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In pregătirea Congresului educației politice și al culturii

EZVOLTAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE,
0 FORȚA MOTRICE A DEZVOLTĂRII

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, care a ^par
ticipat la lucrările celui de-al XXV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, s-a înapoiat, vi
neri după-amiază. în Capitală.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R.. Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul României la 
Moscova.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat, la sosire, pe aeroportul

/
Otopeni. de tovarășii Emil Bobu. Cor
nel Burtică. Gheorghe Cioară. Petre 
Lupu. Paul Niculescu. Gheorghe O- 
prea. Gheorghe Pană. Ion Pătan. Du
mitru Popescu. Iosif Uglar, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Voitec, Ion Ioniță, 
Ursu, precum și de membri ai.

Ion 
C.C.

al P.C.R., ai Consiliului de Stat și af 
guvernului, conducător) ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești.

Au fost de față N. V. Maslennikov, 
însărcinatul cu- afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

PLECAREA DIN MOSCOVA
La plecarea din Moscova, delegația 

Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a fost salutată de to
varășii V. V. Scerbițki, 
Biroului Politic 
P. N. Demicev, 
Biroului Politic 
K. F. Katușev, 
P.C.U.S., V. E. 
C.C.

membru al 
al P.C.U.S., 
supleant al 
al P.C.U.S.. 
al C.C. al 
membru al 

al P.C.U.S.. vicepreședinte al

al C.C. 
membru 
al C.C. 

secretar 
Dîmșiț.

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
O. B. Rahmanin, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S.. G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție Ia C.C. al
P. C.U.S., V. I. Drozdenko, ambasado
rul U.R.S.S. în România, de activiști 
ai C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, șl 
membri ai ambasadei.

in Întreaga țară au Ioc, în pregă
tirea Congresului educației politice 
și al culturii, adunări 
partid în care se face 
dului cum organizațiile 
organizațiile de masă și 
ganismele și instituțiile de învăță- 
mînt, știință, cultură și artă au ac
ționat și acționează pentru tradu
cerea în viață a Programului ideo
logic, pentru generalizarea în în
treaga noastră viață socială a prin
cipiilor și normelor Codului eticii și. 
echității socialiste, pentru combate
rea deprinderilor și mentalităților 
înapoiate, pentru cultivarea la toți 
comuniștii, la toți oamenii muncii a 
spiritului militant, revoluționar, ca
racteristic fizionomiei morale a 
omului nou al societății socialiste, 
în acest context, adunările generale 
supun unei analize aprofundate, te
meinice, în spirit critic și autocritic, 
modul cum au folosit și folosesc or
ganizațiile de partid arsenalul vast 
și variat 
mentelor 
de masă pentru a dezvolta în 
durile tuturor oamenilor muncii 
săturile conștiinței socialiste.

Firește, procesul dezvoltării 
științei socialiste nu este un , 
ces în sine" sau „un scop în s 
ci are drept esență, obiectiv și con
ținut creșterea participării oameni
lor muncii la opera de edificare so
cialistă, îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce Ie revin în cadrul 
acestei opere. Etalonul dezvoltării 
conștiinței socialiste îl constituie nu 
gradul de asimilare a unor adevă
ruri abstracte sau teze filozofice 
despre rolul conștiinței, ci tocmai 
gradul de participare conștientă la 
soluționarea optimă a sarcinilor con
strucției socialiste, abnegația Și dă
ruirea materializate în 
fapte de muncă în toate 
tivității sociale.

întreaga desfășurare a 
concluziile ce se vor desprinde sint 
menite să ducă la o îmbunătățire a 
muncii politico-educative de masă, 
al cărei obiectiv fundamental trebuie 
să fie mobilizarea mai intensă a co
muniștilor și tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea exemplară a obiec
tivelor planului pe 1976 în industrie 
ca și în agricultură.
sarcinilor cuprinse 
tovarășului Nicolae 
Congresul consiliilor 
euvintarea la recenta

generale de . 
analiza mo- 

partidului, 
obștești, or-

al mijloacelor și instru- 
muncii politico-educative 

rîn- 
tră-

remarcabile 
sferele ac-

adunărilor.

la înfăptuirea 
în Expunerea 
Ceausescu Ia 
populare, in 

ședință de lu

cru de la Comitetul Central al parti
dului. Este firesc și necesar ca dez
baterile din cadrul adunărilor să a- 
bordeze tematica largă, paleta atît 
de bogată a laturilor și aspectelor 
dezvoltării conștiinței socialiste. înră
dăcinării moralei noi, dar această a- 
bordare multilaterală, diversificată 
nu trebuie să disperseze atenția de' 
la esențial — respectiv, modul în care 
munca politică, activitatea educativă 
își găsesc finalizarea directă în re
zultatele obținute în producție.

Pornind de la necesitatea de a 
situa munca politico-educativă de 
masă în miezul actualității, de a o 
lega strîns de sarcinile și probleme
le cele mai stringente, organizațiile 
de partid au datoria de a orienta 
convergent întregul ansamblu al 
pîrghiilor și instrumentelor de in
fluențare a conștiinței oamenilor 
muncii în scornii dezvoltării spiritu
lui de răspundere, înțelegerii impor
tanței realizării ritmice și la înalt 
nivel calitativ a sarcinilor dc plan, 
generalizării experiențelor și iniția
tivelor valoroase, stimulării atitu
dinii înaintate față de muncă.

Un obiectiv central al întregii 
munci politico-educative îl constituie 
— așa cum a subliniat cu deo
sebită pregnanță tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Expunerea la Con
gresul consiliilor populare — dezvol
tarea spiritului de ordine și discipli
nă muncitorească — condiție de im
portanță determinantă pentru o 
rodnică desfășurare a activității pro
ductive în 
A dovedi 
seamnă în 
ciplinat, a 
ganizare a 
duse de calitate, cu performanțe su
perioare, a asigura folosirea cit mai 
judicioasă, cu înalt randament a ma
șinilor și timpului de lucru, redu
cerea consumurilor de materii prime 
și materiale, obținerea unei eficiente 
economice superioare, a îndeplini rit
mic. la cel mai înalt nivel calitativ, 
fondul de marfă pentru export. Pe 
șantierele de investiții aceasta înseam
nă a realiza lucrările ritmic. în succe
siunea prevăzută în grafice, a utiliza 
cu spirit gospodăresc utilajele și ma
terialele de construcție, a face totul 
pentru intrarea în funcțiune la ter
men sau chiar mai devreme a obiec
tivelor de investiții. In același sens, 
în agricultură conștiința înaintată 
Înseamnă a participa zi de zi la muș

toate unitățile economice, 
conștiință socialistă în- 
primul rînd a munci dis- 
respecta normele de or- 
productiei. a realiza pro-

că, a dovedi răspundere și disciplină 
în executarea lucrărilor la timp si de 
bună calitate, in vederea obținerii 
recoltelor sporite prevăzute, realiză
rii programelor de creștere a pro
ducției agricole vegetale și animale 
în fiecare comună.

Retine atenția faptul că în unele 
dezbateri problema dezvoltării con
științei socialiste și cerințele speci
fice cincinalului revoluției tehnico- 
științifice au fost abordate izolat, ca 
probleme diferite. Or, in realitate, 
aceste concepte sînt inseparabil le
gate : realizarea obiectivelor desfă
șurării revoluției tehnico-științifice 
presupune nu numai eforturi mate
riale pe linia promovării progresu
lui tehnic, dotării cu utilaje perfec
ționate. extinderii tehnologiilor mo
derne — ci și o revoluție in conști
ințe. adinei prefaceri în mentalități, 
o amplă afirmare a pasiunii față de 
nou. în această privință se cuvine 
larg răspîndită experiența unor or
ganizații de partid, cum sînt cele de 
la Șantierul naval Galați, Fabrica 
de confecții și tricotaje din Bucu
rești, întreprinderile de pe tinăra 
platformă industrială a Zalăului, 
care acționează prin toate formele și 
mijloacele muncii politico-educative 
pentru înțelegerea cincinalului revo
luției tehnico-științifice ca un ..cin
cinal și ai revoluției în conștiințe", 
punînd un puternic accent pe comba
terea conservatorismului, a spiritului 
rutinier, a temerii față de nou. pe 
mobilizarea opiniei publice a colec
tivelor împotriva atitudinilor înapo- . 
iate, retrograde, a oricăror manifes
tări de indisciplină, actelor de dezor
dine, atitudinilor individualiste. 
„Nervul" unor adunări de partid e- 
ficiente ii constituie tocmai spiri
tul militant, combativitatea comunis
tă, intransigența revoluționară, ma
terializate printr-o dezbatere vie, 
deschisă și. mai ales, concretă, no
minalizată. a atitudinii față de mun
că. a comportării în producție.

