin proces de degradare 
datorită neglijenței. La ob
servația noastră că unele 
lucruri s-ar cam cere drese 
în casa lor. ne răspund ca 
bine ar fi să le dregem noi 
(ce-au stricat ei)...

Replici asemănătoare i-a 
fost dat să audă și lui Vasi
le Bucșe, împuternicitul 
grupului asociațiilor de lo
catari nr. 1. Ceilalți loca
tari vecini au încercat să-1 
convingă că respectarea 
obligațiilor de locatar nu 
este facultativă. Uneori 
aceste intervenții au avut 
succes, alteori nu. Am re
curs, cu bune rezulta
te, la redactarea unor 
scrisori către întreprin
derile în care imprici- 
nații. muncesc, arătînd 
care este comportarea lor 
în blocul unde locuiesc. De 
fapt, cred că în adunările 
sindicale sau de tineret ar 
trebui să se vorbească și 
despre acest aspect al ati
tudinii față de bunul 
obștesc. Mai ales că. în cele 
mai multe cazuri, locatarii 
turbulenți și răi platnici au 
primit cheia apartamentu
lui de la întreprindere !

Desigur, ar fi și aceasta o 
modalitate de a discuta des
pre drepturile și Îndatoriri
le de cetățean al unui oraș. 
Dar ceea ce-i îndeamnă 
să participe la toate acțiu
nile destinate înfrumuseță
rii orașului, mai bunei lui 
gospodăriri, este sentimen
tul de înaltă responsabili
tate civică, al apartenenței 
la o colectivitate căreia li 
datorează condițiile de trai 
de care se bucură azi.

Rodica ȘERBAN

Din nou 
despre copii 
nesuprave- 
gheați

Un copil de șapte ani. din 
Brăila, cartierul Obor, bloc K 1, 
a fost lăsat singur in casă, fără 
supraveghere. Părinții plecaseră 
de dimineață cu treburi, iar 
micuțul Gabriel a rămas să se 
joace. La un moment dat. pără- 
sindu-și jucăriile, s-a Îndreptat 
spre frigider. A deschis ușa a- 
cestuia și a intrat înăuntru. Tot 
cu gînd de joacă. Dar în urma 
lui, ușa s-a închis. Copilul a fost 
găsit asfixiat.

Strict 
autentic

Control obișnuit la ieșirea 
pe poarta I.J.I.L. „1 Mai" Satu- 
Mare. Paznicul zărește intr-o 
remorcă o planșetă de lemn, 
nou-nouță.

— Ai acte de expediție 7 — 
îl întreabă paznicul pe Al. Pie
trar, care conducea tractorul cu 
remorcă, proprietatea S.M.A. 
Odoreu.

— Ce acte ? Cineva mi-a a- 
runcat planșeta în remorci. 
L-am văzut, dar nu-l cunosc.

— Și nu ți-a spus nimic 7
— Ba da. Cică o să vină s-o 

ia altcineva, in oraș, dar nici 
pe acel altcineva nu-l cunosc.

— Dar pe cel care fi-a pus 
planșeta, cum îl cheamă 7

— Păi nu v-am spus 7 K 
cumnatu-meu, Varga, de la sec
ția Lemn II...

De lemn să fii și tot iți vine 
sd rizi la o asemenea replici. 
La fel ca și la cea iată da 
Varga :

— Eu am vrut să fac forma 
legale pentru planșetă, dar ce 
folos, că tot nu mi le-ar fi 
semnat directorul...

Cititori 
în stele
Iîn curtea Muzeului de știin

țele naturii din Bacău se lu- 
1 creâză la montarea a două apa- 

Irate de „citit în stele". Curioșii 
au și început să le dea tîrcoale. 
Este vorba despre un telescop 
cu o capacitate de mărire de 

Ivreo 400 de ori și despre o lu
netă cu un teleobiectiv cu ca
racteristici superioare. Tot aici 

Ise amenajează o expoziție cu 
un bogat material documentar: 
hărți ale bolții cerești de mari 
dimensiuni, fotografii realizate 

Ide cosmonauți, diapozitive și al
tele. Toate acestea au un nume: 
Observatorul astronomic Bacău.

I Lăcaș de investigații pentru cer
cetători, punct de atracție pen
tru amatorii de... călătorii cu 
privirea și gîndul printre astre.

’ Și focul I repede 
| s-a stins...

t

INu de mult, tot în rubrica 
noastră, scriam despre un incen- I 
diu neobișnuit, și anume despre 1 
Ieel izbucnit la baia comunală ■ I 

Brăilei. Iată încă un incendiu, 
mai puțin obișnuit, petrecut tot I 

Ipe meleagurile Brăilei, de data 
aceasta la... castelul de apă al 
C.A.P. Corbu Nou. Deunăzi tre
buiau sudate cîteva conducte. ' 

IDar conductele erau izolate cu 1 
paie. $i paiele atit așteptau 1 
scinteile sudurii. S-au aprins, I 

Ivilvătaie. Noroc că din conduc- . 
te a început să curgă apa și 
tocul repede s-a stins.

I Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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AGRI CULTURA LA Z

I I

din primele zile ele lucrărilor de primăvară
în unele unități agricole din sudul țării a Început 

tnsămînțarea culturilor din prima urgență. Lucrările 
In cîmp se vor intensifica în zilele următoare. Au fost 
făcute in acest scop pregătiri intense — tractoa
rele si mașinile agricole au fost temeinic pregătite, 
s-a organizat instruirea mecanizatorilor, astfel incit 
fiecare știe ce are de făcut. Important este ca, pină 
In momentul începerii din plin a lucrărilor pe cimp, 
toate tractoarele si mașinile să fie verificate cu res
ponsabilitate pentru a avea garanția funcționării lor

„ca pe roate". Se impune ca. împreună cu specia
liștii cooperativelor agricole, mecanizatorii să facă' 
probe la toate semănătorile. Organizațiile de partid 
de la sate, conducerile unităților agricole sînt che
mate să acționeze cu hotărire pentru încheierea re
parațiilor și verificărilor la mașini și utilaje, să asigure 
condiții pentru efectuarea tuturor lucrărilor agricole 
la timp și bine, să coreleze eforturile mecanizatorilor 
și cooperatorilor pentru cultivarea fiecărui metru pă
trat de pămînt, la un nivel agrotehnic superior.

BRĂILA Bună organizare

șef al cooperativei, Viorel Popescu, și 
șeful secției de mecanizare. Gheor
ghe Doagă, s-au ocupat direct de a- 
daptarea și probarea semănătorilor 
pentru executarea lucrărilor pe 
2 780 ha terenuri irigate. Mecaniza
torii Adetu Micu, Cioancă Costică, 
Mîndroiu Șerban, Lupu Costică ș.a. 
au devenit mecanici universali și, in 
același timp, buni cunoscători ai nor
melor privind calitatea pregătirii te
renului și însămințărilor.

Problemele de rezolvat. Mecaniza
torii de la cooperativa agricolă Scor- 
taru Vechi, cu care am stat de vor
bă; sesizează ; pentru diferite re
glaje și reparații greu de executat

sub tractor, este nevoie de o rampă, 
a cărei amenajare nu ar costa mult. 
Numai că nimeni nu s-a gîndit la 
acest lucru.

Pe meleagurile brăilene, am auzit 
nu o dată spunîndu-se : „Recolta 
stă în mina mecanizatorilor". Ei s-au 
pregătit să treacă cu bine acest exa
men al exigentei și răspunderii ; in 
aceste zile. împreună cu specialiștii 
și cooperatorii din echipele mixte, 
mecanizatorii probează cu minuțiozi
tate fiecare semănătoare, fiecare uti
lai, astfel ca lucrările de primăvară 
să fie făcute la timp și bine.

C. BORDEIANU

Prezenți dls-de-dlmineoță pe cîmp, mecanizatorii de la cooperativa agricolă 
Plosca lucreazâ cu spor la însâmînțarea mazdrei

Foto : 8. Cristian

Tractoarele și celelalte utilaje a- 
gricole au fost reparate și sint gata 
să iasă la cimp. Cum s-au pre
gătit mecanizatorii ca să mun
cească mai bine, mai cu spor, să se 
obțină recolte tot mai mari pe tere
nurile lucrate de ei ? în această pri
vință, în județul Brăila există cîteva 
inițiative interesante.

Va crește productivitatea muncii. 
La secția de mecanizare de 1a coo
perativa agricolă Rimnicelu, șeful 
secției de mecanizare, Panai-t Dumi
tru, împreună cu cei mai experi
mentați mecanizatori și mecanici au 
modificat mașinile de semănat în 
vederea măririi randamentului de

lucru. La semănătorile SPC 6 s-au 
adăugat incă 6 secții,, acestea fiind 
transformate, de fapt, în semănători 
SPC-12. Această inițiativă are ca e- 
fect dublarea randamentului zilnic, 
scurtarea la jumătate a timpului ne
cesar pentru însămînțarea sfeclei de 
zahăr. Și la / semănătorile pentru 
floarea-soarelui s-au adăugat cîte 
două secțiuni, acestea fiind transfor
mate din obișnuite SPC-6 în SPC-8.

Cu ochii în patru. Cooperati
va agricolă Rimnicelu are 2 400 
ha amenajate pentru irigat. Me
canizatorii acordă atenție deosebită 
hidranților. Aceștia au fost prevăzuți 
cu cîte o tije și plăcută vopsită în

în aceste zile, mecanizatorii pun bazele viitoarei recolte, lată pe doi dintre 
ei: Bâdlcâ Ion și Sandu Eatan, de la secția de mecanizare Ulmeni, județul 
Teleorman. Acum 6 ani erau membri cooperatori, acum sint maeștri în 

mînuirea tractoarelor

alb și roșu pentru a fi vizibili șl a 
putea fi protejați in timpul execuției 
lucrărilor. La I.A.S. Rimnicelu, meca
nizatorii au luat în primire suprafețe 
de cite 100 ha cu diferite culturi, de 
căre răspund de la executarea lucră
rilor de bază pină la recoltare. Acum 
ei fertilizează terenurile situate pe 
marginea canalelor de irigații pentru 
a le reda rodnicia acolo unde depo- 
niile au acoperit stratul fertil. Meca
nizatorul Grigore Jilavu a cărat sin
gur 150 tone gunoi de grajd pe te
renurile situate lingă canalele de iri
gații.

în cadrul sistemului de irigații Vi- 
ziru au fost identificați hidrant! 
rupți. înlocuirea lor costă zeci de mii 
de lei, dar și mai mari ar fi pier
derile de recoltă în cazul neînlo- 
cuirii lor. La o instruire organizată 
de Trustul S.M.Ă. Brăila s-a stabi
lit ca mecanizatorii să răspundă so
lidar de starea hidranților. Dincolo 
de această măsură, este necesară o 
muncă politică și de educație temei
nică, de popularizare a mecanizato
rilor gospodari, care dovedesc o înal
tă răspundere față de avutul obștesc.

Semănătoarea nu se folosește doar 
la semănat. Se știe cîte neajunsuri 
cauzează recoltelor administrarea 
neuniformă a îngrășămintelor. în 
cooperativa agricolă Tudor Vladimi- 
rescu, întreaga suprafață de 700 ha 
cu grîu a fost fertilizată. Dar intr-un 
mod deosebit : mecanizatorii au exe
cutat această lucrare bine, uniform, 
utilizînd vechile semănători SU-29 
propuse de mulți ani pentru casare, 
dar care au fost reparate, Inginerul-

vaslui: Trei cereri 
urgente

Au trecut circa două săptămîni de 
cind. potrivit graficelor întocmite de 
Centrala pentru mecanizarea agri
culturii, în S.M.A. trebuia să se ter
mine repararea tractoarelor și ma
șinilor necesare în campania de, pri
măvară. Iată însă că și la această 
dată, în stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din județul Vaslui 
mai sintjde reparat 70 de tractoare. 
De ce ? „în toată perioada repara
țiilor am întimpinat greutăți din 
cauza lipsei pieselor de schimb, ne-a 
spus tov. Ion Cîrneală, directorul 
S.M.A, Negrești. Adeseori este vorba 
de piese destul de simple, cum ar fi 
diferite tipuri de bucșe, axe, roți, dar 
pe care nu le putem recondiționa și 
sintem puși în situația să nu putem 
termina reparațiile la unele mașini. 
Iată de ce cred că, printr-un plus de 
efort, întreprinderile furnizoare ar 
putea să se achite de obligațiile pe 
care le au".

într-adevăr, aprovizionarea cu pie
se de schimb s-ar putea face în 
condiții mult mai bune dacă între
prinderile producătoare ar acorda o 
atenție sporită acestei probleme. Cu 
atit mai mult cu cît unele dintre ele 
sînt subordonate direct Centralei

pentru mecanizarea agriculturii. Ast
fel, I.M.A.I.A. Mirșa produce o se
rie de piese de schimb pentru re
morcile de tractoare. Or, din luna 
noiembrie a anului trecut, centrul ' 
specializat pentru repararea remor
cilor de la Negrești nu a primit nici 
un reper de la întreprinderea amin
tită. De asemenea, I.M.A.I.A. Ro
șiori are restanțe mari la cămășile 
de cilindri, iar I.M.A.I.A. Cluj-Na- 
poca — la cuzineți din bronz, reper 
fără de care nu pot fi folosiți arborii 
motor recondiționați. Practic, din a- 
ceastă cauză, la S.M.A. Negrești re
pararea celor 98 motoare existente 
în stoc merge foarte greu. Tot dato
rită lipsei pieselor de schimb, aici 
au fost reparate numai 10 remorci, 
fată de- 60 cîte erau prevăzute.

Au mai rămas numai cîteva zile 
pînă la începerea lucrărilor agricole 
pe cîmp. Pentru respectarea tehnolo
giilor și executarea la termen a lu
crărilor, este necesar ca întregul parc 
de tractoare și mașini să fie în per
fectă stare de funcționare. Iată de 
ce piesele de schimb trebuie să 
fie asigurate in cel mai scurt timp și 
în cantități suficiente. (Ion Teodor, ' 
Crăciun Lăluci).

PE SCURT, DE PE OGOARE
DOLJ. Mecanizatorii care servesc cooperativele agricole din cadrul 

consiliului intercooperatist Horezu-Poenari, județul Dolj,. au Început însă- 
mintările de primăvară. La cooperativa agricolă „1 Mai" din Bîrza, de 
exemplu, au fost însămînțate 10 hectare de ovăz, la cea din Horezu- 
Poenari — aproape 20 de hectare, precum și primele suprafețe cu ma
zăre. în numeroase alte unități continuă semănatul legumelor in vederea 
producerii răsadurilor. ■

TIMIȘ. La indicația biroului Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
In toate cele 34 stațiuni de mecanizare din județ au fost Înființate for
mații specializate, alcătuite din mecanizatori care transportă îngrășăminte. 
Totodată, sînt depistate toate sursele de gunoi de grajd, inclusiv din gos
podăriile populației. Se urmărește și valorificarea marilor cantități de 
gunoi existente la îngrășătoria de taurine a întreprinderii de industria
lizare a cărnii Timișoara. Aici au fost aduse formații specializate din 10 
S.M.A., care transportă și împrăștie aceste îngrășăminte pe ogoarele a 
20 de cooperative agricole. Acolo unde din cauza terenului moale nu se. 
poate intra în cîmp. gunoiul de grajd este depozitat la capătul tarlalelor, 
în platforme, 
Ioana).

urmind a fi împrăștiat odată cu zvîntarea solului. (Cezar

ILFOV. Pentru a crește potențialul productiv al solurilor podzo- 
lice. îhcepînd din anul trecut în județul Ilfov se desfășoară o amplă ac
țiune de scarificare, adică scormonire a pămîntului la adîncimea de 50—60 
cm. în acest scop. în stațiunile de mecanizare Periș, Vinătorii Mici, Iz
voarele, Călugăreni și Anghelești au fost create formații speciale dotate 
fu utilaje adecvate, a căror asistență tehnică, îndrumare și control sînt 
asigurate de specialiștii oficiului județean de îmbunătățiri funciare. Din 
luna octombrie 1975 pînă acum, în cooperativele agricole Corbeanca, Buc- 
șani, Izvoarele; Singureni, Crevedia Mare și altele, unități ale căror tere
nuri sint cele mai afectate de procesul de podzolire, această lucrare a 
fost executată pe aproape 3 000 hectare. întrucit suprafețe mari de pă
mînt „dau semne de îmbătrînire", acțiunea de scarificare va fi extinsă 
în acest an pe încă 12 000 hectare prin crearea altor cinci formații spe
cializate în executarea unor asemenea lucrări. (Al. Brad).

IN LUMINA HOTĂRlRILOR CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE

Potențialul productiv al bazinelor
-

In articolul precedent, referitor la problemele sporirii producției de 
pește, apărut in „Scînteia" din 21 februarie, au fost abordate proble
me legate de folosirea mai bună a bazinelor piscicole și asigurarea 
puietului necesar populării apelor. în articolul de față, autorul se ocu- - 
pă de aspecte care privesc valorificarea resurselor de hrană din ba
zinele acvatice, aclimatizarea de 
activității de selecție.

Valorificarea integrală a resurse
lor naturale de hrană din bazinele 
acvatice constituie o importantă cale 
de sporire a producției de pește. Sint 
cunoscute pagubele pe care vegeta
ția acvatică le provoacă piscicultu
rii. Odată cu aclimatizarea și popu- 
larea lacurilor și iazurilor cu pești 
fitofagi, vegetația acvatică a deve
nit o hrană valoroasă pentru aceste 
specii. Peștii fitofagi consumă la 
fiecare kilogram de creștere în gre
utate 8—12 kg vegetație acvatică. Ei 
nu sînt concurenți la hrana peștilor 
autohtoni, pentru creșterea lor nu-i 
nevoie de furaje. Ca urmare, în ba
zinele cu vegetație acvatică se ob
ține o producție suplimentară de 
pește de 20 pînă la 80 la sută. Iată 
de ce, extinderea în toate bazinele 
cu apă și vegetație acvatică a peș
tilor fitofagi ar spori anual produc
ția cu 10 000 tone de pește de con
sum. Totodată, s-ar economisi circa 
30 000 tone de furaje clasice, cit ar 
fi necesare pentru a se obține canti
tatea respectivă de crap. Este nece- 
aar ca din peștii fitofagi să se se
lecționeze material producător pen
tru a se putea dubla cel puțin lotul 
existent, astfel îneît în 1976 să se 
obțină cel puțin 1 000 tone puiet.