O mare importantă are în acest 
sens popularizarea exemplului înain
tat de dăruire și conștiinciozitate în 
muncă, apt să insufle celor din jur 
năzuința permanentei autodepășiri. 
Pe acest tărim. un rol deosebit tre
buie, desigur, să-1 joace exemplul 
personal dc muncă și de viață al co
muniștilor, capacitatea lor de a în
trupa în propria activitate cotidiană 
chemările și îndemnurile cărora le 
dau glas. Situîndu-se mereu în frun

tea întrecerii socialiste pentru înde
plinirea și depășirea planului, ac- 
ționind cu energie și hotărîre comu
nistă pentru realizarea exemplară a 
tuturor sarcinilor încredințate, co
muniștii trebuie să fie conștienți că 
de modelul pe care ii oferă in mun
ca și viața de zi cu zi depinde în
tr-o măsură decisivă înrădăcinarea 
in tot mai multe conștiințe a trăsă
turilor specifice atitudinii noi față 
de muncă și față de avutul obștesc.

Pe buna dreptate în adunările de 
partid problema exemplului personal 
nu este înțeleasă ingust, limitată 
doar la modul cum își îndeplinește 
fiecare membru de partid propriile 
sarcini de producție. A răspunde 
pentru tot ce se întîmplă în jur, 
pentru activitatea întregii secții, în
tregului atelier și întregii întreprin
deri, pentru nivelul organizării și 
disciplinei, pentru munca și compor
tarea tovarășului de lingă tine, a te 
îngriji de calificarea profesională și 
educarea politico-morală a noilor 
muncitori. îndeosebi a tinerilor — 
iată dn obiectiv important ce trebuie 
să se găsească permanent în aten
ția adunărilor de partid, cu atit mai 
mult în stadiul dezbaterilor la nive
lul comitetelor de partidă Bine au 
procedat și procedează organiza
țiile de partid din cadrul între
prinderilor de construcții montaje 
ale județelor Vrancea și Vaslui, care 
urmăresc în cadrul dezbaterilor cum 
se desfășoară acțiunea muncii poli
tice de masă intitulată „Răspunzi de 
tovarășul de lingă tine !“. Mai mult, 
șe cuvine - ca această viziune să fie 
și mai amplificată, în sensul creș
terii răspunderii comuniștilor pentru 
îndeplinirea exemplară a prevederi
lor contractelor economice dintre în
treprinderi. Nu-și poate și nu tre
buie să-și găsească loc nici o adiere 
a spiritului de automulțumire în co
lectivele ce urmăresc doar realiză
rile „proprii", neglijîndu-se îndepli
nirea la termen a obligațiilor de 
cooperare economică.

Militînd în forme mobilizatoare 
pentru înfăptuirea sarcinilor planu
lui pe 1976 la fiecare loc de muncă, 
activitatea politică de masă a orga
nizațiilor de partid va răspunde din 
plin menirii sale de instrument pu
ternic al educației socialiste, al dez
voltării conștiinței revoluționare, 
materializată prin noi și remarcabile 
realizări în dezvoltarea economico- 
socială a patriei. .

I nviirăsul Nicolae Ceaușescu
a primit pe Jean Pierre Thystere Tchicaya,

de prin alte părți, ideea s-a

de vapoare
ani, pe șantierul hidrocentralei de 
stirnise oarecare senzație : prezența

♦

prejudecăți

Mihai CARANFIL

mai 
acum, 
a oa-

ce păreau definitiv bătute in 
— cusătorese in oțel — au de- 
Cu mâinile lor de aur, ele știu să

Firește, acest 
implicații a- 
de cercetare 
fiind nece- 

reconsiderări

Lucrâtorii Combinatului de prelucrare a lemnului din Focșani valorifică superior masa 
lemnoasa, prin executarea unor produse de calitate, apreciate de cumpărători

parte, este necesar, în 
mare măsură decît oină 
ca participarea directă 
menilor de știință la rezolva
rea problemelor ridicate de 
practica construcției socialiste 
să capete o pondere din ce în 
ce mai mare. Numai dînd curs 
acestor imperative vor putea

Cusătoresele de arnici 
și...

Acum cîțiva
Lotru, un fapt ...
mai mult, activitatea prodigioasă a unei echipe 
sudorițe. Nu se prea găseau sudori și atunci i-a trecut 
cuiva prin minte să adune, la un curs de califi
care, mai multe neveste de constructori. Experiența a 
dat rezultate excelente. S-a dovedit că sudurile exe
cutate de mîinile celor deprinse cu lucrul delicat și 
frumos erau cusături in metal, de mare finețe și 
precizie. De acolo și 
răspindit.

— Lucrează la noi 
care cele mai multe 
deunăzi, la Șantierul

Cit o fi însemnind

peste opt sute de femei, dintre 
sint sudorițe — mi , se spunea, 
naval din Galați.
„cele mai multe" din opt sute ?

flM ? 500 ? Oricum, faptul, raportat la istorie, apare 
inedit. Se știe că, dintotdeauna, marinăria și 
construcția de nave au fost domenii rezervate exclusiv 
bărbaților. Așa incit și prejudecățile...

— Cind am început să angajăm femei pentru a le 
talifica in sudură — spune inginerul-șef Stan Potorac 
— s-au auzit și voci care, pe diverse tonuri, încercau 
să ne descurajeze. Ba s-au găsit și vreo doi care s-au 
opus categoric : „In aceste condiții eu nu mai răspund 
de îndeplinirea la timp a planului". Dar după un an, 
aceleași voci spuneau atunci cind aveau de făcut 
6 lucrare mai specială : „Păi asta-i treabă pentru su
dorițe... Nouă de ce ne-ați repartizat așa de puține ? 
De cind tot cerem sudorițe !“

Așa se întoarce roata istoriei chiar și In privința 
unor . . .
cuie. Sudorițele 
venit o realitate. __ .........- ... ... . , .. .
urmărească mai atent, cu mai multă răbdare și de
licatețe, firul de foc al sudurii. Dovadă, navele care 
înfruntă cu succes furtunile.

Torceau și țeseau borangicul și lina. O mai* fac și 
astăzi. Ne coseau și ne înfloreau cu amici cămășile. 
O fae și astăzi cu sporită măiestrie și dragoste.

In plus, azi cos și... vapoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit in di
mineața zilei de 5 martie a.c.. Ia 
Moscova, pe tovarășul Jean Pierre- 
Thystere-Tchicaya. membru al Sta
tului Major Revoluționar Special 
al C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii.

Din partea română, la întrevedere 
au participat tovarășii Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul României la 
Moscova.

Din partea congoleză a participat 
tovarășul Jean Pierre Nono, membru

al C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, ambasadorul Republicii 
Populare Congo în Uniunea Sovie
tică.

Conducătorul delegației congoleze 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros mesaj de sa
lut din partea președintelui C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii și al 
Republicii Populare Congo, coman
dant Marien N’Gouabi.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul ' său, 
președintelui C.C. al Partidului Con
golez al Muncii, șeful statului con
golez, . un salut . cordial, precum șt 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de progres și prosperitate 
pentru poporul Republicii Populare 
Congo.

In cadrul convorbirii s-a apreciat

evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
cele două țări, subliniindu-se că un 
rol important în această privință au 
avut înftlnirile directe și convorbiri
le purtate la București și Brazzaville 
între cei doi conducători de stat. Au 
fost evocate, de asemenea, 
relații care se dezvoltă 
dul Comunist Român 
Congolez al Muncii.

In cursul convorbirii 
primată dorința comună 
ta în continuare 
congoleze, inclusiv conlucrarea din
tre cele două țări pe plan mondial, 
pentru lichidarea subdezvoltării ți 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice in viata internațională.

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

bunele 
între Parti- 
și Partidul

ÎN ZIARUL DE AZI .•
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Complexitatea sarcinilor omului de știința

/« cincinalul revoluției tehnico-științifice
Am pășit de curînd în cin

cinalul revoluției tehnico- 
științifice. etapă cu adinei 
semnificații în procesul făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintării 
treptate către forma superioară 
a organizării sociale — comu
nismul. In expunerea prezen
tată la sesiunea Marii Adu
nări Naționale, din decem
brie 1975. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia încă o dată 
trăsătura esențială a cincina
lului 1976-—1980 : „va fi conti
nuată cu fermitate politica de 
industrializare socialistă, ne 
baza cuceririlor științei și teh
nicii moderne".

Așadar, rolul hotărîtor pe 
care îl are cercetarea științi
fică în făurirea bazei societă
ții socialiste multilateral dez
voltate este stipulat în însăși 
caracteristica principală a ac
tualei etape, 
fapt are serioase 
supra activității 
din tara noastră, 
sare anumite 
privind înseși obiectivele ma
jore ale acesteia, precum și 
căile de înfăptuire. Va fi ne
cesar, pe de o parte, un efort 
sporit pentru a ne menține cit 
mai aproape de frontul cerce
tării fundamentale pe plan 
mondial, front care înaintează 
eu pași gigantici. Pe de altă

creație peste zece mii de ca
dre didactice. Această activi
tate. potrivit concepției promo
vate de conducerea partidului 
și statului nostru, este strîns 
ancorată în realitatea româ
nească, contribuind atît la re
zolvarea unor probleme eco
nomice și social-culturale. cît

Puncte de vedere 
de prof. univ. Const. CORDUNEANU, 
membru corespondent al Academiei

etc), cu științele relativ recent 
apărute — in majoritatea si
tuațiilor fiind vorba de dome
nii interdisciplinare ale cu
noașterii — cum ar fi infor
matica. cibernetica. știința 
despre protecția mediului în
conjurător ș.a. ț
- Fără vreo intenție de mini

malizare a realizărilor remar
cabile obținute oină in pre
zent la noi. trebuie să consta
tăm că — în cazul domeniilor 
de cercetare interdisciplinară. 
către care conduc inevitabil 
problemele complexe ale con
temporaneității 
sar 
tru 
să 
de
apți pentru activitatea de cer
cetare complexă — interdisci
plinară 
Credem 
situația 
tuia în 
strictă
ce nu conlucrează în măsura 
necesară, 
activității 
tare și de 
cialiști.

Este util
tul că lozinca 
înseamnă totul1

este nece- 
să depunem eforturi nen
ea învătămintul superior 
găsească formele adecvate 
pregătire a specialiștilor

a 
de 

relațiile
fost ex- 

a dezvol- 
româno-
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Prin întărirea disciplinei
Un număr însemnat 

de întreprinderi din in
dustria constructoare de 
macini au realizat. în 
primele două luni, un 
indicator de utilizare a 
mașinilor și agregatelor 
de 85 la sută — sarcină 
prevăzută a fi îndepli
nită pînă la finele anu
lui. Aceasta se datorea
ză. in bună parte, gene
ralizării schimbului II și 
extinderii schimbului 
III. precum și întăririi

disciplinei în muncă. Da 
întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia, de 
pildă, unde există o 
preocupare permanentă 
pentru specializarea ca
drelor și folosirea depli
nă a timpului de mun
că. coeficientul de 
schimburi s-a ridicat la 
2.30, ceea ce a dus la o 
încărcare de peste 96 la 
sută a mașinilor și uti
lajelor. De asemenea, la

muncii
întreprinderea construc
toare de mașini agricole 
..7 noiembrie" din Cra
iova. acest indicator a 
depășit 85 la sută. Re
zultate bune au obținut 
în această direcție si 
colectivele întreprinde
rilor de strunguri din 
Arad și de utilaj tehno
logic din Moreni, „6 
Martie“-Timișoara. „1 
Mai“-Ploiești ș.a. (Ager- 
pres)

O nouă capacitate industrială în funcțiune
Recent, pe platforma indristrială a 

Combinatului de prelucrare a lem- -r>_ t„. . .... .. . . func_
fabri- 
lemn. 
înaltă 

in-

nului din Tg. Jiu a fost dat în 
țiune un nou obiectiv — 
ca de plăpi aglomerate din 
Dotată cu utilaje moderne, de 
productivitate, noua capacitate

dustrială va utiliza ca materie pri
mă deșeurile de fabricație rezulta
te de la celelalte secții, contribuind 
astfel la creșterea indicelui de 
lucrare și valorificare a masei 
noase, la nivel de combinat, cu 
12 la sută. (Dumitru Prună).

pre- 
lem- 
peste

fi înfăptuite sarcinile de înaltă 
răspundere pe care Partidul 
Comunist Român le pune în 
fața cercetătorilor și proiec- 
tantilor din tara noastră. A- 
ceasta este calea pe care. în 
produsele noului cincinal, va 
putea fi înglobată o cantitate 
din ce în ce mai mare de in
teligentă proprie, fiind în mai 
mică măsură tributari impor
tului. iar competitivitatea a- 
cestor produse va crește.

în învătămintul superior ro
mânesc își desfășoară activita
tea de cercetare, proiectare si

și la formarea noilor genera
ții de specialiști de înaltă ca
lificare, în spirit revoluționar, 
mereu în căutare de soluții 
noi și eficiente la numeroasele 
probleme pe care clădirea unei 
societăți moderne le ridică în 
fiecare moment. Cercetarea 
științifică din învătămintul su
perior îmbrățișează o gamă 
extrem de variată de domenii 
ale cunoașterii. începînd cu 
științele fundamentale despre 
natură, societate, om si termi- 
nind cu celâ aplicative (teh
nice, agrotehnice. medicale

si multidisciolinară. 
că ar trebui depășită 
de fărîmitare a aces- 
institute cu profil de 
specializare, institute

dictată de snecificul 
moderne de cerce- 

nevoile de noi spe-

să ne amintim fan- 
..specializarea 
a fost supusă

(Continuare in pag. a IV-a)

Bunuri de consum
Preocuparea pentru îmbunătățirea 

continuă a aprovizionării populației 
se concretizează zi de zi în volumul 
sporit de bunuri puse la dispoziția 
cumpărătorilor. In primele două luni, 
de exemplu, numai unitățile Minis
terului Comerțului Interior au des
făcut cu aproape 14 la sută mai multe 
mărfuri decît în aceeași perioadă a 
anului trecut, depășind prevederile. 
Pe lingă cantitățile importante de 
țesături, confecții, încălțăminte, tri
cotaje cumpărate, preferințele popu-

pentru populație
lației s-au îndreptat In continuare 
către procurarea de bunuri de folo
sință îndelungată — televizoare, ma
șini de gătit, mobilă etc. A crescut, 
de asemenea, volumul desfacerilor 
de produse agroalimentare. Unitățile 
ministerului de resort au livrat în 
perioada amintită cantități de came 
și \preparate din carne, zahăr, ulei, 
gri^imi. pește și conserve, brînze- 
turl, produse lactate proaspete cu 
9.5—32,5 la sută mai mari decît în 
primele două luni ale anului 1975.

(Agerprtg)
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IA 6 MARTIE 1945, SUI! CMIIIICFMA PARTIDULUI, 
POPORUL RUMÂN IIOBiNUEĂ 0 VICTORIE ISTORICĂ 

IA LUPTA PENTRU CUCERIREA PUTERII
Au trecut 31 de ani de la acele 

rile de cumpănă a istoriei, cînd po
porul a impus, la 6 martie 1945, in
staurarea primului guvern democra
tic din istoria țării — guvern revo- 
luțianar-democratic cu pronunțat ca
racter muncitoresc-țărănesc.

în perspectiva glorioasei aniver
sări pe care o vom sărbători în pri
măvara aceasta — împlinirea a 55 
de ani de la crearea Partidului Co
munist Român — evenimentele de 
la 6 martie 1945. ne apar încărcate 
de profunde semnificații, ca una din 
victoriile cele mai importante, de
cisive pentru istoria tării, obținute 
de poporul român sub steagul parti
dului comunist. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „crearea 
guvernului revoluționar democratic de 
la 6 martie 1945 a constituit un mo
ment de importantă istorică pe calea 
instaurării puterii muncitorești-țără- 
nești, a marcat trecerea Ia profunde 
transformări democratice, revoluțio
nare care au deschis drumul înfăp
tuirii revoluției socialiste și edificării 
cu succes a noii orinduiri sociale in 
patria noastră".

începutul anului 1945 ilustra preg
nant avintul pe care-1 căpătase lup’a 
maselor populare in noua etapă. 
Inaugurată de insurecția națională din 
august 1944. Poporul român pășea cu 
neabătută Încredere pe calea arătată 
de partidul comunist, calea unor 
profunde prefaceri revoluționare, 
menite să deschidă drum larg pro
gresului țării, Împlinirii năzuințelor 
sale de dreptate si libertate națională 
$i socială.

Voinței maselor populare 1 se opu
nea însă coaliția reacționară a parti
delor burgheze și monarhiei, sprijini
tă de cercurile imperialiste din Occi
dent. Scopul urmărit de reacțiunea 
internă și externă era de a întoarce 
lucrurile înapoi, la regimul bur- 
ghezo-moșieresc, pe care îl prezen
tau în culori trandafirii — ca o în
truchipare a vechil „democrații tra
diționale". Milioanele de oameni ai 
muncii erau însă sătul de această 
„democrație" a stării de asediu, 
„curbelor de sacrificiu", șomajului, 
prigoanei împotriva muncitorilor și 
țărahilor, persecuțiilor șovine — „de
mocrația" din care crescuse buruiana 
otrăvită a fascismului.