Producția de pește ar putea crește 
«îmțitor prin înmulțirea unor specii 
care consumă altă hrană decît cei 
care cresc obișnuit în apele noastre, 
în ultimii ani au fost obținute re
zultate bune prin aclimatizarea al
tor trei specii de pești consumatori 
de plancton animal (pureci de 
apă), plancton vegetal (alge ce pro
voacă fenomenul cunoscut sub nu
mele de înflorire a apei) și o specie 
ce se hrănește cu scoici și melci din 
apă. Prin popularea bazinelor pisci
cole cu asemenea pești, pe lingă 
faptul că s-a realizat anul trecut 
circa 4 500 tone pește, ei au contri
buit direct la salubrizarea unor 
lacuri. Simt specii care se hră
nesc cu mîlul organic de pe fundul 
bazinelor acvatice. La noi în țară, 
acesta reprezintă 30—35 la sută din 
resursele naturale de hrană și pe 
care peștii autohtoni nu-1 consumă. 
Din cercetările efectuate rezultă că 
există unele specii apropiate de crap 
sau de chefal care au un ritm de 
creștere superior peștilor de la noi 
și care se pretează la creșterea in 
bazine închise, împreună cu speci
ile noastre, fără să le facă concu
rența la hrană. De asemenea, în sco
pul valorificării intensive a hranei 
naturale din Dunăre, Razelm și li
toralul marin, în preocuparea orga
nelor de resort ar trebui să stea a- 
climatizarea de noi specii și subspe
cii de pești valoroși — nisetru și 
morun de apă dulce — sau a unor 
specii de pești care se hrănesc cu 
insecte aflate din belșug deasupra 
lacurilor și rîurilor.

Trecerea la o piscicultura intensivă 
presupune, desigur, schimbarea teh
nologiilor tradiționale de creștere, 
trecere* 1* un sistem de producție 

noi specii de pește și îmbunătățirea 

care să asigure obținerea unor spo
ruri de greutate superioare celor o- 
ferite de bazinele naturale. în acest 
sens, a fost introdus și în piscicul
tura sistemul de furajare pe bază de 
concentrate. Consider însă greșită 
practica de a se apela numai la acest 
sistem de furajare — destul de cos
tisitor și cu greutăți în procurare — 
în condițiile în care se poate inter
veni și pe alte căi în asigurarea ne
cesarului de hrană. Una dintre aces
tea constă în îmbunătățirea compo
ziției solului prin folosirea de îngră
șăminte și aplicarea celorlalte mă
suri agrozootehnice. La ferma pisci
colă Homorog — Bihor, prin aplica
rea de îngrășăminte intr-un raport 
optim între azot și fosfor,, producția 
de pește a crescut cu 250—300 kg la 
hectar, iar la pepiniera piscicolă Ga
lați — prin adaos de îngrășăminte 
organice; productivitatea naturală a 
bazinelor a fost dublată. îngrășămin- 
tele naturale și, în mod deosebit, cele 
de porc, în afară de faptul că duc la 
creșterea fertilității bazinelor, conțin 
resturi nedigerate care constituie o 
hrană suplimentară pentru peștii din 
speciile autohtone. Așa, bunăoară, în 
iazurile cooperativei agricole Bivo
lari — Iași, prin administrarea a 
2—10 tone bălegar la hectar, produc
ția de pește a crescut de 1,5 ori.

Atenția specialiștilor din sectorul 
piscicol ar trebui îndreptată insă și 
spre valorificarea apelor termale — 
din județele Bihor, Arad, Satu-Mare 
— cît și a celor de la termocentrale, 
în asemenea bazine s-ar putea orga
niza cicluri de creștere a peștilor pe 
tot parcursul anului, fapt ce ar duce 
la obținerea unor sporuri de pește de 
1,5—2 ori mai mari decît se realizea
ză în actualele bazine.

O direcție în care ar trebui să ac
ționeze cu mai multă operativitate și 
eficientă o constituie bonitarea tere
nurilor cu destinație piscicolă. A- 
ceasta presupune, în același timp, pu
nerea pe baze științifice a activității 
de selecție, o aplicare a formulelor 
de populare în funcție de condițiile 
naturale ale fiecărui bazin. înființa
rea, încă din această primăvară, a 
unor ferme specializate pentru pro
ducerea și creșterea reproducătorilor 
de pești — crap, fitoplanctonofagi, 
detritofagi ș.a. — care să fie livrați 
ca material selectiv de reproducere 
unităților piscicole diin zona respec
tivă. ar rezolva una din marile pro
bleme ale producerii puietului de 
pește.
Desigur, la soluționarea probleme

lor la care ne-am referit, o contribu
ție substanțială trebuie să aducă cer
cetarea. în acest sens, nu lipsite de 
importantă ar fi organizarea și con
ducerea unitară a întregii activități 
de cercetare, proiectare și exploatare 
piscicolă. în condițiile actualei fărî- 
mițări a acestui sector, s-a dovedit 
că nu pot fi rezolvate în mod cores
punzător problemele mari pe care le 
ridică producția piscicolă.

După cum în zootehnie condițiile 
de microclimat și de hrănire au o 
mare importantă in procesul de creș
tere. tot așa — in piscicultura — 
condițiile de mediu acvatic, formulele 
de populare, sistemele de policultură, 
cît și rațiile și normele de hrănire, 
în funcție de populare, au o mare 
importantă pentru intensificarea pro
ducției de pește in bazinele piscicole. 
Dar. mai presus de orice, spo
rirea producției de pește depinde de 
bun'a organizare a activității în acest 
domeniu, de aplicarea principiilor și 
tehnologiilor moderne de creștere. 
Aceste cerințe și eăi de dezvoltare 
sînt facilitate de prevederile Legii 
pisciculturii > și pescuitului, adoptată 
in anyl 1974.

Dr. ing. Gheorghe MANEA

k

angajat

O confruntare a cifrelor din gra
fic cu cele din carnetul personal, o 
adunare rapidă și un rezultat : 800, 
Tovarășul Nicolae Bucura, președin
tele comitetului sindicatului de la 

, cunoscuta unitate ploieșteană de uti
laj petrolier, ridică privirea și con
firmă :

— Da, atit : 800 de tone reprezin
tă pînă acum economia de metal pe 
care lucrătorii noștri s-au 
s-o realizeze în acest an în între
cerea socialistă. Sînt angajamente 
ferme, socotite la gram.

— Ati spus „pină acum". Să înțe
legem că nu vor înceta căutările de 
noi rezerve interne, de noi posibili
tăți pentru o și mai rațională folo
sire a metalului ?

— Așa este. în cadrul grupelor 
sindicale s-au întreprins noi acțiuni. 
De pildă, și aceasta este o propunere 
venită din rîndul muncitorilor, am 
înminat recent fiecărui om de la 
mașină, din ateliere, cîte o fișilf-test. 
Simplă de tot. Muncitorul este rugat 
să precizeze ce se mai poate face 
pentru economisirea unor noi can
tități de metal. Fișele au și început 
să se întoarcă la noi. Ele dovedesc, 
într-adevăr, o înaltă conștiință mun
citorească.

La oțelărie l-am întîlnit pe ing. 
Dumitru Ghioca. care ne-a relatat : 
„Tocmai acum făceam o mică soco
teală legată de economiile de nichel, 
material, după cum se știe, deficitar 
și foarte scump. De la începutul a- 
nului ne-am gîndit noi, cițiva comu
niști, să folosim elementele feroase, 
uzate (se pregătiseră pentru preda
rea lor la fier vechi), din care, îm
bogățite cu crom și nichel, să elabo
răm șarje de oțel slab aliat și înalt 
aliat. Nu ne-a fost ușor să punem la 
punct rețeta, dar am reușit. Și ne 
bucurăm pentru cele 1 000 kg de 
nichel economisit".

„Despre responsabilitatea ce revine 
fiecărui membru al colectivului față

(Urmare din pag. I)

întreprinderea mecanică Sibiu. Se lucrează la un nou lot de piese hidraulice 
de mare capacitate

de metalul consumat s-a discutat pe 
larg în adunarea generală consacra
tă activității ideologice — ne-a spus 
tinărul modelor Mihai Rotaru, .se
cretarul organizației U.T.C. din sec
ție. Avem anul acesta sarcini mai 
dificile și rebutul poate fi prevenit 
dacă se lucrează cu mare atenție și 
cu multă dragoste pentru meserie".

în sectorul 
fontei, aceeași 
pare colectivă 

vecin, de turnare a 
atmosferă de preocu- 
pentru economisirea

la Întreprinderea „1 mai din PLOIEȘTI

ECONOMISIREA METALULUI
problemă de conștiință

fiecărui strop de metal. Adjunctul 
șefului de secție, ing. Dan Voicules- 
cu, ne-a informat că din angaja
mentul anual, de 50 tone fonte eco
nomisite, în timpul ce a trecut din 
acest an s-au contabilizat peste 17 
tone. Un rezultat bun. Și meritul 
principal este al echipelor de forma
tori conduse de maiștrii Nicolae 
Bașcu și'Gheorghe Adam, al celor 
de la elaborare de sub conducerea 
lui Ion iDavidescu și Ștefan Bogdan. 
Pe ce căi s-a acționat ? S-a urmărit 
mai atent procesul metalurgic din 
cubilouri, a crescut exigența în se
lectarea materialelor care se introduc 
în compoziția șarjelor. Pe de altă 
parte, risipa de fontă de la turnare 
sau datorată bavurilor și stropilor 
(da, stropilor I) a fost eliminată 
complet.

Cum se prezintă situația în secția 
prelucrătoare, 
plex ? Recent. 
Cunia — numai 
ficialitatea lui, 
rebutat o piesă
Cind controlorul de calitate i-a adus 
la cunoștință ce a făcut el în 60 de 
ore de lucru, Cunia s-a supărat. Din 
proprie inițiativă, colegii de 
din atelierul strungărie mare

i

cea de utilaj com- 
strungarul Valentin 

și numai din super- 
lucru constatat — a 
mare (350 kg metal).

muncă 
s-au

u

sfîrșitul schimbului în ju- 
i-au spus : „Hai să discu-

adunat la 
rul lui și . __ ..
tăm, tovarășe, cazul tău ! Cum gin- 
dești, cum acționezi tu ? Oare ca un 
muncitor înaintat Strungarul și-a 
făcut, se pare, un proces adine de 
conștiință, de vreme ce acum lucrea
ză numai piese de calitate ireproșa
bilă.

Că economisirea metalului în sec- 
de utilaj complex se află la ini- 
oamenilor ne-o demonstrează și 
alt fapt. Echipele de lăcătuși ale 
Vasile Drăgoi, Gabriel Mavrodin, 

cro- 
ini- 

„S-ar putea mai 

ția 
ma 
un 
lui
Gheorghe Radu n-au vrut să 
iască materialul după desenele 
țiale din proiect.
bine" — și-au spus ei. După croiri 
combinate mai judicios, la stîlpii și 
grinzile executate, ei au reușit să •-

sumurile de combustibili și energie 
vor corespunde nivelului dotării teh
nice a intreprinderilor.

De mare. însemnătate este, toto
dată. să se acționeze cu fermitate 
pentru valorificarea resurselor ener
getice secundare. în acest domeniu, în 
numeroase unități au fost ' obținute 
realizări bune, materializate în mari 
economii de energie și combustibili. 
La Combinatul siderurgic din Reșița, 
de pildă, anul trecut economiile în
registrate pe această cale s-au ri
dicat la circa 250 000 tone combustibil 
convențional. Important este ca 
pină Ia sfirșiful lunii iunie a.e. să 
fie elaborate în toate unitățile stu
diile de valorificare a resurselor ne
recuperate. Acolo unde au fost în
tocmite, este necesar să fie urgentate 
lucrările de aplicare a acestor studii.

Evident, mai sînt și alte direcții 
de acțiune pentru gospodărirea cu 
maximă economie a energiei și com
bustibililor. Aplicarea programelor 
de măsuri întocmite în acest scop, 
identificarea de noi posibilități și re
zerve trebuie să constituie o preo
cupare constantă și asiduă a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii, ți- 
nîndu-se 
lurile de 
pe acest

seama de faptul că nive- 
consuin stabilite in planul 
an trebuie considerate mi

LA Z
conomisească o tonă de metal. Nici 
un căpătii de tablă n-a rămas nefo
losit. „Dar, aprecia ing. Tudor Ghi- 
culescu, merituoase sint și preocupă
rile maiștrilor și ale tehnicienilor 
pentru schimbarea unor tehnologii 
de lucru prin care se evită transfor
marea metalului în șpan. Așa a fost 
cu propunerea noastră pentru trece
rea unor roți dințate de la sistemul 
de lucru prin turnare la cel de for
jare. Proiectantul și-a însușit propu

nerea și. astfel, am salvat de la ri
sipă tone întregi de metal dur".

De altfel, după cum am văzut în 
întreprindere, proiectarea este pur 
și simplu asaltată de propuneri, 
în atelierele de proiectare se 
lucrează intens Ia modernizarea in
stalațiilor de foraj, a celorlalte agre
gate și utilaje, pentru menținerea 
pasului cu tehnica accelerată pe 
plan mondial. Secretarul comitetului 
de partid de la sectoarele de concep
ție, tovarășul Ion Giurgiuveanu, 
întîmpină cu o întreagă arhivă 
cartoteci.

— Ce sînt toate acestea T
— Sînt miile de propuneri ale 

ginerilor, maiștrilor, . muncitorilor, 
transformate în sarcini de proiecta
re de piese fi lubansamble, pe oa- 

ne 
de

ln-

nime. Cultivînd în conștiința tutu
ror înalta responsabilitate pen
tru drămuirea fiecărui gram de 
combustibil, fiecărui kilowat-oră 
de energie, organizațiile de partid 
din întreprinderi au datoria ca — o- 
dată cu controlul riguros și sistema
tic al aplicării măsurilor tehnico- 
organizatorice stabilite — să acțio
neze, prin toate formele muncii po
litico-educative. pentru dezvoltarea 
spiritului gospodăresc, pentru întări
rea ordinii și disciplinei in domeniul 
consumurilor, pentru crearea unei 
opinii muncitorești intransigente, 
combative față de orice manifestare 
de neglijență, de risipă, pentru folo
sirea cu maximă grijă a acestor re
surse de preț ale economiei națio
nale. Dezvoltarea industriei noastre 
socialiste în actuala etapă cere mă
suri tot mai ferme și stăruitoare 
pentru creșterea randamentului folo
sirii resurselor energetice, pentru e- 
conomisirea strictă a combustibililor 
și energiei. Iată de ce, înfăptuirea 
acestor sarcini subliniate de condu
cerea partidului trebuie să devină 

.pretutindeni o cauză generală a tutu
ror oamenilor muncii, întrucît, prin 
accentuarea preocupărilor în acest 
domeniu — din primele luni ale a- 
nului — vor avea de cîștigat econo
mia națională, întregul nostru popor.

I I

meni. Sînt foi în care totul est» 
calculat la centimă.

— Și acum ce urmează ?
— Nimic altceva decît începerea 

lucrului (de altfel, este început de 
mult) la planșa de desen, pentru rea
lizarea proiectelor.

— Am găsit pînă acum posibilități 
de reducere a consumului normat de 
metal — ne spune ing. Atanase Nl- 
culescu, șeful departamentului de 
concepție și pregătire a fabricației — 
de circa 600 tone. Continuăm inves
tigațiile. în conștiința noastră de co
muniști. un lucru este clar : nu ad
mitem nici un fel de rabat Ia cali
tate, nici un fel de abateri de Ia 
indicii superiori de funcționalitate 
de dragul de a fi evidențiați pentru 
o economie de metal. Tot atit de 
exigenți sîntem însă și față de men
talitatea unor proiectanți care cred 
că toleranțele mari, obezitatea unor 
piese ar reprezenta un certificat de 
calitate.

— Mișcarea de inovații — ne spu
nea tov. Bucura — acțiunile organi
zate de noi în întrecere, cum ar fi : 
fiecare specialist — un cadru de con
cepție. omul tinăr de lingă tine — 
muncitor fruntaș ca tine! șl altele au 
meritul că au mobilizat masele de 
lucrători, i-au atras și mai puternic 
în realizarea economiilor de metal ; 
în mișcarea largă pentru economia de 
metal (ați văzut, instalațiile noastre 
cîntăresc sute de tone I) nu numai 
că s-au obținut rezultate materiale 
directe, dar s-a dezvoltat și conștiin
ța oamenilor, s-a întărit spiritul lor 
de chibzuință și de preocupare gos
podărească, de intoleranță față de 
risipă, s-a creat o sudură de intere
se comune, au crescut exigența, com
bativitatea lucrătorilor întreprinde
rii. Cred că acesta este cel mai pre
țios cîștig 1

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Sein teii"
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Literatura pentru co
pil face parte integrantă 
dintr-o literatură națio
nală, nici o istorie a li
teraturii nu o tratează 
ca un capitol aparte. A 
spune că o bună litera
tură pentru copii este 
gustată de toate viratele 
și că, invers, o bună li
teratură pentru maturi 
este deseori accesibilă și 
copiilor nu este o sim
plă butadă. Dovadă, o- 
pera lui Ion Creangă. 
Distribuirea acestei li
teraturi. pe anumite eta
pe ale copilăriei este o 
chestiune de metodolo
gie școlară — mă în
doiesc că marii scriitori 
se gindeau apriori pen
tru care vîrstă anume 
vor scrie. Această com
partimentare duce la o 
viziune didaoticjstă, so- 
ciologist-vulgară, care 
reduce pe nedrept nive
lul de înțelegere al co
pilului, mai cu seamă în 
societățile moderne, ci
vilizate, cu un sistem de 
informații bogat și bine 
articulat.

Literatura română din- 
totdeauna a avut o lite
ratură pentru copii bo
gată, valoroasă și diver
sificată. Izvoarele ei 
sini, firește, în folclor. 
Culegerile prelucrate de 
basme ale lui Petre Is- 
pirescu, și nu numai ele. 
sint o comoară inesti
mabilă. Folclorul ne-a 
dat doi eroi ideali in 
setea de desăvîrșii-e, 
de un eroism exemplar 
și de frumusețe artisti
că înaltă, neegalați în 
alte literaturi : Făt Fru
mos și Ileana Cosînzea- 
na. Dar la florilegiul 
povestirilor se adaugă 
apoi baladele populare, 
de obicei epico-lirice, 
care răspund setei de e- 
rodsm a generațiilor 
proaspete prin persona
jele legendare sau de
venite legendare : Meș
terul Manole. Corbea, 
Toma Alimoș,. Gruia lui 
Novac, dar și setei de 
cunoaștere și contactului

cu Istoria al eopilului, 
prin prezenta domnito
rilor țării și a tribuni
lor in baladă : Negru 
Vodă și Dragoș, Mihai 
și Ștefan, Constantin 
Brlncoveanu sau flo
ria, Tudor, Iancu. Inte
resantă este pentru fol
clorul românesc prezen
ta in cîntecele populare 
a unui domnitor din pli
nă epocă modernă : 
AL I. Cuza, argument 
că folclorul nu încetea
ză odată cu creșterea 
nivelului de civilizație.

rea, că Ion Creangă se 
situează prin opera sa 
la dimensiuni- universa
le, alături de Andersen, 
frații Grimm sau Ch. 
Perrault.