Nicicînd viata politică a tării nu 
cunoscuse o asemenea amploare si 
combativitate a luptelor maselor 
populare. Răspunzînd chemării parti
dului „Totul pentru front, totul pen
tru victorie !", clasa muncitoare 
lupta din răsputeri pentru refa
cerea economică a tării, pustiită 
de război. Organizarea comitete
lor muncitorești și instituirea con
trolului clasei muncitoare în între
prinderi, formarea comitetelor ță
rănești care preluaseră sub contro
lul lor satele, confiscarea și împărți
rea pămînturilor moșierești de către 
țărănime cu sprijinul muncitorilor, 
luarea cu asalt a prefecturilor și pri
măriilor, uriașul »uvoi al demonstra

țiilor populare prin care masele de 
milioane deveniseră stăpine pe stra
dă au dus la crearea unei situații 
caracterizate prin aceea că. în timp 
ce guvernul era dominat de repre
zentanții forțelor reacționare, in țară 
puterea trecuse efectiv în mîinile 
maselor popular? conduse de Parti
dul Comunist Român.

în condițiile modificării radicale a' 
raportului de forțe în favoarea for
țelor democratice, după ce, sub con
ducerea partidului, masele populare 
au dejucat odioasa provocare de la 
24 februarie pusă la cale de cercu
rile reacționare, valul de nestă
vilit al luptei revoluționare a 
poporului a impus, la 6 martie, in
staurarea guvernului democratic pre
zidat de dr. Petru Groza — guvern 
ce constituia o expresie a colaborării 
forțelor largi ce se pronunțau pen

31 DE ANI DE LA INSTAURAREA PRIMULUI GUVERN 
DEMOCRATIC DIN ISTORIA ROMÂNIEI

tru adinei transformări revoluționa
re, sociale și politice.

Așa cum se știe, o influență pozi
tivă asupra desfășurării procesului 
revoluționar din acea perioadă au 
avut-o schimbările petrecute după 
război în raportul mondial de forțe, 
sprijinul politic primit din partea 
Uniunii Sovietice, care a luat atitu
dine împotriva încercărilor de imix
tiune ale cercurilor imperialiste, pre
cum și faptul că intr-un șir de țări 
forțele progresiste se aflau în plină 
ofensivă.

Evocarea evenimentelor de acum 
31 de ani oferă „cheia" pentru înțe
legerea nu numai a ceea ce s-a pe
trecut atunci, dar și a procesului re
voluționar în continuitatea sa, a în
seși evoluțiilor din care s-a născut 
România nouă, socialistă. Mai mult, 
în condițiile profundelor transfor
mări revoluționare din lumea con
temporană, se poate vorbi de actua
litatea unor aspecte, a unor conclu
zii ale experienței istorice din acea 
perioadă. într-adevăr, pe deasupra 
particularităților istorice, determinate 
de condițiile concrete din perioada 
respectivă, de specificul situației in
terne și internaționale a României, 
strategia și tactica stabilite de Parti
dul Comunist Român pun in evidență 
elemente verificate ca expresii ale 
unor cerințe legice, de însemnătate 
esențială pentru asigurarea victoriei 
în lupta revoluționară.

între acestea se înscrie în primul 
rînd politica de alianțe care a făcut 
posibilă coalizarea intr-un unic front 
a tuturor forțelor democratice, pro
gresiste. O importanță deosebită în 
acest sens a avut astfel activitatea 
P.C.R. pentru făurirea și consolida

rea, în focul bătăliei pentru înfăp
tuirea pe cale revoluționară a refor
mei agrare, a alianței clasei munci
toare cu țărănimea. Alături de mun
citori și țărani, au fost atrase în 
luptă forțele înaintate ale intelec
tualității, masele largi ale femeilor, 
tineretului. De asemenea, partidul a 
dezvoltat un larg si3tem de alianțe 
politice cu forțele politice progresis
te care aderaseră la platforma Fron
tului Național Democratic, precum 
și cu acele partide sau grupări din 
cadrul partidelor burgheze care se 
arătau interesate în dezvoltarea de
mocratică a țării.

Un rol însemnat a avut și întări
rea alianței și solidarității oamenilor 
muncii români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, pe baza 
politicii marxist-leniniste a parti
dului, de asigurare a deplinei egali

tăți în drepturi a tuturor cetățenilor 
tării, fără deosebire de naționalitate. 
Practic, nu au existat categorii so
ciale. forțe politice, manifestind re
ceptivitate față de adevăratele inte
rese naționale, care să fi rămas in 
afara sferei de acțiune și de influ
ență a partidului comunist ; și toc
mai această largă politică de alianțe, 
unirea intr-un singur front a majo
rității covîrșitoare a poporului, a 
hotărît desfășurarea luptei în con
formitate cu interesele Iui.

Asupra întregului curs al eveni
mentelor a exercitat o influență de
cisivă întărirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare, ca rezultat al 
colaborării tot mai strinse între 
Partidul Comunist și Partidul Social- 
Democrat în cadrul Frontului Unic 
Muncitoresc, încheiat Încă înainte de 
eliberare, al organizării sindicatelor 
unice. Aceasta a dat posibilitate cla
sei muncitoare să-și afirme tot mal 
puternic rolul de hegemon în revo
luție.

Merită relevat, de asemenea, faptul 
că partidul s-a pregătit din timp 
pentru toate formele de luptă — 
atît pașnice, cit și nepașnice, incit, 
să poată folosi pe oricare dintre ele, 
potrivit împrejurărilor.

Dezvoltînd strînsele sale legături cu 
armata, închegate în perioada pre
gătirii și înfăptuirii insurecției din 
august 1944. partidul a reușit să atra
gă de partea forțelor democratice atît 
masa ostașilor, cit și numeroși gene
rali și ofițeri patrioți. Aceasta a con
tribuit la izolarea cercurilor reacțio
nare. punîndu-le în imposibilitate de 
a folosi armata pentru a frina proce
sul revoluționar.- în același timp. 
P.C.R. a acordat o deosebită atenție 
înarmării maselor populare ; forma

țiunile patriotice de luptă, care au a- 
vut un rol important în insurecția din 
august, nu numai că nu au fost dez
armate. așa cum cereau reprezen
tanții cercurilor reacționare din gu
vern. dar. dimpotrivă, au fost reorga
nizate și întărite, ca o forță militară 
proprie a mișcării revoluționare.

în perioada ulterioară, ca rezultat 
al întăririi continue a pozițiilor cla
sei muncitoare și ale aliaților ei. a 
fost cucerită întreaga putere politi
că în stat. Manifestîndu-se ea formă 
politică a dictaturii proletariatului, 
puterea revoluționară a muncitorilor 
și țăranilor, a tuturor oamenilor 
muncii, a respins cu fermitate ten
tativele de subminare economică și 
politică, încercările de împotrivire 
ale forțelor reacționare, a asigurat 
desființarea exploatării omului de 
către om și a claselor asupritoare, 
instaurarea și generalizarea unor 
relații de producție și sociale noi, 
edificarea unei adevărate democra
ții, in care masele cele mai largi 
participă nemijlocit la conducerea 
vieții economico-sociale. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Expunerea la Congresul consi
liilor populare, și-a găsit astfel'con
firmare, odată mai mult, și prin ex
periența țării noastre, teza socialis
mului științific cu privire la nece
sitatea instaurării dictaturii revolu
ționare a proletariatului, ca o con
diție sine qua non pentru a lichida 
privilegiile minorității exploatatoare 
și a făuri o orînduire nouă, în fo
losul marii majorități a poporului.

Aniversăm împlinirea a 31 de ani 
de la instaurarea primului guvern 
democratic din istoria țării în con
dițiile in care roadele .marii victorii 
din martie 1945 se vădesc în toate 
sferele vieții economice și sociale. în 
acest răstimp, atît de scurt istoricește, 
România a parcurs mai multe etape 
de dezvoltare. Socialismul a trium
fat pe deplin,, societatea noastră a 
intrat într-o fază superioară — de 
dezvoltare socialistă multilaterală. în 
acest cadru a avut loc o puternică 
creștere a avuției naționale, a bună
stării materiale și spirituale a celor 
ce muncesc. Perspective însufleți- 
toare ale unei înaintări și mai ra
pide pe calea progresului economic 
și social au fost deschise de hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea, de pre
vederile noului cincinal.

întregul drum străbătut demon
strează cu putere justețea politicii 
Partidului Comunist Român, care 
și-a îndeplinit și își îndeplinește cu 
cinste rolul de forță conducătoare a 
întregii națiuni în lupta pentru pro
gres, independentă și bunăstare. 
Ștrîns unit în jurul partidului, po
porul român își consacră întreaga 
energie și forță de creație transpu
nerii în viață a Programului P.C.R. 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Tudor OLARU

O cifră care vorbește de la sine : 
în primele două luni din acest an, 
productivitatea muncii la între
prinderea de in și cînepă „Inte
grata" . din Negrești—Oaș, județul 
Satu-Mare, a înregistrat o creștere 
de 11 la sută față de nivelul atins 
la acest indicator în perioada co
respunzătoare a anului trecut. A- 
ceastă cifră apare pe deplin în a- 
devărata ei semnificație dacă mai 
menționăm că, pe seama sporului 
de productivitate, întreprinderea a 
realizat, peste planul lunilor ia
nuarie și februarie, țesături din 
cmepă, in și polipropilenă, precum 
și produse finite din aceste țesă
turi în valoare de 2 300 000 lei.

Directorul întreprinderii, loan 
China, ne-a prezentat citeva din 
căile și acțiunile cu rol decisiv, 
prin care harnicul colectiv de tex- 
tiliste și cadre tehnice — antrenat 
într-o însuflețitoare .întrecere so
cialistă — a pășit ferm și sigur pe 
calea unor succese tot mai remar
cabile. între altele, este vorba de 
asigurarea unei mai bune întreți
neri și reparații a utilajelor, de 
îmbunătățirea substanțială a apro
vizionării cu materie primă, ridi
carea nivelului de pregătire profe
sională și, implicit, a calității pro
duselor, întărirea disciplinei în 
procesul de producție etc. în ve
derea ridicării gradului de utiliza
re a mașinilor și utilajelor, echi
pele de întreținere au fost reor
ganizate pe două profile distincte 
— filatură și țesătorie, iar în ate
lierul mecanic s-a trecut la con
fecționarea unui număr mai mare 
de repere coristînd din piese de 
schimb care vor însuma în acest 
an o valoare de 1,7 milioane lei, 
aproape dublu față de nivelul 
atins anul trecut.

La panoul de onoare al între
cerii se înscriu la loc de cin
ste schimburile conduse de maiștrii 
Nicolae Nemeș și Gheorghe Berin- 
de (țesătorie), de ajutorul de mais
tru Pop Pascu (confecții), precum 
și numeroase muncitoare ca Maria 
Honea, Maria Ardelean. Maria 
Murgu (filatură), Elisabeta Vînt, 
Ana și Maria Lișcă (țesătoria de 
polipropilenă), Maria Hoțea (con
fecții), Doina Zan, Ana Gabor, bo
binatoare, și multe altele. (G. Oc- 
tav).

în fotografie : imagine de la în
treprinderea „Integrata" din Ne
grești—Oaș.

O inițiativă în vîrf de munte - 
la prînz, masă caldă pentru forestieri

— De ce să nu trăim mai bine și 
în pădure ? Și uite că la noi s-a pu
tut și, pe deasupra, cu cheltuială. pu
țină. Și ca să vă convingeți, poftiți, 
mai înt'îi, în sala de mese, să gustați 
din bucatele cu care sînt serviți fo
restierii.

...Așa am făcut cunoștință eu puțin 
timp în urmă cu Ioan Pop (șeful par
chetului forestier Brada Mică de la 
sectorul de exploatare a lemnului din 
Bixad — I.F.E.T. Satu-Mare), cel care 
a avut inițiativa de a asigura munci
torilor forestieri nu doar două mese 
calde pe zi (adică numai dimineața și 
seara, cum se obișnuia înainte), ci 
trei mese. Adică și la prînz. Cine nu 
cunoaște viața și munca în pădure 
nici nu s-ar simți poate, sensibil fată 
de un astfel de „amănunt".

— Mă tot frămîntam și mă necă
jeam — îmi mărturisea Ioan Pop — 
cum să terminăm odată cu prinzitul 
la „cioată". Unii își iroseau multe 
minute din timp frigînd slănina pe 
băț, alții stăteau la rînd la o mică 
sobă din cabana forestieră, unii se 
mulțumeau cu o conservă rece, mîn- 
cată pe genunchi. Asemenea deprin
deri de alimentație nerațională erau 
moștenite din moși-strămoși. Tre
buiau totuși lichidate. Dar cum ? Tot 
„secretul" era să ne asigurăm in 
principal o aprovizionare cu materii 
prime alimentare, o cămară îmbel
șugată pentru un sezon îndelungat, 
necesară preparării hranei calde, 
consistente și ieftine. Și am asigu
rat-o.

...Poate părea surprinzător pentru 
cititor, dar am avuit curiozitatea să 
„măsurăm" aritmetic in ce se mate
rializează acest „dram de inițiativă", 
cum spune, cu modestie, Ioan Pop. 
Știți oe a rezultat ? Că fiecare om din 
brigadă cîștigă lunar. în plus, numai 
pe seama introducerii Alesei calde de

QA3, QA5... sau persistența șaradelor
„Deși «Scînteia» a scris de .mal 

multe ori despre denumirile fără 
nici o noimă date unor cartiere -r- 
ne scrie Valentin Popescu din Ora
dea — cei îndreptățiți să ia măsuri 
se fac că nu văd. că nu aud...“. în 
continuarea scrisorii, pentru a ne 
convinge de acest lucru, autorul 
ne povestește cu amărăciune că a 
căutat mai mult de o oră blocurile 
QA3 și QA5 din noile cartiere ale 
orașului Oradea și n-a fost cu pu
tință să găsească adresa pe care o 
căuta. Iar pe strada ..6 Martie" sînt 
blocuri notate cu d (mic) si altele cu

O propunere pentru
„Știm cu toții. în calitate de cum

părători. că de multe ori găsim la 
centrele alimentare lapte necores
punzător. Iarna îngheață pentru că 
navetele cu sticle se depozitează 
direct pe trotuar, iar vara stă în 
bătaia soarelui. Propun ca laptele 
să se depoziteze și să se vîndă. In 
cea mai mare parte, în incinta uni- 

prînz, aproximativ 350 lei. Cum T 
Pe de o parte din economia de timp 
cîstigată. întrucît nimeni nu-șl mai 
pregătește singur prinzul. Aici, bu- 
cătăreasa-îngrijitoare. nana Floarea 
Anton, este și ea socotită componen
tă a brigăzii și plătită, ca toți lucră
torii. în acord global — conform ds- 
tigului brigăzii, timpul rămas dispo
nibil forestierilor transformîndu-se 
în... producție suplimentară (lunar 
circa 165 metri cubi masă lemnoasă). 
Pe de altă parte, se cîștigă ne seama 
costului redus al mesei calde și con
sistente. care nu depășește 4 lei — 
adică jumătate din prețul unei con
serve de costiță cu fasole.

Dacă mai adăugăm că pe forestierii 
din parchetul Brada Mică. întorși de 
la muncă. îi așteaptă nu numai o ma
să caldă și gustoasă, ci și paturile 
odihnitoare cu lenierie Imaculată, te
levizorul și radioul care le aduc „lu
mea în pădure", ziarele, cărțile din 
biblioteca volantă a sindicatului (pe 
care le citesc și le comentează eu 
interes), sau că forestierii lui loan 
Pop de cîte ori își vizitează familiile 
în localitățile risipite la poalele mun
telui nu mai' sînt nevoiți să-și aducă 
la reîntoarcere merinde reci în «trăi
tă, am definit, credem, ceea ce nu
mim, în termeni obișnuiți, grija 
pentru om.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scintelt*

P.S. Am aflat că inițiativa „mese
lor calde" din parchetul Brada Mică 
a fost de curlnd preluată și de par
chetul forestier din Brada Mare, con
dus de Mihai Șomlea. Și urmează al
tele. De unde se vede că nu1 numai 
„pofta bună" este molipsitoare. «1 
»i... inițiativa.

D (mare),- pe care n-al cum să le 
deosebești. „Dar această șaradă a 
denumirilor este întîlnită — ne scrie 
cititorul — nu numai în cartierele 
noi. ci și în cele mai vechi, pentru 
care ar fi fost destul timp să se 
găsească denumiri frumoase gi ușor 
de ținut minte".

Cînd se vor hotărî edilii — el nu 
numai cei de la Oradea, cî si din 
alte orașe, unde din păcate se mal 
practică astfel de denumiri — să-i 
scutească pe cetățeni de asemenea 
șarade ?

depozitarea laptelui
tăților -Alimentara-. Dacă, totuși, 
magazinele nu-1 pot adăposti din 
lipsă de spațiu, să se folosească to- 
netele pentru gheață, care împînzesc 
orașele. Acestea, fiind izolante, 11 
feresc iarna de Îngheț, iar vara de 
căldură. Ar fi interesant de aflat 
părerea comerciantilor bucureștent". 
(Ion Popescu, profesor. București),'

FOTOCRONICA „SCÎNTEII"

Fruntașe dintr-un colectiv fruntaș
Harnicul colectiv al întreprinderii de stofe de mobilă din Capitală — 

format în mare majoritate din femei — se mindrește prin rezultatele 
deosebite obținute in producție. Multe din produsele fabricate aici, practic 
numai cu materii prime indigene, sînt exportate — fie direct, fie prin 
produse de' mobilier — in peste 50 de țări. Primele două luni din acbst 
an au fost încheiate de colectivul întreprinderii cu importante succese : 
2 000 mp stofe produse peste prevederi; aproape întregul spor de producție 
fiind obținut pe baza creșterii productivității muncii.