Trebuie însă să spu
nem cu aceeași gravita
te că, paralel cu buna, 
cu marea literatură pen
tru copii, au circulat și 
vrafuri de maculatură 
nu numai ridicolă ci, 
uneori și nocivă. în am
balaj mistic, ea propo
văduia fatalismul sme
reniei și supunerii, fi-

adevărat are tn palma
res și creații penitru co
pii. Acest fel de litera
tură, de mare importan
tă în educația patriotică 
și comunistă a tinerelor 
generații, sub învestitu
ra statală. in tiraje de 
masă, poate constitui 
o rid nd repertoriul unor 
piese, dramatizări sau 
recitaluri și mă mir de 
oe nu facem acest act 
de cultură atit de ne
cesar, care ar constitui 
totodată un bilanț al 
valorilor existente și al

de peripeții și năzdră
vănii — în. lumea gravă 
a i'deilor și sentimente
lor proprii epocii noas
tre. Revolutionarea ge
nului constă tocmai în 
această scoatere din 
inerție și stereotipie, 
prin dinamizarea și a- 
plicarea lui la viața so
cială. Copilul contempo
ran se vrea necesar ță
rii. alături de părinți. 
El este informat de ceea 
ce se întâmplă în tară : 
radioul. televiziunea, 
publicațiile specifice

LITERATURA PENTRU COPII
din unghiul de vedere al actualității

forța de creație a po
porului răminînd mereu 
nesecată.

Sub influența folclo
rului, istoria literaturii 
culte înregistrează la 
noi un nesfirșit șir de 
opere de primă mărime. 
Antologia basmului cult 
editată de loan Șerb ne 
demonstrează că toți 
marii clasici au scris 
pentru copii sau opere 
asimilabile nivelului lor 
de înțelegere. Emines- 
cu, Caragiale, Creangă, 
Slavici, Odobescu, Coș- 
buc și, mai tîrziu, Sado- 
veanu, Cezar Petrescu, 
Camil Petrescu, Ion A- 
gîrbiceanu, Elena Fara- 

Tudor Arghezi. și 
_.j scris aseme- 
opere. Din con- 

fecundă cu 
copilăriei au

go, ' 
alții au 
nea 
fruntarea 
orizontul 
ieșit și capodopere : „A- 
mintirile din copilărie" 
ale Iul Creangă și „Dum
brava minunată" a lui 
Sadoveanu. Putem spu
ne, cu toată răspunde-

Tnsemnâri de Al. ANDRITOIU

rește prin, criterii de 
clasă binecunoscute. în 
ambalaj laic, ea era di- 
dacticist-primitivă, sfă
toasă sau de factură a- 
venturistă. A trebuiit 
așadar ca, după elibe
rare. să se aleagă griul 
de neghină și să se con
tinue tradiția adevărată, 
realistă a literaturii 
noastre pentru copii. Si 
putem spune 
peste treizeci 
la eliberare 
create opere 
destinate copiilor pa
triei. în spirit nou, revo
luționar. Că o seamă de 
scriitori care nu abor
daseră niciodată acest 
gen l-au practicat cu 
pasiune (Camil Petres
cu în „Papuciada", Mi
hai Beniuc etc.), iar alții 
și-au găsit în el o ade
vărată vocație.
aproape oricare scriitor

că in cei 
de ani de 

au fost 
antologice 

copiilor

Astăzi,

carențelor lor pentru 
ști mai bine 
mergem mai
Chiar apropiatul Con
gres al educației politice 
și al culturii poate isca 
un asemenea prilej de 
confruntări, dincolo de 
articolele teoretice pe 
care le publicăm și care 
rămîn astfel fără supor
tul demonstrației prac
tice. Preocuparea tre
buie lărgită la toate ni
velurile așezămintelor 
noastre culturale : de la 
Teatrul Național la ca
sele de cultură, cămine
le culturale, casele pio
nierilor și scenele șco-. 
Iilor.

Cîștigul adevărat al 
noii noastre literaturi 
pentru copii, mai cu 
seamă în ultima perioa
dă. constă în trecerea ei 
dincolo de jocul gratuit, 
de gingășia disimulată.

a
cum să 
departe.

vîrstei, sistemul peda
gogic al grădinițelor și 
școlilor îl familiarizează 
treptat cu. noua epopee 
a desăvîrșirii construc
ției socialiste. Cu trecu
tul și viitorul neamului. 
Procentul elevilor frun
tași crește vertiginos, iar 
munca pionierilor în 
microuzine și în micro
cooperative a depă
șit cu mult faza, odini
oară idilică, a culegerii 
spicelor de griu de 
pe tarla. Cel oe a vă
zut o expoziție la ca
sele pionierilor cu apa
rate complicate pînă la 
nivelul electronic, exe
cutate de copii, și a ur
mărit, cit de cit, premii
le cîștigate la concursu
rile internaționale (prin
tre care și o invenție o- 
mologată pe plan inter
național) își dă limpede 
seama că acestor copii e 
neoesar să li 
totul 
Nu 
voie

altă 
avem

se scrie cu 
literatură, 
însă ne- 
literatură

uscată, tehnicistă, ci de 
una valoroasă, de largă 
fantezie, care să nu ani
hileze poezia funciară 
din sufletul copilului, 
nici joaca, nici gingășia, 
dar care să întărească 
valorile sociale civice 
fără de care viitorul de 
aur al patriei nu poate 
fi cucerit. Dragostea de 
muncă atît de proprie 
poporului român, hăr
nicia lui, inspirația și 
inițiativa care fac din 
muncă un proces crea
tor, finalitatea acestei 
munci în viziunea parti
dului nostru comunist, 
steiul de răspundere so
cială și de demnitate 
națională prezent în 
orice activitate, patrio
tismul adevărat — iată 
virtuți 
trebuie 
in că de la virsta cea mai 
fragedă. Sint oare, toate 
acestea abstracțiuni, 
lecții de etică 
de psihologie î 
incapabile să 
mobilul unor 
și înfruntări atît 
cesare literaturii 
ror timpurilor ? Progra
mul partidului este toc
mai dovada aplicării lor 
practice. Construirea 
unei imense hidrocen
trale, a unui viaduct, a 
unui combinat, în spiri
tul valorilor etica cita
te mai sus, constituie 
vatra luminoasă a unor 
noi mituri, sursa noilor 
balade, izvorul tuturor 
genurilor și speciilor li
terare in care personali
tatea scriitorului, atunci 
cînd ea există, să se 
miște nestingherita. Șa
blonul, monotonia, teh
nicismul derivă nu din 
sărăcia surselor de in
spirație, ci din cea a ta
lentului.

Avem toate datele 
unei viitoare mari lite
raturi pentru copii, pri
menită, colorată cu un 
caracter educativ real. 
Va trebui s-o realizăm 
și o vom realiza.

cinema
NOTE DE LECTURĂ

Elena GEORGESCU, Titu GEORGESCU

cu care copilul 
să se forjeze

sau 
și deci 

devină 
acțiuni 

t de ne- 
i tuitu-

Tezaur de cîntec românesc

MUZICAL ttr

Au trecut opt ani 
de cînd dirijorul Lu
dovic Baci a alcătuit 
Formația de 
veche. Opt ani 
care, cu migală, 
măiestria unui 
cian de mare 
sionalitate, ______
formației a transcris, a 
orchestrat sute de pa
gini de muzică veche. 
Ludovic Baci s-a a- 
plecat asupra unor pa
gini de Monteverdi, 
Purcell, Bach (ne a- 
mintim de excepționa
la versiune orches
trală a „Artei fugii"). 
În același timp însă a 
căutat cu sirguință să 
facă cunoscut publi
cului muzica româ
nească din evul me
diu : o muzică de o 
atranie frumusețe, în 
care este clară pătrun
derea melosului popu
lar in straturile mu- 

- zicale ale timpului 
(muzică bizantină, gre
goriană. orientală etc.). 
Pentru că este intere
sant de subliniat că 
în muzica veche româ
nească s-au întilnit 
diverse straturi muzi
cale, că fiecare a avut 
o evoluție proprie și, 
in același timp, s-au 
influențat, au născut 
creații noi de mare 
pitoresc.

Așadar, un dirijor și 
formația de instru
mentiști pe care și-a 
alcătuit-o, înzestrați 
muzicieni ce cîntă la 
blockfliitte si viola da 
gamba, la lăută «d 
spinetă, și-au pro
pus — așa eum a 
demonstrat si progra
mul recentului concert 
— să valorifice muzi
ca secolelor XVI, 
XVII, XVIII. Am as
cultat: o Fantezie
compusă inițial pentru 
lăută, de Valentin 
Bakfark (sec. XVI), o 
muzică la fel de lim
pede, de expresivă ca 
și celebrele opusuri 
scrise de Giovanni și 
Andrea Gabrielli, piesă 
transcrisă de L. Baci 
pentru 4 gambe, 4 
blockfliitte și 4 ancii, 
un madrigal de Giam
battista Mosto (sec. 
XVI), maestru polifo- 
nist care a activat la 
curtea din Alba Iulia. 
Din creația sibianului

muzică 
în 
cu 

muzi- 
profe- 

inițiatorul

Gabriel Reillch (sec. 
XVII) ne-au fost ofe
rite 5 arii pentru so
prană și o formație de 
cameră, arii bogat or
nate, cu caracter con
certant. Interesant 
însă, după cum spu
nea dirijorul formației, 
partitura descoperită 
la Arhivele de Stat din 
Sibiu nu avea însem
nată decît o singură 
linie melodică, dar du
ratele sunetelor, aug- 
nientîndu-se pe par
curs. sugerau posibili
tatea alcătuirii ' unui 
contrapunct din două 
voci ; de aici deduce
rea unei anume armo
nii !

Am ascultat și Dan-

«uri valahe de Daniel 
Speer, numit și Sim- 
plicissimus Dac (sec. 
XVIII), Dictum pentru 
soprană, de un cunos
cut muzician transil
vănean din secolul 
XVIII : Johann Sar
torius-junior. Cu to
tul impresionant însă 
au răsunat cele 21 de 
melodii (dans valah, 
dans pereche, dans la 
umăr...) din Codex Ca- 
ioni, culegerea lui Ion 
Căianu (secolul XVII). 
— document de o va
loare cu totul excep
țională pentru istorio
grafie — în formula 
orchestrală a dirijoru
lui, care a dat culori jje 
mare rafinament aces
tor pagini de cîntec 
vechi românesc. Și ca 
o concluzie, ne-a fost 
prezentată. în primă 
audiție, o pagină de vi
brație, de adincă me
ditație, cantata „Epi
taf Eftimie Murgu" de 
Doru Popovici. compo
zitor mereu preocupat 
de muzica veche româ
nească, autor al unor 
coruri inspirate din 
culegerile lui Anton 
Pann, al unei lucrări 
care tălmăceau cîntece 
din Codex Caioni.

Concertul formației 
de instrumente vechi 
este, fără îndoială,

un eveniment al 
stagiunii. Am aplau
dat. măiestria dirijo
rului, contribuția fie
cărui muzician, cîn- 
tul limpede, cu tonul 
potrivit unor astfel de 
lucrări, al solistelor 
Georgeta Stoleru. Ro- 
dica Mitrică. Paulina 
Stavrache-Ciocmărean. 
Concertul, dincolo de 
valoarea lui artistică, 
exprimă un act cultu
ral realizat cu pasiune, 
cu dragoste pentru 
muzică, dar mai presus 
de orice cu nobila do
rință de a face cu
noscut publicului de la 
noi și lumii întregi 
tezaurul de cintec 
românesc (amintim 
succesul cu totul deo
sebit al acestei forma
ții în Polonia, Iugosla
via, Spania). De-aici 
nevoia unei mai mari 
atenții pentru activita
tea acestor muzicieni. 
Pentru că formația 
de instrumente vechi 
a Radioteleviziunii,' 
Stagiunea trecută nu a 
concertat deloc (!), iar 
in actuala stagiune, 
concertul amintit este 
al doilea și pare-se ul
timul ! Turneele sale 
în centrele culturale 
din țară sînt inadmisi
bil de rare : cel mai 
recent fiind în ur
mă cu 3 ani. Este 
știut că sînt puțini la 
număr acei muzicieni 
care cunosc 
instrumentelor vechi : 
chiar membrii acestei 
formații sint selecțio
nați din ansamblurile 
simfonice ale Radio
difuziunii, Filarmoni
cii. Conservatorului. 
Astfel, apar dificul
tăți în programarea 
repetițiilor, imprimă
rilor... Dar cum for
mația aparține Ra
dioteleviziunii s-ar 
putea găsi o formulă 
care într-adevăr .să o 
sprijine, să-i dea posi
bilitatea să 
mai mult 
sălilor de 
televiziunii, 
fășoare în

■bune condiții activita
tea concertistică de 
înaltă clasă pusă în 
întregime în slujba 
culturii noastre.

Smaranda 
OȚEANU

tehnica

comunice 
publicului 
concert și 
să-și des- 
cele mai

' XC ' *L
Imagine pentru o expoziție pe tema mamei și copilului...

Foto : Gh. Vințilă

• Hotel „Pacific* I SCALA — 8,15;
11,30: 13.45; 16; 18,15: 20,30.
• Mr. Majestyc : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30,
FESTIVAL — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Banchet pentru Ahlle : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Dragoste amară : CAPITOL — 
9.30: 11,45; 14; 16: 18,15; 20.30.
• Zorro : PATRIA — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20,15, BUCUREȘTI — 

■»; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MODERN
— 9: 11,45;------ ------ "
• Dincolo 
9.15: 11,30: 
FLAMURA 
18,15: 20,30.
• Cei trei 
VIAR — 9;
20.30, MELODIA
16; 18.15; 20,30.
• Patima : BUZEȘTI — 8; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR — 
16; 18: 20.
• Cele pe care nu le-am uitat : 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Un cintec pe Broadway : CASA
FILMULUI — 10; 13; 16; 19, GLO
RIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
VOLGA — 9.30; 12,30; 16; 19.
• Zile fierbinți : VICTORIA — 
9.15: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Giordano Bruno : FLOREASCA
— 15.30; 18; 20,15.
• Inspectorul Brannigan : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Chitty-Chitty, bang-bang s DOI
NA — 9.30; 12,15; 15,15.
• Sfirșitul vacanței : DOINA — 
18,15; 20,15.
• Casa de la
GRIVIȚA — 9;
18,15; 20.15.
• Primăvara — 
treia, aț treilea război mondial —
16.15, Domnișoara doctor — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Automobilul, vioara șl cățelul i
COTROCENI ...... ...
18; 20.
• Dragoste
— 9; 11,15: 
EXCELSIOR 
18,15; 20,30.
• Premiul :
18; 20.
• Magnolia
UNIREA — J5.45; 18; 20.
• Circul : DACIA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Toate dovezile Împotrivă : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• J. D. Cahill : BUCEGI — 15,45; 
18; 20.
• Singurătatea florilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Marele Gatsby : FERENTARI
— 16; 19.
• Orașul văzut de sus : PACEA
— 16; 18; 20.
• Pirații din metrou : GIULEȘTI
— 13,30; 17,45; 20.
• Alarmă In Deltă : CRÎNGAȘI
— 16. <
• Eu și dragele mele mătușl : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.13.
• Secretul clfrulut : MUNCA — 
15,45; 18; 20.
• Respirație liberă : COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
• Cuibul : FLACĂRA — 15,30;
18; 20.
• O călătorie spre centrul Pămtn- 
tului : ARTA — 14; 17; 20.
• Aventuri la Marea Neagră : 
VITAN — 15,30; 19.
• Cascadorul : RAHOVA — 15,45; 
18; 20,15.
• Cursa : PROGRESUL — 15,30;
17,30; 19,30.

14,30: 17,15: 20.
de pod : CENTRAL — 

13,45: 16; 18,15: 20.30,
— 9: 11,15; 13,30; 16;

mușchetari : FERO-
11,15; 13,30; 16: 18.15;

9; 11.15; 13,30;

miezul nopții s
11,15; 13,30; 16;

14.15, Lumea a

10; 12; 14; 16;

și moarte : AURORA 
13,30; 15,45; 18: 20,15, 
— 9: 11,15; 13,30; 16;

VIITORUL ie;
intlorește din nou :

PROGRAMUL II

„Mișcarea democratică
și revoluționară

a femeilor din România"
Multe fiice ale aces

tui pămînt și-au con
sacrat viața cauzei 
progresului social, in
dependenței și su
veranității țării, imor- 
talizîndu-și numele 
prin spiritul de jertfă 
și responsabilitate so
cială, prin tenacita
tea șl militantismul 
revoluționar. Aceasta 
este prima și cea 
mai peremptorie con
statare care se de
gajă din lectura lucră
rii „Mișcarea democra
tică și revoluționară a 
femeilor din Româ
nia", apărută de cu- 
rînd în editura „Scri
sul românesc" din Cra
iova.

Aparte de redarea 
faptelor, a evenimen
telor istorice marcante 
(anul revoluționar 1848, 
Unirea Principatelor 
Române, războiul de 
independentă din 1877, 
cel din anii 1916— 
1918, epopeea rezisten
ței antifasciste a po
porului român) ori 
cotidiene care au de
tașat In prim-planul 
vieții economice și so- 
cial-politice a poporu
lui român rolul atit de 
pregnant al maselor de 
femei, cartea are me
ritul de a se înscrie in 
istoriografia de specia
litate ca prima lucrare 
de cuprindere sinteti
că a evoluției organi
zatorice ascendente a 
mișcării feminine din 
România, de la pri
mele sale începuturi și 
pînă în zilele noastre. 
Cititorul poate urmări 
astfel, pe lingă an
samblul organizării

mișcării feminine din 
România, luată în sen
surile sale generale, 
aspectul specific, dar 
de maximă însemnăta
te, al organizării și ac
tivității revoluționare 
a femeilor muncitoare, 
eforturile făcute în a- 
cest sens de mișcarea 
muncitorească, socia
listă și saltul calitativ 
înregistrat și în acest 
compartiment de actul 
istoric care a avut loc 
in urmă cu 55 de ani, 
al transformării parti
dului socialist în Par
tidul Comunist Român.

Autorii prezintă pro
cesul. organizării miș
cării feminine din 
România în dezvol
tarea sa firească și 
mereu ascendentă, ca 
urmare a experienței 
fructuoase pe care 
partidul revoluționar 
al clasei muncitoare a 
dobîndit-o de la o eta
pă istorică la alta. A- 
pare clar că activitatea 
cercurilor socialiste, a 
comisiilor de propa
gandă de pe lîngă or
ganizațiile partidului 
comunist sau a Cercu
rilor femeilor munci
toare pendinte de Sin
dicatele Unitare au 
constituit rezultatul fi
resc al acelorași cău
tări și eforturi orga
nizatorice, și că fără 
existența lor cu greu 
s-ar putea explica 
crearea Societății pen
tru protecția femeii și 
a copilului, a Frontu
lui feminin. Sînt relie
fate -sensurile majore, 
de luptă împotriva 
primejdiei fasciste.

pentru apărarea inde
pendenței și suverani
tății naționale ce le-au 
fost conferite acestor 
organizații de către 
partidul comunist : 
sensuri pe care femeile 
muncitoare și demo
crate din România 
le-au transpus în fapt 
atunci, ca și tn anii 
ulteriori, ai dictaturii 
militare antonesciene 
și războiului hitlerist, 
la înălțimea acelorași 
înalte virtuți revolu
ționare și patriotice.

Paginile de eroism 
*i abnegație revoluțio
nară care definesc ro
lul activ al femeii 
muncitoare și antifas
ciste în cadrul mișcă
rii de rezistentă anti- 
hitlerisstă, organizată 
și condusă de partidul 
comunist, oferă auto
rilor oondiții firești și 
optime pentru releva
rea activității și a ro
lului femeii și în 
epoca ulterioară, a 
revoluției democrat- 
populare și edificării 
societății socialiste. 
Succesele de prestigiu 
dobîndite de poporul 
român in toate dome
niile de activitate, sub 
conducerea partidului 
comunist, înglobează 
munca harnică și en
tuziastă a milioanelor 
de femei, talentul și 
priceperea lor. dragos
tea de patrie și devo
tamentul nețărmurit 
pentru cauza victoriei 
definitive a societății 
socialiste în patria 
noastră.

Dr. Olimpiu 
MATICHESCU

I. M. ȘTEFAN, V. FIROIU

„Sub semnul Minervei"

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică) : 
Valiza cu fluturi — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Andrezej Markowski 
(R. P. Polonă). Solist : Murakami 
Genikiro (Japonia) — 20.
• Opera Română : Bălcescu — 19.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 1.9. (sala Grădina 
Icoanei) : Titanic vals — 19.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul ,.C, I. Nottara" (sala
Magheru) : Ultima oră — 19,30,
(sala Studio) : Trei intilniri — 19.
• Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tft- 
nase" (sala Savoy) ; Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : . 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Șoricelul și păpușa — 10, 
Prințesa și ecoul — 19, (sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani — 
10, Un băiat isteț și un rege nătă- 
fleț — 17.
• Circul București : Zoo Circus 
Praga — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cinci seri — 19,30.

16.00
PROGRAMUL I
Teleșcoală. Școala contemporană. 
(Ciclu pentru cadrele didactice). 
„Școala satului".
Curs de limba engleză.
Emisiune in limba germană.

16.30
17,00
13.43 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor șl animalelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 “ ' ‘ _Viața unei femei. Portretul comu

nistei Maria Surdeanu.
Film artistic : „Vîrtejuri de pri
măvară". Producție a studiourilor 
Lenfilm. Premieră pe țară. în dis
tribuție : Roman Medianov, Larisa 
Malevnaia, Lev Durov. Regia : 
Grigori Aronov.
Artiști ai scenei lirice românești : 
soprana Silvia Voinea — solistă a 
Operei Române din București. Ișl 
dă concursul Nicolae Herlea.

12,10 24 de ore.

20,16

îl, 45

Bătrinul sat devine un frumos oraș tmar
(Urmare din pag. I)

Dlrectorul căminului cul
tural ne invită să vizităm 
muzeul „Gheorghe Lazăr“. 
Cărți care au făcut parte 
din biblioteca înflăcăratului 
învățat și ctitor ăl învăță- 
mîntului românesc, fotogra
fii, stampe și mobilier de 
epocă dau acestui muzeu 
aerul cald pe care îl recu
noști și îl respiri în toate 
lăcașurile similare, unde se 
înțelege că prezentul pri
vește cu un respect sacru 
momentele de glorie ale 
istoriei.

Apoi cînd Văd, la căminul 
cultural, cele peste 13 000 
de cărți ale bibliotecii, cînd 
îmi amintesc să fi văzut 
numai cu o oră în urmă 
cele 6 000 de volume ale bi
bliotecii liceului industrial, 
cele peste 3 000 de volu
me ale bibliotecii sindica
le de la „Sticla" si înghe
suiala de cumpărători în 
librăria din Avrig nu pot 
să nu mă gîndesc la Gheor
ghe Lazăr, autorul inspirat 
care în anul 1826 tipărise 
un opuscul intitulat „Povă- 
țuitorul tinerimei". Zeci de

mii de cărți din Avrig, ar
doarea cu care se citește în 
acest loo par să arate mai 
presus de orice că povața 
marelui patriot din veacul 
trecut n-a trecut fără ecou 
în înseși vatra unde scin- 
teia ei a lucit pentru prima 
oară.

Un Interes atît de mare 
și statornic pentru bunuri
le spirituale (carte. disc, 
film, televiziune. presă) 
este o dovadă peremptorie 
că urbanizarea începe nu 
cu asfaltul, ci cu mintea și 
inima. Micul meu gind fe
ricit mi-1 confirmă prima
rul loan Jugărean cînd, 
ajungînd în fața clădirii noi 
și moderne a oficiului 
P.T.T.R., îmi spune : ve
deți, în prezent avem o 
centrală telefonică semi
automată cu 100 de linii, 
în 1977 vom construi o 
școală cu douăzeci de săli 
de clasă și cu ateliere de 
tip industrial pentru învă- 
țămîntul practic. în actua
lul plan cincinal vom con
strui o casă de cultură pen
tru tineret...

Sub ochii mei însetați de 
curiozitate se perindă ima-

ginile unui șir de proiecte 
spectaculoase în legătură 
cu legitima ambiție a Avri- 
gului de a deveni oraș : un 
lac de acumulare pe Riul 
Mare la 8 km în amonte de 
Avrig, rezervor de apă po
tabilă pentru rețeaua loca
lității, un șir de centrale 
electrice pe Olt, din zona 
Arpașului pînă la Podu- 
Olt, noile blocuri din car
tierul Sticla, unde primele 
patru sint deja construite, 
un nou 
în.acest 
față de 
plex 
populației, un 
dern in locui actualului pre- 
ventoriu.

Un final neașteptat pen
tru reportajul de fată mi-a 
fost prilejuit de o întimpla- 
re plină de farmec și de 
frumusețe etică. Tocmai 
aflasem că în Avrig rata 
creșterii populației este una 
din cele mai puternice din 
întreg județul Sibiu : se 
nasc 300 de copii pe an și 
se 
de 
se 
de

complex comercial 
cartier, cu o supra- 
1 200 mp, un com- 
pentru servirea 

spital mo-

înregistrează numai 70 
decese. Și tot într-un an 
înregistrează circa 200 
căsătorii. loan Jugărean

este un primar fericit, dacă 
în două sute de zile trebuie 
să oficieze solemn înteme
ierea a două sute de fa
milii. »

Și iată că în periplul meu 
prin Avrig mă trezesc, toc
mai cînd aflu aceste cifre, 
în fața unei clădiri impu
nătoare. Se deșerta in 
coșuri o căruță cu franze
le, era un zor simpatic, 
brueghelian, la intrarea în 
clădire. Surizind, primarul 
mă poftește înăuntru. Am 
rămas perplex în fața unor 
mese de praznic împără
tesc, cu peste două sute de 
tacimuri. în după-amiaza 
acelei zile, tînărul lăcătuș 
mecanic Urzică. Gheorghe 
avea să pună cep burlăciei. 
căsătorindu-se cu Sirbu 
Elena, dactilografă la fa
brica „Sticla". Socrul mic 
și cuscrul său mi-.au turnat 
un păhărel de rachiu și 
am închinat după datină 
întru fericirea tinerilor că
sătoriți.
. Spre seară am văzut și 
convoiul nuntașilor — ima
gine simbolică, pentru 
sat foarte bătrîn care 
pregătește să devină 
oraș tinăr.

un 
se 
un

17,00 Telex.
17,05 Dunărea învinsă. Reportaj. 
17.20 Desene animate.

Muzică distractivă. 
Ferestre deschise 
mei în sari".
Apa — 
țîu. 
Tineri 
Iară. 
1001 de 
Telejurnal.

17.50 
îa.io

18.45

19,05

spre lume. „Fe-

poem

soliști

seri.

TV

de

de Adrian

muzică

Mun-

popu-

19.20
19.30
20,00 Treptele afirmării. Pianista 

haela constantinescu interpretea
ză Concertul nr. 2 de Saint Saens. 
Acompaniază orchestra de studio 
a RTV, dirijată de Ludovic Baci.

20.30 viața economică a Capitalei. Cer
cetătorii bucureșteni Sn cincinalul 
revoluției tehnico-științilice.

20.50 Telex.
20,55 Cursa de 8 000. Scenariul și Ima

ginea : Horia Vasiloni.
21,15 Teatru scurt : „Don Juan" de Mo- 

liere. Interpretează : Ștefan lor- 
dache, Matei Alexandru, Dorina 
Lazăr, Ovidiu Iuliu Moldovan. E- 
manoil Petruț. Titus Lapteș. Regia: 
Dinu Cernescu.

Mi-

Recent apărută în 
Editura politică, a- 
ceastă carte reprezintă 
un omagiu adus ro
mâncelor care s-au 
distins, mai ales în ul
timele două secole. în 
dezvoltarea societății 
noastre. Sînt 31 de 
medalioane succinte, 
dar deosebit de dense. 
31 de portrete de fe
mei, adevărate modele 
de pricepere, devota
ment, virtute, spirit de 
jertfă și eroism pe 
care le-au demonstrat 
în cele mai diverse 
îndeletniciri utile So
cietății, îndeletniciri 
care, prea îndelungată 
vreme, s-a crezut că 
sînt sau trebuie să fie 
doar apanajul, dacă nu 
chiar monopolul, băr
baților.

întemeiați pe o vas
tă cercetare bibliogra
fică și investigație de 
arhivă, pe memorii 
scrise sau amintiri re
latate în interviuri. 
I. M. Ștefan și regre
tatul publicist V. Fi- 
roiu au alcătuit o car
te de știință. Și. cred, 
din multe puncte de 
vedere, o lucrare de 
referință. Fără a ne
glija. măcar într-un 
capitol general, rolul 
femeii creatoare ano
nimă. autorii au evo

cat figurile celor mai 
ilustre doamne, jupi- 
nese, meșterite sau 
chiar căpitănese de 
haiduci. ori eroine 
cvasi-legendare, de la 
muma lui Ștefan cel 
Mare și Maria Puti- 
noaie din vremea lui 
Mihai Viteazul, pînă la 
revoluționara de la 
1848, Ana Ipătescu, sau 
vajnica femeie-ostaș 
Ecaterina Teodoroiu. 
Lectorul se întâlnește 
în această carte cu 
chipurile luminoase 
ale primei femei doc
tor în drept, ale unor 
ilustre reprezentante 
ale profesiunii didac
tice, ale unor mari 
creatoare în domeniul 
literaturii, artei plas
tice. ale unor talentate 
cercetătoare in cele 
mai diverse domenii 
ale științei, ale unor 
virtuoase ale artei mu
zicale interpretative, 
ale unor celebre avia
toare sau recordmene 
mondiale.

Poate dintr-o ase
menea lucrare n-ar fi 
trebuit să lipsească 
numele unor femei din 
familia Mureșenilor, al 
unei poete ca Maria 
Cunțan și ale altor 
transilvănence oare au 
jucat un mare rol în 
cultivarea spiritului de

unitate românească șl 
și-au dat obolul lor 
ca această unitate să 
se desăvirsească. Poate 
n-ar fi trebuit să lip
sească' nici numele 
marilor noastre artis
te de teatru si cîntă- 
rețe, care, deși mai cu
noscute decît toate ce
lelalte femei și bucu- 
rîndu-se de aplauzele 
generoase ale contem
poranilor, trec totuși 
repede în umbră și în 
uitare, după ce nu mai 
pot urca pe scenă.

Oricum, I. M. Ștefan 
și V. Firoiu ne-au dat 
o carte instructivă, ce 
se citește cu interes. 
Deși nu acoperă decît 
o parte modestă din 
ceea ce numim rolul 
femeii în societatea 
noastră, lucrarea ilus
trează o dată mai mult 
că femeile n-au fost și 
nu sint în activitatea 
socială cu nimic mai 
prejos decît bărbații. 
Și e deosebit de plă
cut să constati că nu 
există domeniu de ac
tivitate folositoare so
cietății și conștiinței 
umane la care femeile 
să nu-și fi adus nobila 
și generoasa lor con
tribuție.
Dumitru AIMAȘ

Expoziție de grafică
Peste 50 de gravuri 

semnate de 32 de ar
tiști italieni contem
porani dintre cei mai 
cunoscuți dezvăluie 
publicului bucureștean 
varietatea unor moda
lități plastice speci
fice atit tehnicilor 
tradiționale, cit și ce
lor moderne;

Selecția lucrărilor, 
din expoziția recent 
deschisă la 
Institutului 
cultură a 
contureze o 
preocupărilor 
ale graficienilor 
lieni. Aflate ia con
fluența sensibilității, 
cu gîndirea lucidă, e- 
forturile creatoare — 
atit ale artiștilor mai 
vîrstnici, cît și ale 
celor din generațiile 
medii și tinere ----- se
reunesc în reflectarea 
sintetică, inteligentă, 
selectivă a elemente
lor realității.

Folosind creația ca 
modalitate de cunoaș
tere și de comunicare, 
fiecare dintre expo
zanți a exprimat di
ferit, într-o 
personală, 
ginduri și sentimen
te. Peisajele lui Ugo 
Attardi, de exem
plu, se remarcă prin- 
tr-o subtilă elaborare 
intelectuală, dar 
printr-un nuanțat 
gistru liric de 
gerare discretă a 
moniei. Peisajul sem
nat de Renzo Ves- 
pignani, de o deose
bită finețe a observa
ției și a transpunerii, 
aspectul din Veneția 
pictat de Fabio Fail- 
la șau imaginea plină

biblioteca 
italian de 
dorit să 

imagine a 
actuale 

ita-

manieră 
propriile

Și 
re- 
su- 
ar-

de dinamism a „Ve
lelor" în mișcare sur- 
prinsă^ de Gerardo 
Dottori au pus in e- 
vidență mai ales cali
tatea autorilor de ob
servatori atenți ai 
naturii.

In egală măsură ar 
putea fi remarcată 
preocuparea pentru 
investigarea figurii u- 
mane. Intitulată „Don 
Quijotte", o asemenea 
gravură 
Mario 
niază o siluetă al că
rei contur se estom
pează, insinuînd cu 
delicatețe o întreagă 
gamă de stări sufle
tești. 
Piero 
contur ferm 
tează cu precizie tră
săturile figurii 
tretizate.

Experiența de 
nator umorist 
Dipas (Adriano 
Pasquale), colaborator 
al celor mai impor
tante publicații ita
liene și străine, este 
prezentă în întreg 
ciclul de gravuri 
lorate .intitulat 
rabinierii", din 
străbat finețea 
niei, umorul discret.

Folosirea unor i- 
magini-simbol pentru 
relevarea sensurilor 
adinei ale realității a 
conferit celor mai 
multe dintre lucrări
le de grafică prezen
tate acum o certă con- 
ceptualitate, 
scriind 
aflate 
unor 
nale.
Renato Guttuso, cita
te in prefața catalo-

semnată de 
Lattes subli-

în cazul lui 
Guccione, un 

delimi-
por-

dese-
a lui

Di

co- 
„Ca- 
care 
iro-

circum- 
personalități 

în căutarea 
expresii origi- 
Cuvintele lui

italiană Rodica TOTT
gulJi, explică o anu
me direcție a graficii 
italiene contempora
ne. „Figurativ sau 
nonfigurativ — scrie 
Renato Guttuso — nu 
sint termeni ireducti
bili. ci dialectici, în- 
trucit unul îl poate 
integra pe celălalt și 
invers. Ceea ce are 
importanță este ade
vărul final, și anume 
ca nonfigurarea să 
fie simțită, ca cerce
tare, ca intensificare 
și îmbogățire a reali
tății care este, în de
finitiv, și figurare". 
Mînuirea suplă a tre
cerilor de la alb la 
negru caracteristice li
tografiei, ca și folosi
rea nuanțată a culo
rii, în cadrul unor 
imagini nonfigurative, 
au fost utilizate atît 
de maeștri reputați 
ca Afro, Capogrossi, 
Mastroianni, Turcato, 
cunoscuți pe plan in
ternațional, cît și de 
artiști mai tineri.

■ Nuanțările de inter
pretare atestă, de fie
care dată, faptul că 
gravura a constituit 
prilejul eliberării unor 
fenomene, sensibile în
registrate cotidian.

Prefațînd o viitoa
re expoziție menită 
să familiarizeze pu
blicul bucureștean cu 
creații clasice din do
meniul gravurii i- 
taliene a 
XIV—XVII, 
expoziție 
o primă 
într-un domeniu 
tistic de mare valoare, 
de strălucită tradiție.

secolelor 
actuala 

marchează 
incursiune 

ar-

Marina PREUTU

„Cumințenia pămîntului“
Un roman al gene

rației aflate între co
pilărie și adolescentă 
in anii războiului pro
pune Rodica Tott prin 
„Cumințenia pămîntu- 
lui“ (editura Cartea 
românească"). Scrie
rea este romanul ini
țierii în universul 
tulburătoarelor între
bări adolescentine e- 
terne — și, in aceeași 
măsură, al revelațiilor 
unei firi sensibile, pli
nă de candoare, apă
rută într-o lume bîn- 
tuită de seismele ulti
mei conflagrații mon
diale. Lili Cosmin, cu 
o copilărie aspră, frus
trată, descoperă o is
torie nestatornică, un 
timp al crimelor și al 
bubuiturilor de tun. O- 
rorile legionare, asasi
narea lui Iorga. cotro
pirile hitleriste sint 
veștile care îi întinează 
virsta de aur, dar îi și 
dezvoltă o neobișnuită 
conștiință a disocieri
lor grave.