în preajma zilei femeii, aducem prin imaginile de față un omagiu 
muncii unor lucrătoare fruntașe din această unitate industrială : de la 
stînga la dreapta — Florica Tudorache, controlor tehnic de calitate ; Va- 
lerica Raicu, țesătoare ; Teodora Preda, tehnician proiectant ; Ana Costin, 
inginer textillst, și Amalia Trică, maistru. Foto : E. Dichiseanu

— Tovarășe primar, cum bine știți, 
la recentul Congres al consiliilor 
populare s-au făcut o serie de refe
riri critice cu privire Ia receptivita
tea șl solicitudinea față de propune
rile șl cerințele adresate de cetățeni 
organelor locale ale administrației 
de stat. Cum se prezintă, din acest 
punct de vedere, activitatea primă
riei municipiului Constanta ?

— Cetățenii se adresează cu cele 
mai diverse propuneri, sugestii șl re
clamați! consiliului popular — ne 
spune tovarășul Gheorghe TRANDA
FIR, primarul municipiului Con
stanța. O de
monstrează din 
plin faptele. în 
anul trecut au 
fost adresate pri
măriei 400 de 
propuneri — în 
■cris. în adunări 
cetățenești, în în- 
tîlnirile cu de
putății — șl s-au 
primit circa 3 000 
de scrisori, sesi
zări și audiente. 
Ar fi practic im
posibil să tre
cem în revistă 
conținutul tutu
ror. Ceea ce pot 
opune este că ele 
vizează toate do
meniile de inte
res public. Anali
zarea atentă a acestora șl valorifica
rea a peste 350 dintre ele ne-au aju
tat să rezolvăm numeroase probleme 
de mare importanță cetățenească. Mă 
refer, de pildă, la măsurile luate — 
pe baza acestor propuneri — pentru 
îmbunătățirea activității comerciale, 
amplasarea mai judicioasă pe raza 
municipiului a unităților prestatoare 
de servicii, mai buna organizare a 
transportului In comun, repararea și 
Întreținerea unor străzi etc. N-am 
respecta Insă adevărul dacă am spu
ne că am reușit în toate cazurile șl 
întotdeauna să facem analize con
crete asupra tuturor propunerilor 
primite din partea cetățenilor. Con
siderăm *ie aceea că observațiile fă
cute la congres, în legătură cu in
suficienta preocupare de care se dă 
dovadă uneori în analizarea acestora, 
sînt valabile și pentru noi. Atît unii 
tovarăși din comitetul executiv, cit 
și din aparatul consiliului popular, 
însărcinați să se ocupe cu studierea 
propunerilor, nu manifestă întotdea
una o reală receptivitate și solicitu
dine față de ele. tărăgănează rezol
varea lor, invocînd felurite motive. 
Un exemplu concret : propunerea 
de amenajare * unui parc pu

blic, pe măsura dezvoltării actua
le a orașului, a fost multă vreme a- 
mînată pe considerentul că amplasa
rea acestuia pe un teren neproduc
tiv, mlăștinos, ar necesita investiții 
de ordinul milioanelor. Pentru a- 
ceeași propunere, dată spre analiză 
comisiei permanente a deputaților, 
s-au găsit soluții de rezolvare din 
resurse locale, cu muncă patriotică, 
și cu cheltuirea unor fonduri mi
nime. Am citat acest exemplu pen
tru că — pornind de Ia concluziile 
desprinse — pe viitor majoritatea 
propunerilor și sesizărilor de larg

în lumina hotăririlor Congresului consiliilor populare

Conduita funcționarului public: 
SOLICITUDINEA FAȚĂ DE CETĂȚEAN

Interes cetățenesc vor fi analizate 
de către comisiile permanente.

— Primăria este locul unde se a- 
dună propunerile și cererile oameni
lor, dar nu și locul unde se pot re
zolva toate. Cetățeanul așteaptă insă 
ca, prin autoritatea consiliului popu
lar. cererea lui să se bucure peste 
tot de receptivitatea cuvenită.

— Așa este. în ochii multor ce
tățeni primăria apare ca instituția 
care trebuie să le rezolve toate pro
blemele. Or, în realitate, de multe 
ori cetățenii apelează la primărie, in 
necunoștință de cauză, cu solicitări 
care nu se rezolvă aici. De pildă, 
unele din problemele cu care cetă
țenii se adresează consiliului popu
lar intră legal în competența între
prinderilor în care lucrează (atribui
rea de locuințe, de butelii etc.) sau 
a unor unităti prestatoare de servi
cii. Pentru creșterea solicitudinii 
fată de problemele cetățenilor, am 
organizat — pe linie de partid — un 
control în toate întreprinderile si in
stituțiile din municipiu asupra mo
dului în care sînt primite, analizate 
și rezolvate cererile oamenilor mun
cii. Constatăm astăzi o mai mare 
receptivitate fată de problemele ri

dicate de cetățeni, deși această a- 
preciere nu poate fi in nici un caz 
o sursă de automulțumire.

De altfel, în lumina hotăririlor 
Congresului consiliilor populare, am 
adoptat o serie de măsuri pentru a 
spori în continuare răspunderea — 
la toate eșaloanele de decizie — față 
de rezolvarea propunerilor, scrisori
lor și sesizărilor oamenilor muncii. 
Pe scurt : am trecut la unificarea 
sistemului de evidență a acestora pe 
linie de partid și de stat pentru a se 
asigura o mai mare operativitate în 
rezolvare și a se evita situația ca 

pentru una și aceeași sesizare să se 
întreprindă demersuri de către două 
organe ; analizăm lunar, în ședințe 
ale comitetului executiv, pe sectoare 
de activitate, cele mai importante 
propuneri și scrisori ; intervenim la 
organele în competența cărora intră 
rezolvarea unor propuneri ridicate 
de mai multă vreme’ de cetățeni 
pentru a ne comunica răspunsurile 
cuvenite etc.

— Există preocupări și din partea 
cetățenilor de a folosi în mod judi
cios accesibilitatea instituțiilor ad
ministrației de stat ?

— Multi oameni se arătă preocu
pați cind vin în audiență ori cînd 
trimit scrisori, de rezolvarea unor 
probleme personale. Este normal și 
explicabil acest lucru. Alți cetățeni 
se adresează primăriei, nu numai cu 
probleme personale, ci cu probleme 
ce vizează bunul mers al treburilor 
publice. De la aceștia, de la toți lo
cuitorii orașului, așteptăm tot mai 
multe propuneri și sesizări care să 
abordeze și modul în care se com
portă cetățenii, cum păstrează bu
nurile obștești, cum respectă norme
le de conviețuire civică. Dar, mai 

ales, cum participă Ia aplicarea in 
viață a măsurilor stabilite, pentru 
că, in cele din urmă, înțelegerea ne
cesității de a contribui la conduce
rea și rezolvarea treburilor publice 
se exprimă prin această participare. 
Așteptăm, de asemenea, mai multe 
propuneri și sesizări care să se re
fere și la felul în care își desfășoa
ră activitatea organismele democra
tice alese de cetățeni — deputății, 
comitetele de cetățeni, asociațiile de 
locatari — tocmai pentru a contribui 
la sporirea eficienței acestor orga
nisme.

E adevărat, ma
rea majoritate a 
solicitanților ce 
se adresează pri
măriei își exerci
tă cu răspundere, 
în spiritul arătat 
mai sus. acest 
drept civic. Dar 
există si cazuri 
— nu puține Ia 
număr — cînd 
unii se adresează 
direct, de prima 
dată. organelor 
superioare pri
măriei. Desigur, 
fiecare cetățean 
are dreptul să se 
adreseze organe
lor noastre ierar
hice — dar este 
firesc să recurgă 

Ia aceasta numai după ce a 
venit 1a noi și nu a primit 
răspuns ori nu i s-a rezolvat cu 
justețe problema. Există, de aseme
nea, cetățeni care înțeleg dreptul la 
audiență ca un mod de a „forța", 
ca să mă exprim așa, ușa legalității: 
Cunoaștem bine circa 50—60 de ase
menea „abonați permanenți" ai au
diențelor care, oricît le-ai explica 
argumentat că nu le poți rezolva 
cererea, întrucît nu este legală, con
tinuă să bată mereu la ușa primă
riei.