La școală sau la 
cursele de cai. în viaț^ 
micilor meseriași sau 
în lumea interlopă, e- 
roina surprinde absur
dul, cu ironia caracte
ristică vîrstei, dezvă- 
luindu-și totodată ne
bănuite disponibilități 
sufletești. Numeroase 
personaje nuanțează 
tabloul sumbru al 
anilor ’40, însă pre
zența lor nu face de
cît să individualizeze

și mai mult eroina. 
Lili Cosmin este eli
minată din gimnaziu 
fiindcă se opune unui 
act umilitor, e victima 
unei siluiri, iubește în 
taină sau speră în a- 
vatarurile unei iubiri. 
Niciodată însă stator
nicele calități umane 
nu sînt puse .Ia îndo
ială ; cu fiecare încer
care, eroina devine 
mai sigură pe sine, 
mai tenace. Vestea 
morțil tatălui, distru
gerea casei, cursele 
Întinse de poliție sînt 
evenimente care o 
marchează, dar nu o 
înduplecă.

Experiența de viață 
a eroinei devine covir- 
șitoare și, în descrierea 
ei, autoarea demon
strează o remarcabilă 
percepție a realului. 
De pildă, paginile des
pre lumea unui spital 
de provincie, unde 
personajul principal își 
petrece o perioadă de 
timp, sînt scrise cu 
mare expresivitate : 
întreaga adunare de 
pacienți și medici, îm
pletirea de suferință și 
aspirație a acestui me
diu sînt relevate ca o 
rană perpetuu deschi
să, așa cum este însăși 
viața eroinei. Dobin- 
dind experiență, rnatu- 
rizîndu-se, Lili Cosmin 
dovedește calități mo
rale deosebite : pune 
în mișcare resurse tai
nice, ale sale și ale

celorlalți, creează în
crederea în venirea u- 
nor clipe hotăritoare, 
care să curme acest 
coșmar. Chiar sfirșitul 
romanului e o afirma
ție în acest sens : 
„Domnilor și doamne
lor, am onoarea a vă 
aduce la cunoștință că 
de mîine începe o nouă 
viață". Romanul aces
tui început de viață se 
încheie deschizînd, fi
resc, perspectiva unei 
noi lumi.

Scrisă cu economie 
de mijloace, simplu și 
convingător, „Cumin
țenia pămîntului" a- 
mintește uneori de 
proza, bine individua
lizată, a lui Zaharia 
Stancu. Există o su
pravegheată naivitate 
a povestirii, ’motivată 
mai ales prin virsta și 
educația eroinei — și, 
prin aceasta, cartea se 
adresează, cu sorți de 
izbîndă, atît maturilor, 
cit și cititorului atît de 
specific exigent care 
este adolescentul. Pusă 
sub aerul titlului brân- 
cușian, cartea îl justi
fică (eroina dobîndește 
cumințenie, experiență 
în contactul nemijlocit 
cu viata, cu oamenii), 
„Cumințenia pămîntu
lui" emoționează și, tn 
același timp, educă pe 
linia bunei tradiții a 
prozei noastre realiste.

Marius TUPAN
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu Mohamed Siad Barre

Cronica zilei

(Urmare din pag. 'I)
Suprem al Republicii Democratice 
Somalia, Omar Arteh Ghalib, secre
tar de stat pentru afaceri externe.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
o serie de probleme privind rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Somalia. Subliniindu-se că există 
posibilități ca relațiile româno-so- 
maleze să cunoască în viitor o evo
luție tot mai pozitivă, a fost expri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Abdallah Al-Ahmar

(Urmare din pag. I) 
președintelui Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Hafez El-Assad un 
cordial salut și cele- mai bune urări 
de sănătate și fericire, de progres 
și prosperitate pentru poporul Sirian 
prieten.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost subliniată 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor româno-siriene pe plan eco
nomic, tehmco-științific și în alte 
domenii de activitate. De asemenea, 
au fost relevate bunele relații care se 
dezvoltă între Partidul Comunist

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

OLT. în acest an, în județul Olt 
•e extinde mult cultura legumelor în 
gospodăriile populației. în vederea 
obținerii unor recolte bune se fac 
pregătiri intense. Din cele 5 400 ha 
prevăzute au fost fertilizate peste. 
4 500 hectare de teren în curțile ca
selor și pe loturile aflate în folosirea 
personală. în comuna Tufeni localni
cii nu aveau tradiție în cultivarea 
legumelor. Iată de ce chiar în curtea 
primăriei s-a trecut la amenajarea 
unui solar pe o suprafață de 28 me
tri pătrați. Exemplul primăriei a fost 
repede urmat, mulți cetățeni făcîn- 
du-și, la rîndul lor. solar în curtea 
casei. Numai sub adăposturi de po
lietilenă. sătenii de aici vor cultiva 
2 600 metri pătrați cu legume. (Emi- 
lian Rouă).

IALOMIȚA. în localitatea Smirna, 
din județul Ialomița, se află în sta
diul de finisare localul pentru o cre- 
șă-grădiniță cu 160 de locuri. Avan
sate sînt și lucrările la creșa-grădi-

„Momente din istoria patriei, 
a partidului, a mișcării 

democratice și revoluționare 
din țara noastră**

Culegere de consultații 
în sprijinul 

Invățămîntului de partid
în Editura Academiei a apă

rut, sub egida Revistei de isto
rie, o culegere de consultații in 
sprijinul celor ce studiază în 
învățământul politico-ideologic 
de partid, la cursul „Principa
lele momente din istoria patriei, 
a partidului, a mișcării demo
cratice și revoluționare din tara 
noastră**. Editarea culegerii, 
care cuprinde opt consultații o« 
•u fost sau vor fi publicate în 
paginile revistei, este cu atit 
mai utilă, cu cit aceste probleme 
de istorie se vor studia în învă
țământul de partid, pe parcursul 
a patru ani.

Sînt abordate în culegere pro
bleme majore ale istoriei noas
tre naționale, precum : formare* 
limbii și a poporului român, 
continuitatea sa pe cuprinsul 
vechii Dacii, luptele sale sociale 
și naționale pentru libertate, 
unitate și independență. începu
turile mișcării muncitorești și 
•ocialiste din România și făuri
rea partidului politic al clasei 
muncitoare, procesul formării și 
desăvîrșirii statului național ro
mân, crearea P.C.R. și luptele 
revoluționare purtate sub con
ducerea sa in perioada 1921— 
1940, insurecția națională arma
tă antifascistă și antiimiperialds- 
tă din august 1944. desfășurare* 
operei de construcție socialistă 
în tara noastră, importanta isto
rică a Congresului al XHlea, a 
Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Față de consultațiile publicate 
anterior. în culegere au fost o- 
perate o serie de întregiri de 
text, au fost adăugate hărți, 
fotografii, facsimile, grafice și 
•cheme, noi recomandări biblio
grafice. menite să asigure o mai 
bună înțelegere a problemelor 
abordate.

________ _______ L

în atenția 
deținătorilor 

de autovehicule
Administrația Asigurărilor d« 

Stat — ADAS — reamintește 
tuturor deținătorilor de autove
hicule (persoane fizice și juri
dice) că 31 martie este ultima zi 
de plată a primelor datorate la 
asigurarea prin efectul legii de 
răspundere civilă auto pe anul 
în curs. După această dată se 
plătesc majorări de întîrziere.

Reamintim celor interesați că, 
indiferent de tipul autovehicu
lului — cu excepția motociclu- 
rilor — se plătește o primă a- 
nuală de asigurare de 175 lei 
de către organizațiile socialiste 
•i de 350 lei de către cetățeni 
și alte categorii de asigurați, iar 
pentru motocicluri — 40 lei, 
respectiv, 80 lei. 

mată dorința comună de a se acțio
na pentru lărgirea contactelor poli
tice, a colaborării și cooperării ro- 
mâno-somaleze pe plan economic și 
în alte domenii, în interesul reciproc 
al celor două popoare, al cauzei pro
gresului social și păcii în lume.

în cadrul convorbirii a fost, de 
asemenea, exprimată hotărîrea ce
lor două țări și popoare de a întări 
conlucrarea lor pe planul vieții In
ternaționale, pentru lichidarea sub
dezvoltării și a marilor decalaje care

Român și Partidul Baas Arab So
cialist din Siria. A fost -exprimată 
hotărîrea comună de a acționa pen
tru dezvoltarea în continuare a aces
tor relații, pe multiple planuri, în 
interesul reciproc al celor două po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

în cursul convorbirii a fost subli
niată. de asemenea, cu satisfacție 
conlucrarea tot mai strinsă care se 
dezvoltă între România și Siria pe 
planul vieții internaționale. în acest 
context s-a acordat o atenție deo
sebită problemelor legate de instau
rarea unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu. Cu acest prilej, 
delegația siriană a apreciat poziția 
României privind soluționarea pe 
cale pașnică a conflictului din Orien

niță din Grivița, cu 340 locuri. Zi
lele acestea a început construcția 
unui local asemănător și pentru co
piii locuitorilor din satul Traian. 
Toate cele trei localități aparțin co
munei Grivița. (Aurel David).

BRAȘOV. Constructorii Direcției 
județene de drumuri și poduri Bra
șov au încheiat lucrările de moder
nizare a șoselei care pleacă din ora
șul Victoria și străbate un mare nu
măr de localități situate la poalele 
munților Făgăraș, pînă în comuna 
Perșani, unde face legătura cu DN-1. 
Noul drum, in lungime de aproape 
50 kilometri, va asigura o legătură 
mai rapidă între localitățile situate 
în această zonă și centrele muncito
rești Făgăraș și Victoria, unde lu
crează un mare număr din locuitorii 
așezărilor respective. De, asemenea, 
se asigură o legătură mai directă și 
lesnicioasă pentru transportul de 
mărfuri și materiale și contribuie la 
punerea în valoare a unei zone tu
ristice deosebit de atractive, (N. Mo- 
canu). . . , . .

. ■ -...o.
SATU-MARE. Piscicultura este o 

ramură economică nouă, apărută in 
județul Satu-Mare. Celor 236 hecta
re de crescătorii sistematice, amena
jate în ultimii ani în cadrul unității 
profilate pe această activitate — în
treprinderea piscicolă Bercu — li s-au 
adăugat în aceste zile alte 310 hec
tare. împreună cu lacurile de acu
mulare realizate la Călinești-Oaș, 
Chereușa și cu bălțile de la Livada 
și Odoreu, suprafața piscicolă a ju
dețului însumează 1 000 hectare, care 
depășesc cu peste 350 hectare preve
derile inițiale ale cincinalului 1971—
1975. (Octav Grumeza).

MEHEDINȚI. în unitățile agricole 
din județul Mehedinți continuă în
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RUGBIȘTII REÎNCEP CAMPIONATUL
PRIMUL MECI AL RETURULUI : MilNE, IN CAPITALA, 

STEAUA — GLORIA
Campionatul diviziei A la rugbi se 

reia la sfirșitul acestei săptămini. 
Meciurile primei etape a returului se 
vor desfășura astfel : in Capitală — 
sîmbătă, de la ora 14, Steaua — Glo
ria (stadionul Steaua), iar duminică, 
de la ora 10, Olimpia — Știința Pe
troșani (stadionul Olimpia), Vulcan 
— Universitatea Timișoara (stadionul 
Vulcan), Sportul studențesc — Mine
rul Gura Humorului (complexul spor
tiv Tei). în țară (duminică diminea
ța) : Farul Constanța — C.S.M. Si
biu, T.C.I. Constanța — Rulmentul 
Birlad (in cuplaj, pe stadionul Fa
rul), Agronomia Cluj-Napoca — Gri
vița roșie și Politehnica Iași — Di
namo.

Reintîlnirea rugbiștilor în confrun
tările pentru campionat înseamnă, 
în aceeași măsură, continuarea luptei 
echipelor respective pentru titlul na
țional și — bineînțeles, nu în ultimul 
rind — prilej de pregătire temeinică 
a selecționabililor pentru noul se-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HOCHEI

Turneul de hochei pe gheață pen
tru „Cupa federației", desfășurat in 
Capitală, s-a încheiat aseară la pa
tinoarul „23 August" cu meciul din
tre selecționata divizionară română 
și formația Legia Varșovia. Victoria 
a revenit cu scorul de 6—2 (1—1, 2—1, 
3—0) hocheiștilor români, care s-au 
situat pe primul loc în clasament cu 
7 puncte, urmați de selecționata de 
tineret a Cehoslovaciei — 4 puncte 
(i Legia Varșovia — 1 punct.

SCRIMA
Competiția internațională de scri

mă pentru tineret „Cupa Prietenia" 
a început ieri, în Sala sporturilor Flo- 
reasca din Capitală, cu proba mas
culină individuală de floretă. în tur
neul final pe primul loc s-a clasat 
polonezul Viaceslav Stefanczuk — 4 
victorii, urmat de K. Iskakov 
(U.R.S.S.) — 3 victorii și V. Munoz 
(Cuba) — 3 victorii. Concurenții ro
mâni au ieșit din concurs în eli
minările directe.

Astăzi se desfășoară proba indivi
duală de sabie.

TENIS
în sala Steaua din Capitală se des

fășoară în aceste iile turneul femi
nin de tenis pentru „Cupa 8 Martie". 

există între state — ca urmare a ve
chii politici imperialiste de domina
ție și asuprire — pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, a unor relații noi, în
temeiate pe deplina egalitate și e- 
chitate, care să favorizeze progresul 
economico-social mai rapid al tutu
ror țărilor și, în primul rînd. al celor 
rămase în urmă.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

tul Mijlociu pe baza retragerii tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
a rezolvării problemei poporului pa- 
lestinean în conformitate cu aspira
țiile sale legitime — inclusiv prin 
crearea unui stat palestinean inde
pendent — a respectării indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din zonă.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de aspecte ale dezvoltării con
lucrării româno-siriene pentru so
luționarea unor probleme ale vieții 
internaționale privind lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

Convorbirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate.

ritm intens acțiunea de fertilizare eu 
îngrășăminte chimice și naturale a 
unor însemnate suprafețe de teren. 
Numai de la începutul anului s-au 
administrat îngrășăminte chimice pe 
aproape 35 000 ha. In cooperativele 
agricole de producție și unitățile agri
cole de stat se acționează totodată 
pentru fertilizarea terenurilor repar
tizate unor culturi de primăvară — 
în special legume, floarea-soarelui ți 
sfeclă de zahăr — cu îngrășăminte 
naturale. Pe mai bine de 6 100 ha s-au 
încorporat în sol peste 72 000 tone. 
Continuă, de asemenea, acțiunea de 
amenajare a solariilor, atit in unită
țile agricole, cit și în cadrul gospo
dăriilor populației. (Virgiliu Tătaru).

MUREȘ. în domeniul aprovizionării 
populației din județul Mureș sint de 
consemnat citeva inițiative valoroase. 
Este în curs de finalizare organizarea 
comerțului prin corespondentă, cu 
desfacere și plata la domiciliu, la 
piese de schimb auto, moto și aparate 
electrice. în felul acesta, cetățenii 
din otice parte a jjtldețliftn /nu1 mai 
sint obligați să facă deplasâri'‘în 'cău
tarea articolelor solicitate. S-a îmbu
nătățit și aprovizionarea la locul de 
muncă, deschizindu-se noi cantine pe 
lingă întreprinderi și șantierele de 
construcții. Numărul abonatilor la 
aceste cantine a crescut la peste 
10 000. față de 3 500 în anul trecut. 
(Cornel Pogăceanu).

ALBA. La fabrica de industrie 
locală din orașul Aiud au fost intro
duse în fabricație de serie noi pro
duse. între acestea se numără gar
niturile de mobilă „Daniela", reali
zate în două variante. în funcție de 
mărimea camerelor, mașina manuală 
de măcinat cafea și piper etc. 
(Șt. Dinică).

zon internațional. în acest sens, este 
de reținut faptul că echipa repre
zentativă are programate la începu
tul acestei primăveri trei parti
de în cadrul campionatului european 
F.I.R.A. : în deplasare, cu Olanda 
(28 martie) și Italia (24 aprilie) și, 
acasă, cu Spania (București, 2 mai), 
într-o convorbire avută ieri, antre
norul federal Valeriu Irimescu ne 
spunea că lotul național (alcătuit 

acum din 35' de jucători, între care 
și o serie de tineri debutanți) va fi 
convocat pentru un nou test la 17 
martie, dată la care, după un meci 
de selecție. Va fi definitivată echipa 
pentru meciul cu Olanda.

★
în „Turneul celor 5 națiuni", mîine 

•re loc derbiul Țara Galilor — Fran
ța (de la ora 16,55, pe stadionul din 
Cardiff). . Televiziunea română va 
transmite în direct întreaga desfă
șurare a meciului.

Ieri, în optimile de finală ale probei 
de simplu, Mariana Socaciu a furni
zat o surpriză, reușind să elimine cu 
2—6, 6—3, 7—6 pe campioana națio
nală de junioare Lucia Romanov. 
Alte rezultate : Iudit Dibar Gohn— 
Lunela Orășanu 6—1, 6—1 ; Valeria 
Bălaj—Sanda Proca 6—0, -6—3, 6—2 ; 
Elena Popescu—Gabriela Dinu 6—2, 
6—1.

PATINAJ
Campionatele mondiale de patinaj 

artistic de la Goteborg au continuat 
ieri cu proba individuală feminină. 
După executarea primelor trei fi
guri impuse, în clasament conduce 
Isabel de Navarre (R. F. Germania) 
cu 46,56 puncte, urmată de cam
pioana olimpică Dorothy Hamill 
(S.U.A.) — 45,52 puncte, Dianne de 
Leeuw (Olanda) — 45,40 puncte.

TIR
Proba de skeet din cadrul con

cursului de tir de Ia Havana, la care 
participă trăgători fruntași din Cuba 
și România, a revenit sportivului 
cubanez Roberto Castrilio, cu 195 
puncte, urmat de Servilio Torrez — 193 
puncte, Gheorghe Sencovici și Rufoej 
Vega — 192 puncte, Daniel Hernandez 
și Ignacio Huguet — 190 puncte. Da
niel Buduru — 187 puncte.

Joi după-amiază, tovarășul Stefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Eduardo Varas 
Videla, ambasadorul Republicii Chile 
la București, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din România.

★
Secretarul executiv al Organiza

ției Unității Africane pe lingă Or
ganizația Națiunilor Unite, Dram- 
mane Quattara. aflat în vizită în 
țara noastră la invitația conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, s-a 
întîlnit, în cursul zilei de joi. cu 
membri ai conducerilor Asociației de 
drept internațional și relații inter
naționale și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa 
și a vizitat Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

Oaspetele a făcut, de asemenea, 
o vizită la Ministerul Afacerilor Ex
terne și a participat la un dejun 
oferit în onoarea sa de Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

★
Ieri, în Capitală, la Muzeul de is

torie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, în cadrul manifestărilor 
pregătitoare ale Congresului educa
ției politice și al culturii, s-a desfă
șurat o consfătuire pe tema „Arta șl 
literatura pentru copii, în lumina 
sarcinilor actuale și de perspectivă ale 
Organizației pionierilor", inițiată de 
Consiliul Național al Organizației 
pionierilor și Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, cu sprijinul 
uniunilor de creație. Dezbaterile, la 
care au participat numeroși scriitori, 
compozitori, actori, artiști plastici, 
reprezentanți ai uniunilor de creație,

Expoziție de artă muntenegreană
Prin intermediul unei expoziții 

sosite din Iugoslavia, este prezentată 
publicului bucureștean, incepind de 
joi, arta muntenegreană din prima 
jumătate a secolului al XX-lea. 
Găzduită în sălile Ateneului Român, 
expoziția, prin cele peste 100 de lu
crări ale sale semnate de pictori șl 
sculptori reprezentativi, conturează 
cu claritate momentele importante ce 
jalonează drumul artei muntenegrene 
din acest secol.

La vernisaj au luat cuvîntul 
Mircea Popescu, director în Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
și Fadil Taipovic, membru al Co
mitetului Executiv al Republicii So
cialiste Muntenegru, conducătorul 
delegației care ne vizitează țara cu 
acest prilej. Relevînd valoarea ex
poziției, vorbitorii au subliniat, tot
odată. contribuția ei la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării multilate

vremea
Ieri în țară t Vremea a continuat 

să se răcească. Cerul a fost temporar 
noros. Au căzut ninsori locale, mai 
ales sub formă de averse, in cea mai 
mare parte a țării. Vîntul â prezentat 
intensificări in Moldova, fiordul,, Do- 
brogei și, pe alocuri, in Oltenia, Ba
nat, Crișana. sudul Transilvaniei. In
tensificări ale vîntului, care au visco
lit zăpada, s-au semnalat în zona de 
munte. Temperatura aerului la ora 11 
era cuprinsă între minus 7 grade Ia 
Joseni și plus 5 grade la Băilești. In 
București : Vremea s-a răcit. Cerul a 
fost acoperit în cursul dimineții, cînd 
a nins. După-amiaza a devenit va
riabil. Vîntul a suflat potrivit.

Prezențe românești in „orașul 
uzinei siderurgice"

Inițiative in producție, 
in intimpinarea 

congresului partidului
„Anul Congresului" 

— denumire dată de 
poporul bulgar anului 
1976 — se anunță,
incontestabil, ca un 
an fertil. Oamenii 
muncii răspund cu 
însuflețire la chemarea 
adresată de C.C. al 
P.C.B. pentru Intimpi
narea celui de-al 
XI-lea Congres al 
partidului, ce va avea 
ioc la sfârșitul lunii 
martie, cu noi suc
cese în muncă ; ne
numărate telegrame ce 
sosesc pe adresa Co
mitetului Central cu
prind angajamente 
luate individual sau 
de către întregi colec
tive ale unor unități 
economice de a-și în
deplini înainte de ter
men sarcinile de plan 
și de a asigura o pro
ducție sporită, de ca
litate superioară și la 
un preț de cost mai 
«căzut.

în această atmosfe
ră capătă un puternic 
ecou multiple an- 
gajamente-chemări la 
o largă întrecere pen
tru noi și nod reali
zări. Printre aceste 
„chemări la atac" — 
cum le-a denumit pre
sa bulgară — cea a 
textilistelor din Plev
na atrage în mod 
deosebit atenția. ,

Combinatul textil. 
„Asen Halacev" din 1 
Plevna — un colectiv 
cu aproape 1200 de 
muncitoare și munci
tori — se numără 
printre marile între
prinderi ale acestui 
oraș. în cadrul combi
natului, care lucrează 
în trei schimburi, exis
tă secția „tesătorie" 
cu 438 războaie. Din
tre acestea, 24 sînt su
pravegheate, fiecare In 
schimbul ei, de trei 
țesătoare al căror 
nume este astăzi cu

noscut în întreaga 
Bulgarie : Paraskeva 
Kotzeva, Mitka Tzve- 
tanova și Roza Musa- 
kova.

Cele trei fruntașe in 
muncă, primele , care 
au trecut să lucreze la 
24 de războaie, au a- 
dresat, la începutul 
lunii ianuarie, o scri
soare C.C. al P.C.B. 
prin care se angajau, 
in cinstea congresului, 
să îndeplinească planul 
pe primul trimestru 
al anului la 15 fe-

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

bruarie, iar planul pe 
1976 la 1 mai. Primul 
din aceste angajamen
te a fost realizat — și 
încă mai devreme. 
Totodată, ele au adre
sat o chemare la în
trecere către toti texti- 
liștii tării pentru înde
plinirea, înainte de 
termen, a planului. îm
bunătățirea indicilor 
calitativi și creșterea 
eficientei producției.

Primul secretar al 
C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului 
de Stat al R.P.B.. to
varășul Todor Jivkov, 
le-a felicitat personal 
pe textillstele din 
Plevna și a apreciat 
Inițiativa lor ca o do
vadă a unui înalt 
patriotism. „Angaja
mentul vostru, se spu
ne în scrisoarea de 
răspuns, nu este doar 
o dorință, ci are o 
bază realistă, pentru 
că se întemeiază pe o 
deplină utilizare a teh
nicii, economisirea for
ței de muncă, îmbună
tățirea calității pro
ducției și răspindirea 
experienței avansate".

O principală garanție

pionieri, au evidențiat căi șl moda
lități de înfăptuire de către Organi
zația pionierilor, in strinsă conlucrare 
cu ceilalți factori educativi, a Înalte
lor îndatoriri educative, de pregătire 
a celor mai tinere generații pentru 
muncă și viață, trasate organizației 
revoluționare a copiilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
Forumului tineretului.

★

Nava școală „Mircea" a părăsit joi 
dimineață portul Constanța, plecînd 
într-o cursă de instrucție în Marea 
Mediterană, Oceanul Atlantic și Ma
rea Caraibilor.

Cu acest prilej, echipajul navei va 
participa la festivitățile ocazionate 
de sărbătorirea bicentenarului State
lor Unite ale Americii și va efectua 
vizite în unele porturi de pe itinerar.

★
Uniunea artiștilor plastici a orga

nizat joi după-amiază, in sediul său, 
un simpozion dedicat lui Constantin 
Brâncuși cu prilejul centenarului 
nașterii marelui sculptor.

în fața unei numeroase asistențe 
au luat cuvîntul acad. Ion Jalea, pre
ședinte de onoare , al U.A.P., criticii 
de artă Ion Frunzetti, Dan Hăulică 
și Barbu Brezianu, sculptorii Mac 
Constantinescu, George Apostu și Ion 
Condiescu. Vorbitorii au relevat pu
ternica originalitate a creației brân- 
cușiene, strîns legată de străvechile 
tradiții ale artei noastre populare, 
au evidențiat perspectivele pe care 
opera și concepțiile marelui artișt 
le-au deschis sculpturii moderne.

Cu acest prilej au fost prezentate 
filme consacrate marelui artist, reali
zări ale cinematografiei românești.

rale româno-iugoslave, la mai buna 
cunoaștere a culturii popoarelor ce
lor două țări, precum și dorința ca 
relațiile culturale dintre România și 
Iugoslavia să cunoască și în viitor 
o continuă extindere.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Dumitru Ghișe. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Vasile Șandru, adjunct de 
șef de .secție la C.C. al P.C.R., func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, membri ai condu
cerii Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea și 
Uniunii artiștilor plastici, alți oa
meni de cultură.

Erau de față, de asemenea, Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București, alți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

Timpul probabil pentin 6. 1 și 8 
martie. în țară : Vreme rece, in pri
ma parte a intervalului, apoi în curs 
de încălzire ușoară, începînd din 
nord-vestul țării. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în prima 
parte a intervalului. în jumătatea de 
sud-est a tării, unde va ninge. în 
celelalte regiuni — precipitații izola
te. Vîntul va mai prezenta intensifi
cări de scurtă durată în Muntenia, 
Dobrogea, Moldova și zona de munte. 
M,injnțele W fi cuprinse, între minus 
12 și minus 2 grade, mai coborîte în 
Transilvania și nordul Moldovei la 
începutul intervalului, iar maximele 
intre minus 5 și plus 5 grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme 
relativ rece, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în prima parte a inter
valului. Temporar va ninge. Vînt cu 
intensificări de scurtă durată în pri
mele zile.

a realizării acestui an
gajament reprezintă 
succesele de pînă acum 
ale textilistelor . din 
Plevna. La acestea s-a 
referit Ivanka Bobce- 
va, secretara organi
zației de partid, cînd 
spunea că „nu a fost 
întîmplătoare nașterea 
acestei inițiative pa
triotice la combinatul 
textil din Plevna... Aci, 
sarcinile planului cin
cinal 1971—1975 au fost 
realizate în numai pa
tru ani și cinci luni".

Chemarea nu a ră
mas fără ecou. I-au. 
răspuns textiliste din 
întreaga țară. Astfel, 
40 de țesătoare de la 
fabrica textilă din Sev- 
lievo, în frunte cu 
Mara Zagorova, Erou 
al Muncii Socialiste, 
și-au luat noi și im
portante angajamente 
in producție. Două țe
sătoare de la combi
natul textil „Tungea" 
din Iambol au anun
țat că vor da pînă la 30 
martie mai bine de 
400 000 metri de țesă
turi peste plan. La 
Sofia. 9 țesătoare de 
la fabrica textilă „8 
Martie" și-au asumat 
importante angaja
mente privind Îndepli
nirea cil mult înainte 
de termen a sarcinilor 
ce le revin din planul 
cincinal 1976—1980.

Mișcarea de masă, 
puternic stimulată de 
chemarea textilistelor 
din Plevna, reprezintă 
o expresie a însufleți
rii ce domnește în a- 
ceste zile în rindurile 
oamenilor muncii din 
Bulgaria, a conștiinței 
lor că de felul cum 
va fi îndeplinit planul 
pe 1976 depinde asigu
rarea unei baze sănă
toase întregului cinci
nal 1976—1980.

C. AMARIȚEI

TELEGRAME EXTERNE

Congresul Partidului Socialist Italian
Raportul prezentat de secretarul general al partidului

ROMA 4 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Raportul prezentat 
de secretarul general al P.S.I.. Fran
cesco de Martino. în prima zi a Con
gresului socialiștilor italieni s-a re
ferit, pe larg, la criza pe care o tra
versează în prezent Italia și care cu
prinde toate domeniile de activitate. 
Francesco de Martino a arătat că 
singura alternativă pentru a se ițiși 
din această criză o reprezintă un gu
vern de stingă, a cărui alcătuire tre
buie să coincidă, în mod obligatoriu, 
cu o încercare de evoluție treptată 
spre socialism. El a precizat însă că 
„există dificultăți în ceea ce privește 
realizarea unui asemenea obifectiv". 
Socialiștii, a spus el, ar putea să facă 
parte și în viitor dintr-un guvern de 
coaliție cu democrat-creștinii. avîn- 
du-se în vedere fie o majoritate din 
care partidul comunist să nu fie 
exclus apriori, fie un cabinet alcătuit 
din democrat-creștini și socialiști. De 
Martino a precizat că dacă democra
ția creștină nu renunță la hegemonia 
pe care o exercită de aproape 30 de

P.C.I. salută inițiativa conducerii P.R.I. privind crearea 
unei platforme comune a forțelor politice din țară

ROMA 4 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Principalele for
mații politice italiene privesc favo
rabil propunerea lansată de pre
ședintele Partidului Republican. Ugo 
La Malfa. privind crearea unei plat
forme comune care să angajeze toate 
forțele politice din țară, inclusiv 
Partidul Comunist. „Comâniștii au 
primit apelul președintelui P.R.I. cu 
un mare simț de responsabilitate — 
arată intr-un articol publicat in 
ziarul „L’Unită" Gererdo Chiaromon- 
te, membru al Direcțiunii P.C.I., 
secretar al C.C. al P.C.I. „Gravita
tea situației din țară — se sublinia
ză în continuare în articol — ne 
face să sperăm că inițiativa lideru
lui P.R.I. poate să fie tradusă in 
fapt cu rapiditate și succes". „Un 
acord politic între forțele democra
tice. cel puțin în legătura cu unele 
puncte, trebuie să contribuie. într-o 
situație excepțională, ca cea actuală, 
la mai buna funcționare a parlamen
tului. la corectarea în mod just a 
unor deeizii guvernamentale și la a- 
probarea in mod rapid a unor legi 
și orientări de politică economică".

------------- ---------------- 4

Concursuri de admitere
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de ad
mitere, pentru anul școlar 
1976/1977, în următoarele insti
tuții militare de învățămint :

. — Liceele militare : în peri
oada 15—27 iunie 1976.

— Școlile militare de maiștri 
.și subofițeri : în perioada 1—10 ’ 
ililie 1976, ,

— Academia militgră — facul-^ 
tățile tehnice.

— Institutul de medicină și 
farmacie București — faculta
tea de medicină militară.

— Institutul de marină „Mir
cea cel Bătrîn" — secțiile de 
marină militară și

— Școlile militare de ofițeri 
activi : în perioada 10—20 iulie
1976.

Multe din numele 
localităților sînt, după 
cum se știe, intraduc
tibile, semnificația lor 
pierzindu-se în ceața 
istoriei. Ceea ce nu se 
poate ' spune despre 
Eisenhuttenstadt, care 
înseamnă, in traduce
re, „Orașul uzinei si
derurgice". Și el este 
ca atare. Complexul 
industrial și orașul au 
de fapt aceeași vîrstă: 
aproape 26 de ani.

Debutul lor în viața 
economico-socială a 
R.D. Germane a fost 
cu adevărat vertiginos, 
în august 1950 a fost 
doborât primul pin din 
pădurea care era atot- 
stăpînitoare pe acele 
meleaguri, iar în sep
tembrie 1951 intra in 
funcțiune primul fur
nal înalt și constructo
rii dădeau în primire 
muncitorilor primele 
128 de apartamente. 
Anul trecut, cele șase 
furnale inalte ale în
treprinderii au realizat 
o producție de 1,8 mi
lioane tone fontă.

...După o cursă cu 
autobuzul pe străzile 
lungi, cu marcaje 
de circulație. ale 
combinatului, am a- 
juns la laminorul de 
benzi la rece.

Tovarășul Hans 
Karmen, unul din di
rectorii generali ad- 
juncți, arată că lami
norul respectiv a in
trat în funcțiune in 
1968. fiind proiectat 
inițial pentru o pro
ducție de 600 000 
tone. în 1973. datorită 
perfecționărilor ce au 
avut loc, s-a ajuns la 
un milion tone, iar în 
1975 — la 1,1 milioane 
tone. O parte a pro
ducției rămîne în uzi
nă pentru a fi prelu
crată în continuare. 
Aproape 1 500 de în
treprinderi de pe 
întreg teritoriul R.D.G. 
primesc laminate de la 
Eisenhuttenstadt. 

în activitatea aces
tei mari întreprinderi 
se reflectă, în același 
timp, și rezultatele 
unor acțiuni de colabo
rare pe plan extern. în 
această ordine de idei, 
tovarășul Karmen a 
ținut să sublinieze : 
„în cadrul acordurilor 
de cooperare dintre ță
rile noastre, românii 
construiesc o jnodernă 
stație de aglomerare. 
Pe șantier lucrează ci
teva sute de specialiști 
români. Sintem foarte 
mulțumiți de lucră
rile executate". Aveam 
să obținem confir
marea aprecierilor sale

CORESPONDENTA 
DIN BERLIN

■pre sfârșitul lunii de
cembrie a anului tre
cut, cînd respectiva 
instalație a intrat în 
probe tehnologice. Sta
ția de aglomerare pro
iectată de IPROMET 
și executată în cea maj 
mare parte de între
prinderea de construc
ții și montaje siderur
gice Galați transformă 
pe cale termică mine
reul de fier cu granu- 
lație mică intr-un 
material spongios care, 
introdus în furna
le, se prelucrează 
cu consum mic de 
cocs, rezultînd fon
ta necesară întreprin
derilor constructoare 
de mașini. Fabrica este 
dotată cu electrofiltre 
de epurare a gazelor 
arse și instalații de 
desprăfuire de fabri
cație românească, asi
gurând, în afara unor 
condiții optime de lu
cru, reintroducerea in 
circuitul producției a 
unor cantități mari de 
materiale, care altfel 
■-ar fi pierdut și

ani, socialiștii vor trece în opoziție; 
ceea ce va provoca căderea actualu
lui guvern, dizolvarea Parlamentului 
și alegeri generale anticipate.

O mare parte din raport s-a referit 
la caracterul noului cadru de dezvol
tare ce trebuie imprimat țării, la re
formele care trebuie înfăptuite _ în 
principalele domenii ale economiei, 
precum și în activitatea instituțiilor 
statului.

în problemele vieții internaționale; 
raportul subliniază importanța unor 
acțiuni in favoarea destinderii, pen
tru depășirea politicii de blocuri; 
pentru întărirea păcii în lume.

în continuarea lucrărilor au luat 
cuvîntul președintele P.S.I.. Pietro 
Nenni, Giacommo Mancini și Livio 
Labor, membri ai Direcțiunii P.S.I., 
precum și numeroși alți militanți ai 
partidului.

în numele comuniștilor italieni; 
congresul a fost salutat de Păolo 
Bufalini, membru al Direcțiunii 
P.C.I., secretar al C.C. al P.C.I.

Presa italiană relevă că La Malfa 
va iniția contactele sale după înche
ierea Congresului P.S.I.

★
HAMBURG 4 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat revistei 
„Stern", Giorgio Amendola, mem
bru al Direcțiunii P.C. Italian, se 
pronunță pentru relații mai strîns» 
între P.C.I. și alte forțe de stînga. 
„Viitorul socialismului în Europa — 
a spus el — depinde de capacitatea 
comuniștilor, socialiștilor și a social- 
democraților de a se reuni și de a-și 
depăși, în cele din urmă, dezbi
narea". Amendola a reconfirmat, 
cu acest prilej, dorința P.C.I. de a 
încheia un compromis istoric cu de-, 
mocrat-creștinii și cu socialiștii.

La întrebarea dacă i se pare posi
bil ca partenerii din C.E.E. să insti
tuie un boicot în cazul unui gu
vern comunist. Amendola a răspuns 
că țările din C.E.E. știu „că o eco
nomie italiană sănătoasă Ie aduce șl 
lOr foloase, iar între timp ne-au cu
noscut ca o forță politică demnă de 
a fi luată în serios".

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de învățățnint vor de
pune cereri de înscriere pînă la 
10 aprilie 1976. astfel :

— cei din viața civilă, la cen
trele militare județene (de sec
tor) pe raza cărora domicilia
ză ;

— militarii în termen, la or
ganele de cadre iile unităților 
militare din care fac parte.