Datoria noastră, a celor care lu
crăm la consiliul popular, este să 
facem totul pentru ca propunerile, 
cererile și sesizările îndreptățite, 
pentru care există o bază legală de 
rezolvare, să se bucure de întreaga 
solicitudine. Asupra acestor proble
me trebuie să medităm cu toții — 
autorități și cetățeni — cînd discu
tăm despre receptivitate și solicitu
dine, pentru ca îndatoririle în acest 
sens să fie mai bine înțelese și de 
o parte și de alta.

Constantin PRIES CU

-------------- PE TEME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ -- ------------

Fsfe bine - A VINDECA, 
este si mai bine - A PREVENI
„în munca noastră se cere — ne 

spunea deunăzi prof. dr. Victor Pro- 
descu, de la Spitalul clinic Brîncove- 
nesc din Capitală — să ne 
apreciem activitatea nu numai prin 
cîte tratamente, cîte injecții, cîte ,o- 
perații, cîte internări și cîte vindecări 
am reușit să realizăm într-o perioa
dă dată. Ni se cere, pe bună 
dreptate, să ne. apreciem și prin ceea 
ce am făcut ca oamenii să nu ajungă 
să se îmbolnăvească și cu atît mai 
puțin la cronicizarea bolilor, la asis
tență de urgență, să știe să foloseas
că mij loacele de protecție a muncii, 
de comportament igienic în sensul cel 
mai larg al cuvîntului, să înțeleagă 
că a te îmbolnăvi nu este o fatali
tate, să cunoască și să aplice regulile 
generale și speciale ale modului să
nătos de viață, de muncă, de hrană, 
de odihnă, de echilibrare psiho-ner- 
voasă...“.

Nu este vorba de o opinie per
sonală a profesorului Prodescu, care 
este și secretarul comitetului de 
partid al spitalului, ci de un mod de 
a gindi și acționa al întregului co
lectiv — care-și găsește traducere 
consecventă în viață. Cum ? Spitalul 
dispune de două policlinici ce asigu
ră asistența ambulatorie pentru popu
lația sectorului 6. Una din ele. cea 
amplasată chiar în clădirile spitalu
lui, acordă asistență pentru o popu
lație de aproximativ o sută de mii 
locuitori din teritoriu și pentru peste 
patruzeci de mii angajați ai unor 
unităti economice, printre care nu
meroase întreprinderi mari, ca „Vul
can", „Tricodava", Fabrica de stofe 
de mobilă. „Relon" — Panduri, „Mă
tasea populară". Fabrica de nasturi. 
Citeva din cabinetele acestei poli
clinici : de ortopedie, cardiologie, en
docrinologie, oncologie și gastro-en- 
teroldgie servesc întregul sector.

Desigur. pentru a îmbunătăți în 
permanență calitate^ asistenței, se 
cere o ridicare continuă a califi
cării medicilor. Aceasta se face 
printr-un sistem organizat de in
struiri și rotații policlinică-spi- 
tal, policlinică-circumscripție teri
torială *1 invers. Pa baza unui 

program, cadrele de bază din clinici 
consultă și în policlinică. Specialiștii 
policlinicii sprijină nu numai activi
tatea medicului de medicină generală 
din teritoriu, ci și pe cea a medici
lor de întreprindere. Un singur exem
plu : prof. dr. Alexe Cristea. șeful 
clinicii de obstetrică și ginecologie, 
se ocupă de sistemul de instruire pe
riodică a medicilor de medicină gene
rală în probleme de ginecologie, ceea 
ce lărgește accesibilitatea la asistență 
calificată.

în sectorul nostru — ne explică dr. 
Ion Matache, medicul șef al policli-

Din experiența policlinicii 
Spitalului Brincovenesc

nicii — există numeroase unităti e- 
condmlce cu specific feminin. S-a a- 
sigurat, corespunzător necesităților, 
prezenta unui medic ginecolog în a- 
ceste întreprinderi, care sub îndru
marea și cu sprijinul principalelor 
cadre medicale de la clinica spitalu
lui reușesc să asigure o asistență de 
cea mai înaltă calificare. în felul a- 
cesta, reușim să eliminăm diferite 
riscuri ce pot apărea la gravide, să 
combatem și să tratăm sterilitatea, să 
prevenim unele îmbolnăviri profe
sionale etc.

O grijă deosebită se manifestă la 
această policlinică pentru depistarea 
precoce a cancerului. Chirurgul on
colog dr. Nicolae Ioneseu este or
ganizatorul unui control citologic, 
preventiv, de masă. Această ac
țiune s-a extins. Numai în ultimii 
doi ani s-au făcut peste 30 de mii de 
examinări care au dus la descoperi
rea cîtorva bolnave de cancer în 
stadii incipiente. Iar experiența 
a arătat că. depistate din timp 
și tratate corect, asemenea bolnave 
au sută la sută sorți de vindecare. 
Această acțiune este dublată în în
treprinderi și de grija pentru profi

laxia canceroasă, adică pentru evita
rea acțiunilor unor noxe, pentru 
aplicarea unor măsuri igienico-sanl- 
tare adecvate.

într-o măsură din ce în ce mal 
mare se acordă atenție problemelor 
de medicina muncii. De pildă, medi
cul primar O.R.L. dr. Alexandru 
Dorizo îmbină activitatea la ca
binetul policlinicii cu cea din între
prinderi și cu studierea influentei po
luării sonore la locul de muncă (ca- 
zangeria de la „Vulcan", sectoare 
de țesătorie etc.). Pe aceeași linie, 
a activității cu caracter profilactic in 
întreprinderi, se fac studii privind 
microtraumatismele industriale (cart 
dau un număr relativ mare de zile 
de incapacitate temporară de mun
că) și posibilitatea prevenirii aces
tora. Se fac și cercetări medicale' 
mai complexe, pluridisciplinare, asu
pra stării integrale de sănătate,- pe 
circumscripții și pe întreprinderi.

Educația sanitară, informarea lar
gă a publicului asupra principalilor 
factori ce pot afecta sănătatea repre
zintă, desigur, condiția nr. 1 în profi
laxia bolilor. De aceea, educația sa
nitară este practicată zilnic în re
lația medic-pacient și cunoaște în ul
tima vreme o amplă extindere In În
treprinderi. instituții, cluburi. De pil
dă, medicul dr. Petre Babaca ține 
frecvent conferințe despre prevenirea 
obezității, profilaxia complicațiilor 
bolilor tiroidiene și altor afecțiuni 
endocrine. Activități asemănătoare, 
în specialitatea proprie, au fost re
partizate medicului ginecolog dr. 
Elena Careba.

Desigur, policlinica Spitalului Brin
covenesc nu este singura în care 
asistenta medicală se îmbină cu o 
acțiune profilactică multilaterală. 
Si, desigur, există și aici posibilități 
pentru împliniri superioare. Dar mo
dul complex de abordare a proble
melor sănătății, înțelegerea necesită
ții de a îmbina sistematic activitatea 
curativă cu cea de prevenire și refa
cere, ' reprezintă, indiscutabil, o buni 
experiență.

Al. PLA1E9U
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Acolo unde timpul permite
Pe suprafețe 
cît mai mari AMENAJĂRI PENTRU IRIGAȚII
Mii de oameni 

lucrează Ia săparea 
de canale, 

acumulări de apă... 
MEHEDINȚI

în aceste tile, în multe unități 
agricole din județul Mehedinți se 
desfășoară ample acțiuni de masă 
pentru amenajarea în sisteme lo
cale a noi suprafețe pentru irigat. 
In fiecare comună și unitate 
au fost întocmite planuri concrete, 
prevăzîndu-se termene exacte cind 
urmează să fie dat în funcțiune fie
care sistem. Acum se muncește in
tens. Astfel, în comuna Salcia, peste 
2 000 de cooperatori amenajau, pe o 
porțiune de 2 kilometri, cursul pîrîu- 
Iul Drincea, ridicau diguri de reten- 
tie în vederea asigurării unor acu
mulări de apă necesare pe timpul 
verii. în felul acesta se va putea iri
ga întreaga suprafață de 268 hecta
re cu legume si 120 ha cu lueernă. 
îptrucît aceste suprafețe se află în 
imediata apropiere a sursei de apă, 
udările se vor face cu ușurință, ob- 
tipîndu-se producții sporite la hec
tar. Totodată, aici au fost decolma- 
tate canalele de irigații, pe o por
țiune de 6 kilometri, urmînd ca, în 
zilele următoare, această lucrare să 
se facă pe o porțiune de încă 5 ki
lometri. 5i în alte cooperative agri
cole — Stingăceaua. Batoti, Butoieștl, 
Florești, Broșteni, Jirov, Strehaia, 
Breznita de Motru — mii de cetă
țeni participă, în fiecare zi, la lu
crările da amenajare a noi supra

fețe de teren pentru irigat. Cea mal 
mare parte din aceste terenuri va 
fi cultivată cu legume. în comuna 
Florești, de exemplu, prin captarea 
unor izvoare, suprafața cultivată cu 
legume va fi extinsă' cu 15 hectare. 
Se muncește intens și în alte uni
tăți agricole din județ. Prin folosirea 
integrală a resurselor și posibilită
ților locale vor fi irigate suplimen
tar, în acest an, aproape 180 hec
tare cu legume, sfeclă de zahăr și 
alte eulturi. (Virgiliu Tătaru).