Pentru relații suplimentare, 
cei interesați se pot adresa co
mandanților de garnizoane, co
mandanților unităților militară 
ale Ministerului Apărării Na
ționale și centrelor militare ju
dețene (de sector) pe raza că
rora locuiesc.

ar fi poluat, în ace
lași timp, atmosfera. 
Automatizarea com
plexă a procesului de 
aglomerare permite 
exploatarea fabricii cu 
un personal redus.

La festivitățile pri
lejuite de darea în 
probe „la cald", minis
trul industriei minie
re, metalurgice și po- 
tasiului, Kurt Singhu- 
ber. a relevat că in
stalația a fost realiza
tă la nivelul tehnicii 
mondiale. La rîndul 
său, directorul gene
ral al combinatului, 
Manfred Drodowsky, 
referindu-se la per
spectivele de dezvolta
re a întreprinderii, și-a' 
exprimat speranța că 
legăturile existente de 
zeci de ani între Ei
senhuttenstadt și în
treprinderile româ
nești vor continua să 
se extindă și în viitor.

...Odată cu combina
tul crește și orașul. în 
perimetrul său au 
apărut mereu noi 
blocuri de locuințe, 
străzi, parcuri și gră
dini pline de flori in 
care răsună glasurile 
copiilor (natalitatea 
este aci peste media 
înregistrată pe întrea
ga republică). Și chiar 
dacă o parte din cel 
48 000 locuitori ai Ei- 
șenhiittenstadtulul lu
crează la uzina meca
nică, la fabrica de ci
ment sau la alte în
treprinderi locale, via
ța orașului rămîne In 
primul rind insepara
bil legată de E.K.O. — 
denumire sub care 
este cunoscut în țară 
marele combinat — ale 
cărui realizări au în
scris o vastă zonă, altă
dată patriarhală, în 
circuitul vieții econo
mice moderne caracte
ristice întregii R.D. 
Germane.

1C. VARVARA'
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Cu prilejul Congresului al XXV-lea Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice la Marea Adunare Națională

Întîlnire prietenească
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc, joi, o întîl
nire a conducătorilor delegațiilor 
unor partide comuniste și munci
torești din țări socialiste, partici
pante la lucrările Congresului al 
XXV-lea al P.C.U.S., cu Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., membri și membri 
supleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., secretari ai C.C. al 
P.C.U.S.

La întîlnire au luat parte 
tovarășii 1 Todor Jivkov, prim-

secretar 
Comunist 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, Fidel Castro, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al Parti-

al C.C. al Partidului 
Bulgar, Gustav Husak,

dului Muncitoresc Unit Polonez, 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, Jânos Kâdâr, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, Sta
ne Dolanț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Iugosla
via.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, frățească.

Spectacol in onoarea participanților
MOSCOVA 4 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Cu prilejul 
Congresului al XXV-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, în seara zilei de 4 
Palatul Congreselor din 
în cinstea delegaților și 
de peste hotare a fost 
spectacol la care și-au

martie, la 
Kremlin,. 

oaspeților 
oferit un 
dat con-

cursul cunoscute ansambluri de 
cîntece și dansuri, alte colective 
artistice și soliști din Moscova și 
din republicile unionale sovietice.

La spectacol au asistat Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi, Aleksei 
Kosîghin, alți conducători sovietici.

In sală, alături de alți oaspeți, se 
afla delegația Partidului Comunist

Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Apariția conducătorilor sovietici 
și a șefilor delegațiilor de partid 
de1 peste hotare a fost salutată cu 
puternice aplauze de cei prezenți 
în sală.

Ședința de ieri a congresului
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 

Moscova au continuat joi lucrările 
(Congresului al XXV-lea al Parti-

dului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Delegații la congres au trecut 
la .examinarea punctului următor

de pe ordinea de zi — alegerea 
organelor centrale ale partidului 
— informează agenția T.A.S.S.

Imperativul unor soluții urgente 
problemelor dezarmării

EXTINDEREA MIȘCĂRII>

REVENDICATIVE ÎN SPANIA
fntervenjia reprezentantului României la Conferința pentru dez

armare de la Geneva
GENEVA 4 — Corespondentul nos

tru transmite î Joi după-amiază a 
avut loc o nouă ședință plenară a 
Conferinței Comitetului de dezarma
re. Luind cuvîntul în cadrul dezba
terilor, șeful delegației României, 
Constantin Ene, a relevat îngrijorarea 
crescîndă pe 
accelerată a 
tele nefaste 
securității și 
subliniat că 
tnul rînd, dezarmarea nucleară 
devenit urna din problemele majore 
ale vieții internaționale, de a cărei 
rezolvare depind în mod direct pa
cea mondială și posibilitatea ca toa
ta popoarele să-și poată dedica 
nestingherite eforturile progresului 
lor, unei vieți libere și prospere. In 
mod firesc, numeroase state sînt tot 
mai preocupate pentru găsirea de 
soluții urgente problemelor presante 
ale dezarmării, soluții la care este 
chemat să aducă o contribuție ma
joră și Comitetul de dezarmare.

In primul rind — a spus vorbito
rul — se impune prioritatea absolu
tă a măsurilor de dezarmare nucleară.

In al doilea rînd, este mai evidentă 
ca oricînd necesitatea intensificării 
Bl concentrării eforturilor în vederea 
realizării unor obiective precise. In 
acest sens, a spus el, România apre
ciază că este de o deosebită impor
tantă pentru activitatea comitetului 
Îndeplinirea cererii exprese formulate 
in rezoluția Adunării Generale care 
cheamă comitetul să-și „reevalueze — 
la actuala sesiune — sarcinile și atri
buțiile în vederea accelerării ritmu
lui eforturilor sale pentru negocierea 
de acorduri autentice și eficiente în 
materie de dezarmare si de limitare 
a armamentelor".

Subliniind în continuare necesita
tea încadrării eforturilor vizînd dez
armarea în acțiunea vastă pe plan 
international de eliminare a decala
jelor economice și de sprijinire a 
procesului de lichidare a subdezvol
tării, vorbitorul a arătat că Aduna
rea Generală a O.N.U. a pus în evi
dență că accelerarea continuă ■ 
cursei Înarmărilor este incompatibilă 
cu obiectivul instaurării unei noi or
dini economice internaționale.

Este vorba, de asemenea, a decla-

care o generează cursa 
Înarmărilor și consecin- 
ale acesteia asupra 
dezvoltării pașnice. El a 
dezarmarea și, în pri- 

au

rat vorbitorul, de necesitatea abor
dării dezarmării în cadrul unui sis
tem multilateral de negocieri. în toa
te cazurile, fie că este vorba de mă
suri cu caracter general sau parțial, 
fie universale sau regionale, toate 
statele trebuie să fie informate in 
mod sistematic pentru a putea apre
cia evoluția negocierilor și a impli
cațiilor care decurg pentru securita
tea lor, pentru a fi in măsură să-și 
promoveze propriile Interese.

România consideră că eforturile i- 
mediate ale comitetului trebuie cana
lizate spre adoptarea acelor măsuri 
care să atingă bazele înarmărilor. în
deosebi ale înarmării nucleare, prin 
oprirea competiției în producerea și 
perfectionarea armamentelor. în am
plificarea dispozitivelor militare.

Ar fi o greșeală dacă comitetul 
s-ar declara satisfăcut numai cu în
cheierea oricărui fel de acord, creind 
iluzia că se poate trăi în liniște și si
guranță. în timp ce în lume se acu
mulează vertiginos noi și noi depozite 
de arme nimicitoare.

în absenta unor rezultate palpabile 
privind oprirea cursei înarmărilor, în 
condițiile existentei armei nucleare și 
a insecurității pe care o generează, 
este perfect legitimă cererea insis
tentă a statelor nenucleare de a pri
mi garanțiile cuvenite că niciodată și 
în nici o împrejurare nu vor fi vic
tima folosirii armelor nucleare sau a 
amenințării cu folosirea lor.

Amintind că, la Conferința pentru 
examinarea modului de aplicare a 
Tratatului de neproliferare, România 
a făcut propunerea ca puterile nu
cleare, părți la tratat, să-și asume un 
asemenea angajament pe calea unul 
protocol adițional la tratat, vorbito
rul a declarat că această propunere 
își păstrează in întregime actuali
tatea.

In încheiere, șeful delegației Româ
niei a apreciat că, date fiind urgența 
și complexitatea problemelor dezar
mării, comitetul va trece, în mod 
cert, în acest an, printr-un moment 
de încercare. Răspunsul său la acest 
examen, a spus el, va confirma mo
dul în care își îndeplinește scopul 
pentru care a fost creat și locul pe 
care-1 ocupă în mecanismul de dez
bateri și negocieri asupra dezarmării.

<

MADRID 4 (Agerpres). — In cele 
mai diferite ramuri de activitate și 
în toate regiunile Spaniei s-au inten
sificat acțiunile greviste în sprijinul 
revendicărilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viată, 
precum și pentru înfăptuirea refor
melor democratice îhdelung aștep
tate. In ultimele zile, la Victoria, 
important centru industrial, au fost 
organizate numeroase acțiuni gre
viste, îndeosebi la întreprinderile 
„Jevosa", „Michelin" și „Forges de 
Alava". culminînd cu hotărîrea a 
aproximativ 90 la sută dintre mun
citorii din oraș de a întrerupe lucrul, 
în semn de solidaritate cu ceilalți 
greviști. Tot în acest oraș, numeroase 
manifestații și demonstrații au fost 
organizate în favoarea unor schim
bări democratice în Spania, a îmbu
nătățirii condițiilor de viață. în mai 
multe cartiere muncitorești au fost 
ridicate baricade. După ce a făcut uz 
de grenade fumigene și lacrimogene, 
de . arme cu gloanțe de 
politia a deschis focul 
mulținfii, 
persoane 
muncitori) 
tiv 50.

Ciocniri 
litie au avut Ioc, de 
Madrid și în orașul industrial. Sara
gossa, unde s-au înregistrat numeroși 
răniți. Peste- 2 000 de studenti de la 
diferite facultăți au manifestat in 
centrul Madridului. Forțele poliție
nești au intervenit, rănind numeroase 
persoane.

cauciuc, 
deschis focul asupra 

provocind moartea a trei 
(un student și doi tineri 
și rănirea a aproxima

între manifestanti și po- 
asemenea, la

Prima ședință a Consiliului electoral
din Vietnamul de Sud

iBAIGON 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Eliberarea, la 
Saigon a avut loc prima ședință a 
Consiliului electoral din Vietnamul 
de Sud. Membrii consiliului l-au 
ales ca președinte al acestui orga
nism pe Pham Hung, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, 
secretar al Comitetului din Vietna
mul de Sud al partidului. Luind cu
vîntul cu acest prilej, Pham Hung a 
evidențiat semnificația apropiatelor 
alegeri pentru Adunarea Națională 
comună a întregii țări și s-a referit 
la sarcinile Consiliului electoral din 
Vietnamul de Sud, subliniind că 
alegerile vor constitui o mare de-

monstrație a forței tuturor celor 
ce iubesc . patria și socialismul și 
acționează în vederea edificării unui 
stat socialist în întreaga țară. Ale
gerile vor oferi, totodată, posibilita
tea de a mobiliza masele de oameni 
ai muncii pentru a pune în valoare 
dreptul poporului de a fi stăpinul 
tării sale, vor impulsiona Întrecerea 
pentru refacerea și dezvoltarea eco
nomiei naționale, stabilizarea și îm
bunătățirea condițiilor de viață a 
populației.

După dezbateri, consiliul a apro
bat activitatea desfășurată de Con
siliul Consultativ al G.R.P. al R.V.S. 
și de Guvernul Revoluționar Provi
zoriu pentru pregătirea alegerilor.

ORIENTUL APROPIAT
• O propunere a Irakului • încheierea misiunii secretarului 

general adjunct al O.N.U.
nistrul de stat pentru afacerile ex
terne, Mohamed Riad, consacrate 
examinării ultimelor evoluții ale si
tuației din zonă. Anterior, Roberto 
Guyer a avut convorbiri cu oficia
lități guvernamentale din Israel, Ior
dania și Siria.

sediul 
Irakul

CAIRO 4 (Agerpres). — La 
Ligii Arabe s-a anunțat că 
cere acestei organizații ca, pe ordi
nea de zi a apropiatei reuniuni a 
Consiliului ministerial, să se înscrie 
și convocarea unei întîlniri la nivel 
înalt a ligii, precum și pregătirea 
ordinii de zi a acesteia. Consiliul 
ministerial al Ligii Arabe urmează 
să se reunească, la 15 martie, la 
nivelul miniștrilor afacerilor externe.

CAIRO 4 (Agerpres). — Roberto 
Guyer, secretar general adjunct al 
Organizației Națiunilor Unite, a pă
răsit Cairo, indreptîndu-se spre Ge
neva, la încheierea vizitei oficiale de 
patru zile întreprinse în Egipt — 
ultima etapă a unul turneu prin 
Orientul Apropiat. în capitala egip
teană el a avut întrevederi cu vice- 
premierul și ministrul de externe al 
țăril-gazdă, Ismail Fahmi, și cu mi-

BEIRUT 4 (Agerpres). — O pa
trulă israeliană a pătruni miercuri 
pe teritoriul Libanului. în localitatea 
Maiss El Jabal — informează zia
rele din Beirut, citate de agențiile 
de presă. Patrula a răpit trei per
soane. între care primarul comunei.

DAMASC 4 (Agerpres). — Minis
trul finanțelor al S.U.A., William 
Simon, și-a încheiat vizita la Da
masc. El a fost primit de președin
tele Hafez EI-Assad și a avut con
vorbiri cu membri ai guvernului si
rian în probleme de interes comun.

România invitată, ca membră 
a „Grupului celor 77", 

să ia parte la forul de lucru 
din cadrul acestei conferințe

NAȚIUNILE UNITE 4 — Cores
pondentul nostru transmite : La New 
York au început lucrările reuniunii 
pregătitoare a „Grupului celor 77" 
pentru cea de-a treia Conferință a 
O.N.U. asupra dreptului mării, care 
se va deschide la 15 martie. In pri
ma sa ședință, „Grupul celor 77“ a 
stabilit, între altele, pe baza deciziei 
luate la Conferința ministerială de 
la Manila, să invite România 
Malta, ca state membre ale 
grup care acționează ca for 
cru in cadrul Conferinței 
asupra dreptului mării.

Evidențiind contribuția României 
la lucrările pregătitoare ale Con
ferinței dreptului mării, strînsa sa 
cooperare și solidaritate cu țările în 
curs de dezvoltare în cadrul sesiuni
lor de Ia Caracas (1974) și Geneva 
(1975) ale acestei conferințe, nu
meroși vorbitori, între care repre
zentanții Tunisiei (președintele „Gru
pului celor 77"), Perului, Ecuadoru
lui, Senegalului și Columbiei au sa
lutat călduros primirea României în 
„Grupul celor 77“ în vederea pregă
tirii Conferinței dreptului mării.

Mulțumind pentru cuvintele de sa
lut adresate de aceste delegații, re
prezentantul român, Dumitru Cea- 
ușu, a arătat că România socialistă, 
tară în curs de dezvoltare, este ho- 
tărîtă să-și aducă întreaga contribu
ție, în spirit de colaborare și soli
daritate cu țările în curs de dez
voltare, la promovarea și apărarea 
intereselor comune ale acestora, în 
cadrul Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării.

și 
acestui 

de lu- 
O.N.U.

sancțiuni economice 
rasiștilor de la Salisbury

MAPUTO 4 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Populare Mozambic a 
preluat toate proprietățile rhodesiene 
din portul Beira de la Oceanul In
dian — anunță postul de radio mo- 
zambican. Aceeași sursă, citată de 
agenția United Press International, 
relevă că au avut loc demonstrații în 
întreaga țară de sprijinire a hotărîrii 
guvernului privind închiderea fron
tierelor cu Rhodesia.

LONDRA 4 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Foreign Office a 

salutădeclarat că guvernul britanic 
hotărîrea Mozambicului de a aplica 
sancțiuni economice depline 
triva Rhodesiei. „Considerăm bine
venite aceste sancțiuni", a spus pur
tătorul de cuvînt, precizînd că. din 
punctul de vedere britanic, o aseme
nea măsură este menită să atragă 
atenția asupra agravării situației re
gimului minoritar rasist de la Salis
bury.

împo-

LUSAKA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Kenneth Kaunda a declarat 
miercuri seara că Zambia sprijină 
Mozambicul după hotărîrea guvernu
lui acestuia de a-și închide frontie
rele cu Rhodesia. „Cauza Mozambi- 
cului este cauza Zambiei și un 
atac împotriva Mozambicului consti
tuie un atac împotriva Zambiei" — 
a subliniat Kaunda.

16 milioane șomeri in țările membre ale O.E.C.D.
In capitala Franței și-a început 

joi lucf'ările o conferință care reu
nește miniștri ai muncii din tării® 
membre ale Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.). Printre principalele 
teme ale dezbaterilor este înscrisă 
și problema șomajului. Un raport 
alcătuit de experti ai O.E.C.D. arată

eă în cele 24 țări membre ale orga
nizației șomajul afectează peste 16 
milioane de persoane. Este cea mai 
ridicată cifră a șomajului din pe
rioada postbelică. In S.U.A. 
înregistrați 7.5 milioane șomeri, iar 
in Franța, R.F.G.. Marea Britanie. 
Italia și Japonia cite un milion în 
fiecare din aceste țări.

sînt

prezentată pe larg în publicația 
„West-Ost-Journal" din Viena

VIENA 4 (Agerpres). — Prestigioa
sa publicație austriacă de politică 
economică „West-Ost-Journal", edi
tată de Institutul Dunărean-Euro- 
pean din Viena, a publicat în primul 
său număr pe anul 1976 ample ex
trase din Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Ma-

rea Adunare Națională cu privire la 
mărețele realizări ale poporului ro
mân în cincinalul 1971—1975 și la 
politica externă a României, pusă' 
în slujba păcii și colaborării interna
ționale. Materialul este însoțit de o 
fotografie a președintelui Republicii. 
Socialiste România.

PARIS

Convorbiri economice româno-franceze
Conducătorul delegației române 
primit de primul ministru francez

DE

PRETUTINDENI
• IRIGAȚII CU APA 

SALINA ? Oamenii de ftiință 
•ovietici preconizează utilizarea 
apei de mare pentru irigarea 
deserturilor nisipoase, ce urmea
ză a fi însămînțate cu ierburi 
perene. In urma experiențelor 
realizate pe o fișie de teren de-a 
lungul malului estic al Mării 
Caspice, unde nu există surse 
de apă dulce, s-a constatat că 
de pe un hectar de nisipuri s-au 
recoltat 30 de chintale de lucer
na. S-a stabilit, de asemenea, că 
in desertul Karakum există mari 
rezerve de apă sărată, asemănă
toare, din punctul de vedere al 
compoziției chimice, cu apa din 
Marea Caspică. în urma expe
riențelor. s-a stabilit că apa sa
lină poate fi utilizată pentru 
irigarea pășunilor.

Pentru vizitatorul care pășește în- 
tîia oară pe pămintul Siriei apare 
deosebit de pregnant faptul că, în 
pofida alocării unor importante re
surse materiale și bănești cheltuie
lilor militare legate de nesoluționa- 
rea problemei Orientului Apropiat, 
poporul sirian depune mari eforturi 
în vederea dezvoltării și moderniză
rii economiei, pentru progresul ge
neral al țării, pentru creșterea ni
velului său de trai. Este convingerea 
pe care ti-o dă prezența a numeroa
se șantiere pe întreg cuprinsul țării 
— în nord ca și în sud, pe țărmul 
intens populat al Mării Mediterane, 
ca și în zonele deșertice din estul 
țării ; o dovedesc cu prisosință ze
cile de mii de locuințe moderne, 
confortabile ce se construiesc de jur 
împrejurul capitalei, ca de altfel in 
toate celelalte orașe ale Siriei.

Un cuprinzător tur de orizont asu
pra direcțiilor esențiale în care ac
ționează guvernul sirian pentru edifi
carea unei economii prospere a pri
lejuit convorbirea avută cu MOU
HAMMAD HAYDAR, vicepremier 
pentru probleme economice.

— Peisajul general al dezvoltării 
Concen- 
- a spus 

al® 
re- 
în- 
de 
la

economico-sociale a Siriei 
trează importante rezultate 
domnia sa. Prevederile esențiale 
celui de-al treilea plan cincinal, 
cent încheiat, au fost pe deplin 
făptuite : ritmul mediu anual 
dezvoltare planificat — 8.3
sută — a fost simțitor majorat, asi- 
gurîndu-se depășirea volumului pro
ducției globale industriale planifica
te cu peste 4 la sută și a celei agri
cole cu 2 la sută. Dincolo de aceste 
cifre, se impune atenției calea largă 
a modernizării spre care se îndreap
tă cu succes economia noastră. In 
anii cincinalului trecut și-au făcut 
loc în structura de ansamblu a eco
nomiei siriene ramuri cum ar fi ener
getica, siderurgia, industria petrolie
ră. au apărut viguroși primii muguri 
ai construcțiilor de mașini, chimiei ; 
de asemenea, a fost sporită producția 
industriei materialelor de construcții 
Si industriei textile.

La rindul. ei. agricultura a înre
gistrat simțitoare progrese în spo
rirea producției, atît prin creșterea 
suprafețelor de teren arabil, cit și 
prin accentuarea caracterului inten-

»lv al exploatării pămintului. îndeo
sebi prin irigații. în această perioa
dă s-au amenajat importante supra
fețe agricole și a fost terminat marele 
baraj de pe Eufrat, care va permite 
dublarea terenurilor irigate repre- 
zentînd în prezent aproape o cinci
me din perimetrul arabil al tării.

In continuare, interlocutorul s-a re
ferit la principalele obiective ale 
dezvoltării economiei în anii celui 
de-al patrulea cincinal, 1976—1980.

PARIS 4. — Corespondentul nostru 
transmite : La Paris au început joi 
lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-franceze de cooperare econo
mică. științifică și tehnică.

Cei doi copreședinți ai comisiei — 
Gheorghe Rădulescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, și . Raymond Barre, 
ministrul comerțului exterior — au 
evidențiat dori-nța părților de a acțio
na în continuare în spiritul declara
țiilor româno-franceze din 1968 și 1970 
și de a amplifica relațiile bilaterale 
pe baza condițiilor favorabile create 
de vizita în Franța a președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Comisia a exami
nat stadiul îndeplinirii programului 
de acțiuni de cooperare prevăzut la 
sesiunea anterioară și activitatea des
fășurată de. comitetele și grupele 
mixte de specialitate. Comisia a con
venit asupra măsurilor necesare pen
tru extinderea relațiilor comerciale, 
dezvoltarea cooperării industriale și 
tehnico-șțiințifice în domeniile con
strucțiilor de autovehicule, aviației, 
electronicii și tehnicii de calcul. Tot
odată, au fost analizate noi căi și 
mijloace de conlucrare reciproc avan
tajoasă în domenii ca siderurgia, chi
mia, industria ușoară și agricultura. 
Comisia a apreciat, de asemenea, că 
există reale posibilități de colaborare 
pe terțe piețe.

Primul ministru al Franței, Jac
ques Chirac, l-a primit joi pe Gheor
ghe Rădulescu. viceprim-ministru al 
guvernului, care conduce delegația

tării noastre la cea de-a Vil-a se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de cooperară 
economică, științifică și tehnică. In 
cursul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej au fost abordate unele 
aspecte ale relațiilor dintre România 
și Franța, cu deosebire problemele 
dezvoltării economice.

Evocînd cu plăcere vizita 
întreprinsă in tara noastră. în 
anului trecut, și 
cu președintele 
primul ministru 
faptul că ele au 
puternic impuls, 
raporturilor de colaborare și __ , .
rare pe multiple planuri și a apreciat 
că relațiile bilaterale vor cunoaște 
o evoluție ascendentă.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a parti
cipat Raymond Barre, ministrul co
merțului exterior. Au fost prezenți 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan, și ambasadorul 
Franței la București, Raoul Delaye.

In aceeași zi, președintele părții 
române în comisia mixtă a avut con
vorbiri cu Jean-Pierre Fourcade, mi
nistrul economiei și finanțelor, și 
o delegație a Consiliului national 
patronatului francez, condusă 
Georges Villiers, președinte de

oficială 
vara 

convorbirile avute 
Nicolae Ceaușescu. 

francez a subliniat 
constituit un nou și 
pentru extinderea 

coope-

• EPISTOLĂ DE 9 M 
LUNGIME. Intr-un muzeu 
din Turcia se păstrează cea 
mai... lungă scrisoare din lume. 
Ea a fost expediată îrri secolul 
al XV-lea de șahul Persiei că
tre sultanul Imperiului otoman. 
Scrisă pe un sul de papirus, do
cumentul măsoară 9 metri lun
gime si 1 metri lățime.

cu 
al 
de 
o—

noare al consiliului. Joi seara, de
legația economică română a luat 
parte la dineul oferit în onoarea sa 
de Raymond Barre, președintele 
părții franceze în comisia mixtă.

• PENTRU SALVAREA 
„LACULUI ZEIȚEI VE
NUS". Lacul Nemi, mult cîn- 
tat de poeții italieni pentru par
fumul de fragi pe care îl exalau 
malurile sale și in apele căruia, 
spuneau anticii, îi plăcea să se 
scalde însăși zeiței Venus, a de
venit o baltă murdară și rău 
mirositoare, o veritabilă ame
nințare la adresa sănătății pu
blice. în mediul pestilențial ce 
s-a creat datorită poluării ape
lor. algele putrezesc, iar peștii 
au dispărut aproape cu desăvîr- 
șire. victime ale ..noroaielor 
roșii", în timp ce gaze toxice 
otrăvesc atmosfera înconjură
toare. „Fondul Mondial pentru 
apărarea naturii" („Wildlife 
World Fund") a lansat o largă 
campanie internațională, pentru 
a se lua măsuri, pînă nu este 
prea tirziu. în vederea salvării 
„Lacului zeiței Venus".

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
La Bangkok s au ‘ncheiat lu

crările primei Conferințe regionale a 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), la care au 
participat 20 de state in curs de dez
voltare din Asia și 13 state industria
lizate. In cursul reuniunii s-a relevat 
importanta cooperării tehnice dintre 
țările în curs de dezvoltare ca unul 
din factorii pentru înfăptuirea unei 
noi ordini economice internaționale.

arestate la Seul deoarece au fost 
identificate printre semnatarii „De
clarației în favoarea democrației, 
pentru salvare națională", care a 
fost difuzată în capitala sud-coreea- 
nă. Acest document cere respectarea 
drepturilor democratice în Coreea de 
sud și demască esența antipopulară 
a regimului de la Seul.

PrilUirO, Premierul Suleyman 
Demirel și ministrul sănătății și 
asigurărilor sociale din Turcia, Ke
mal Demir, au primit pe prof. dr. 
M. Popescu-Buzeu, președintele de 
onoare și secretarul general al Uniu
nii medicale balcanice, care se află 
în această țară în vederea pregătirii 
celei de-a XIII-a săptămîni medica
le 
la

balcanice, programată să aibă loc 
Istanbul.

Remaniere. pre?edinteIe coas
tei de Fildeș, Felix Houphouet-Boi- 
gny, a procedat la o remaniere a ca
binetului. Majoritatea membrilor ve
chiului guvern își mențin portofo
liile. inclusiv Arsene Usher Assouan 
și Henri Konan Bedie, ministrul 
facerilor externe, și, respectiv, 
nistrul economiei și finanțelor, 
număr de șapte personalități au 
incluse în noul cabinet. Pentru 
ma oară în Coasta de Fildeș o feme
ie va face parte din guvern. Este vor
ba de Jeanne Gervais, căreia i-a fost 
încredințată conducerea Ministerului 
pentru Problemele Condiției Femeii.

La Praga a fost inaugurată 
joi expoziția „Arta populară 
românească". Sint expuse piese 

, caracteristice ale portului na
țional din toate regiunile țării, 
precum și o mare varietate de 
țesături și alte obiecte folosite 
la decorarea interioarelor case
lor țărănești. La vernisaj au 
fost prezenți locțiitorul minis
trului culturii R.S. Cehe, V. Ko- 
varik, ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș, reprezen
tanți ai ministerelor culturii, 
afacerilor externe, ai Uniunii 
artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, membri ai cor
pului diplomatic acreditați in 
R.S.C.

• RECORD AL CRIMI
NALITĂȚII. Cu 581 247 de de
licte criminale comise In 1975 — 
11.8 la sută mai mult decît in 
1974 — New York-ul a stabilit 
un nou record. Zilnic. în cel mai 
mare oraș al S.U.A. au fost co
mise. în medie, 1 600 de delicte. 
Numărul asasinatelor a atins a- 
nul trecut 1 675 ; valoarea bunu
rilor jefuite șe ridică la 405 mi
lioane dolari. Numărul cazurilor 
în. care făptașii au fost desco- 
periti este de doar 17,2 la sută 
dirt totalul delictelor comise — 
cu 19 la sută mai mic decît in 
1974.

• SFÎRȘIT DE CAR
NAVAL... La capătul a patru 
zile extenuante, carnavalul de 
la Rio s-a încheiat miercuri di
mineața. In ciuda unei tempe
raturi care a oscilat între 32 și 
34 de grade, dansurile s-au suc
cedat fără întrerupere. Ca și in 
anii precedents carnavalul s-a 
soldat cu numeroase victime, 
între care 155 morți ; numai in 
ultima zi, 10 728 de persoane au 
trebuit să fie internate la spital.

a- 
mi- 
Un 

fost 
pri-

Arestări în Coreea de
Slid Nouă personalități au fost

ACOrd. Mexicul 51 Polonia au 
semnat un acord comercial, conve
nind, totodată, să-și acorde reciproc 
clauza națiunii celei mai favorizate. 
Documentele semnate exprimă hotă
rîrea celor două guverne de a extinde 
relațiile comerciale dintre cele două 
state și a crea condiții pentru lăr
girea și consolidarea lor continuă — 
s-a anunțat în capitala Mexicului.

• CIOCĂNITOARELE
Șl CĂȘTILE DE PROTEC
ȚIE. D* ce oare ciocănitoarela

păm stăruitor și de dezvoltarea bazei 
de materii prime ; în primul rînd, ne 
interesează lărgirea exploatării petro
lului și fosfatilor, a fierului și a sării.

Cit privește agricultura, avem în 
vedere accentuarea caracterului in
tensiv al producției. în acest scop, 
vor ti extinse irigațiile pe alte 
240 000 ha, vor fi sporite eforturile 
financiare destinate chimizării și 
mecanizării, cit și pentru ridicarea 
calificării forței de muncă agricole.

„Prețuim colaborarea largă
și fructuoasă cu România 7

ne declară Mouhammad HAYDAR,
vicepremier pentru probleme economice al guvernului Siriei

Preclzînd că actualul cincinal duce 
mai departe coordonatele fundamen
tale ale precedentului plan, el a sub
liniat că „acum se acordă o atenție 
sporită dezvoltării sectoarelor pro
ductive industriale, ceea ce îndreptă
țește caracterizarea de -plan al pro
ducției materiale-. Sintem hotărî ți să 
înaintăm in acest cincinal mai ferm, 
mai repede pe drumul creării unei 
puternice industrii naționale, înteme
iată pe resursele naturale ale țării. 
Cele aproape 70 de miliarde lire, cit 
va totaliza programul de investiții, 
vor fi destinate cu precădere dezvol
tării ramurilor industriale cu rol ho- 
tărîtor pentru progresul accelerat al 
țării — energetica, industria petro
lieră. construcțiile de mașini, petro
chimia, industria materialelor de con
strucții ; de asemenea, va fi dezvoltat 
simțitor sectorul de prelucrare a pro
duselor agricole".

„Evident, a continuat vlcepremierul 
sirian, perspectivele industriale spre 
care tindem ne obligă să ne preocu-

La rindul lor, transporturile și 
telecomunicațiile vor înregistra un 
progres considerabil. Ne propunem 
extinderea, modernizarea rețelei de 
căi ferate ca și înnoirea aproape 
completă a parcului rulant. Proiectele 
noastre includ, de asemenea, extin
derea rețelei de șosele și lărgirea ca
pacității porturilor maritime. în ur
mătorii cinci ani Siria va avea pro
pria sa flotă de petroliere : în acest 
scop se vor aloca investiții în va
loare de circa un sfert de miliard de 
lire sterline".

Este un motiv de reală satisfacție 
faptul că, in discuțiile cu numeroase 
personalități siriene, interlocutorii au 
exprimat o înaltă prețuire fată de 
poziția principială, fermă a țării noas
tre în vederea stabilirii unei păci juste 
și durabile în Orientul Apropiat, față 
'de activitatea laborioasă depusă de 
președintele României socialiste pen
tru reglementarea acestei probleme in
ternaționale atît de acute. Ne-am dat 
seama din cuvintele lor calde că stă-

ruie și azi, puternic gravat în me
moria multor sirieni, ecoul vizitelor 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe pămintul Siriei, în anji 
1974 și 1975, al convorbirilor purtate 
cu președintele Hafez El-Assad, la 
Damasc ca și la București, momen
te istorice în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Siria.

Dînd o înaltă apreciere sentimen
telor poporului român de. profundă 
solidaritate față de cauza popoarelor 
arabe, interlocutorii au subliniat că 
această atitudine se reflectă deose
bit de pregnant și pe tărimul coo
perării economice.

In acest sens, vicepremieru] siriân 
a ținut să sublinieze că „un rol foar
te important in înfăptuirea obiecti
velor noastre il deține colaborarea 
largă și deosebit de fructuoasă cu 
România prietenă, colaborare căreia 
îi acordăm multă prețuire. Avantajele 
acestei colaborări le resimțim, practic, 
in toate domeniile esențiale ale dez
voltării economiei noastre — în pros
pecțiuni geologice, ca și în prelu
crarea superioară a petrolului și fos- 
faților, in dezvoltarea zootehniei și 
irigațiilor, ca și in construcția de 
mașini sau transporturi. Obiective in
dustriale dintre cele mai importante 
pentru evoluția economiei noastre 
sint realizate cu sprijinul specialiști
lor români. Aș aminti in acest sens 
Rafinăria de la Banias. cu o capa
citate anuală de 6 milioane tone țiței, 
uzina de triplusuperfosfat 
Homs, linia de asamblare a 
relor de 45 C.F. de la Alep, 
xul de irigații de la Rakka. 
dorim să extindem și mai mult rela
țiile de 
cialistă.
ceea ce 
tifica și 
amplificăm rapid 
noastre de colaborare reciproc avan
tajoasă. Noi așteptăm cu mult inte
res și primim cu dragă inimă orice 
propunere in acest sens din partea 
guvernului român" — a conchis inter
locutorul nostru.

pot lovi cu ciocul în trunchiul 
copacilor de mii de ori pe zi, fără 
să contracteze... comotii cere
brale ? Potrivit revistei medi
cale „Lancet", cercetările între
prinse au găsit explicația : 
structura spongioasă a craniului 
acestor păsări. Se apreciază că 
aceste cercetări vor putea con
duce la aplicații practice utile 
pentru om, respectiv la confec
ționarea unor căști de protecție 
nu din materiale rigide, ca pînă 
acum, ci .din materiale spon
gioase, capabile să „absoarbă1* 
șocurile.

• ALBUMINE DIN 
ALGE. Sub egida Institutului 
de cercetări agricole din Delhi 
se construiește o întreprindere 
producătoare de albumine din 
alge, materia primă urmînd a 
fi recoltată dintr-un mare eleș
teu. S-a calculat că de pe fie
care hectar al eleșteului se pot 
obține anual o sută de tone de 
alge, din care, prin prelucrare, 
se pot prodilce 70 tone de sub
stanță proteică.

• GEAMURI FONO- 
ABSORBANTE. Locatarii 
din casele situate pe marginea 
autostrăzii ce conduce la Ziirich, 
deosebit de zgomotoasă, vor pu
tea să doarmă, în curînd, în 
condiții mai bune, datorită mă
surilor luate recent de munici
palitate— de a monta la feres
trele apartamentelor încă un set 
de geamuri, dlntr-o sticlă spe
cială, care poate absoarbi 50 la 
sută din vibrațiile zgomotelor, 
vacarmul circulației, reducin- 
du-se astfel la limite „accepta
bile".

Damasc

ție la 
tractoa- 
comple- 
Desigur,

colaborare cu România so
ln ce ne privește, facem tot 
este posibil pentru a iden- 
alte sectoare prin care să 

volumul relațiilor

Ioan ERHAN

• PENTRU ASCULTAT 
„BĂTĂILE INIMII". Spe
cialiștii de la Institutul politeh
nic din Wroclaw au realizat un 
aparat pentru descifrarea reac
țiilor inimii la medicamente. A- 
paratul oferă medicilor indicii 
privind modul cum influențează 
medicamentele pulsul, tempera
tura și tensiunea cardiacă ale 
pacientului. Acest nou dispozitiv 
realizat de inginerii polonezi a 
fost patentat, el înscriindu-se 
printre realizările de importanță 
europeană, precizează agenția 
P.A.P.
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