...la crearea 
de sisteme locale
IAȘI

în actualul cincinal. în județul Iași 
•e vor executa lucrări de îmbună
tățiri funciare pentru care sînt pre
văzute fonduri de aproape 3 ori mai 
mari decît toate investițiile alocate 
pină acum în acest domeniu. Pe lin
gă irigații în sisteme mari, realiza
te cu fonduri de stat, mari su
prafețe — circa 3 000 ha — se fac în 
sisteme locale, prin contribuția pa
triotică a locuitorilor de la sate. Pen
tru înfăptuirea acestor obiective, co
mitetul județean de partid a inițiat, 
încă din 1'975, programe de măsuri 
pe comune pentru extinderea a- 
menajărilor locale. în multe lo
calități aceste programe au început 
să prindă viată. în primul rînd, spe
cialiștii de la O.I.F.P.C.A. au întoc
mit pentru fiecare lucrare documen
tațiile necesare, iar în prezent, con- 
stituiți în 15 echipe, ajută la ampla
sarea și desfășurarea lucrărilor pro- 
priu-zise. Se muncește intens la a- 
cumularea Tansa—Belcești, care ur

mează să fie dată în funcțiune, par
tial, în luna iunie a.c. Se lucrează 
din Plin și la acumulările locale din 
comunele Grozești, Țuțora, Holboca 
și Rediu. Astfel,, cooperatorii din 
comuna Țuțora au și terminat un 
canal lung de 1,5 km, situat între 
satele Țuțora și Oprișeni. Aici, ‘cu 
apă din Prut, se vor putea iriga atît 
culturile în cîmp, cît și grădina de 
legume ce se va extinde în acest an 
pe 5Q hectare. Și cooperatorii din co
muna Ciurea ies, zi de zi, în număr 
tot mai mare la lucru. Pe locul de
numit „Tinoasa" ei sapă două ca
nale principale și 3 canale secun
dare pe o lungime de 3 și, respectiv, 
1 km, care vor servi atit la' condu
cerea apei pentru irigații, cit și la 
desecări. Exemplele arătate trebuie 
să fie urmate neîntîrziat dă toți lo
cuitorii satelor. Aceasta se impune 
cu atît mai mult cu cit volumul te- 
rasamentelor pentru acumulările da 
apă destinată irigațiilor se ridică, în 
anul în curs, la peste 2,2 milioane 
metri cubi. (Manole Corcaci).

Dar nu trebuie 
neglijată 

decolmatarea
OLT

Unitățile agricole din județul Olt ’ 
urmează să irige în aoest an aproape 
80 000 hectare. Pentru obținerea de 
recolte mari pe aceste terenuri, esen
țial este ca sistemele și echipamen
tele de irigații să fie puse la punct 
din timp, astfel ca, atunci cind vor 
începe udările, să poată funcționa 
din plin. ..Lucrările de întreținere și 
reparații au început încă de anul 

trecut — ne-a informat tovarășul A- 
tanase Zimnicaru. inginer șef la în
treprinderea de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare 
(I.E.L.I.F.) Caracal. Ca urmare, pa 
cea mai mare parte a suprafețelor a- 
menajate — îndeosebi în sistemul 
Terasa Corabia — lucrările sint ter
minate. A mai rămas de executat un 
volum de terasamente care însumea
ză circa 19 000 mc, Și aceste lucrări 
•e vor termina pînă la 15 martie". 
S-ar putea spune, prin urmare, că si
tuația de ansamblu este bună. Totuși, 
mai trebuie efectuate diferite lucrări 
fără de care un șir de unități agri
cole din județul Olt nu vor putea 
iriga toate terenurile amenajate.

Concret, despre ce anume lucrări 
este vorba ? în județul Olt există 
sisteme mari de irigații mai vechi, 
amenajate cu 12 ani în urmă : Stoe- 
nești-Vișina — cu o suprafață da 
16 000 ha și Plopii Slăvițești — cu- 
prinzînd 5 000 ha. întrucît canalele 
n-au fost curățite în fiecare an. multe 
dintre ele s-au colmatat, grosimea 
mîlului fiind de 50—60 cm. Canalele 
au însă o secțiune mică si. de aceea, 
nu mai pot fi curățite cu mijloace 
mecanice. Direcția agricolă județea
nă a stabilit ca unitățile agricole să 
exseute cu forțe manuale despotmo- 
lirea canalelor, astfel încît adîncimea 
lor să ajungă la cotele de exploatare 
prevăzute în proiecte. Pentru aceasta 
trebuie executat un mare volum de 
terasamente — peste 150 000 mc da 
pămînt. Deși timpul este înaintat. în 
cooperativele agricole din aceste sis
teme — Rusănești, Slăveni, Scări
șoara, Băbiciu, Gostavăt, Crușov, 
Brastavăț, Jieni, Vișina Veche, Stu- 
dina și Stoenești — curățirea canale
lor nu a început.

Cum se explică această situație T 
..Amenajările interioare au fost pre
luate de sistemul de irigații ; I.E.L.I.F. 

se ocupă acum de întreținerea si ex
ploatarea lor“ — apreciază tovarășul 
Itarie Holdon, președintele coopera
tivei agricole Slăveni. Cu alte cuvin
te : pe noi nu ne mai privește. Pri
marul comunei Scărișoara, tovarășul 
Dumitru Nițu, este însă de părere că 
pentru curățirea canalelor de irigații 
trebuie să se organizeze o acțiune de 
masă, cu participarea tuturor coope
ratorilor. într-adevăr, așa ar trebui 
să acționeze în aceste zile consiliile 
populare comunale. Numai că ase
menea acțiuni nu se întreprind. Toc
mai de aceea, amintim președinților 
consiliilor populare din comunele 
citate că au obligația — prevăzută 
de Legea privind principalele atri
buții ale consiliilor populare în do
meniul agriculturii — de a controla 
ca unitățile agricole, precum și cele 
de întreținere și exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare să exe
cute toate lucrările de întreținere de 
care depinde exploatarea rațională, 
la parametrii stabiliți, a suprafețelor 
amenajate pentru irigații, spre a șe 
realiza producțiile superioare stabi
lite.

Se desprinde deci necesitatea ca, 
în sistemele vechi de irigații din ju
dețul Olt, lucrările de întreținere și 
reparații să fie urgentate. ..în acert 
scop — na informa tovarășul Vasile 
Ciuciu, directorul direcției agricole 
— au fost luate măsuri pentru orga
nizarea unor acțiuni de masă, cu 
participarea largă a cooperatorilor, 
la curățirea și repararea canalelor. 
Săptămînal, vom analiza cu cadrele 
de conducere din aceste unităti șta- 
diul lucrărilor și măsurile care șe 
impun pentru repararea la timp a 
echipamentelor de udare și comple
tarea oelor care lipsesc".

Aurel PAPADIUC 
Emilian ROUĂ

în aceste zile, la cooperativa agricolâ Ulmenl, județul Teleorman, se lucrsazâ 
intens la pregătirea terenului

In întrecere cu timpul, mecanizatorii el cooperatorii de la Furculeștl au 
început însâmînțarea sfeclei de zohdr

FOLOSIREA INTENSIVĂ A UTILAJELOR,

In cronica întrecerii - 
noi fapte remarcabile

o problemă la care răspunsul îl dă în primul rînd ORGANIZAREA
Realizarea de producții sporite, cu 

o eficiență economică superioară — 
cariptă subliniată din nou de secre
tarul general al partidului în -Expu
nerea la Congresul consiliilor popu
lare — ește nemijlocit legată de fo
losirea cu înalt randament, la în
treaga lor capacitate, a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor. O atare sar
cină privește cu atît mai mult un 
tîpăr colectiv de oameni ai muncii, 
cum este cel de la întreprinderea 
dg utilaj chimic și forjă din Rim- 
nicu-Vîlcea. De ce anume ? în a- 
ceastă întreprindere, indicele de uti
lizare a fondului de timp al mașini- 
lor-unelte a fost. în trimestrul IV al 
apului trecut, sub,63 la sută, deși lu
crul a fost organizat în trei schim
buri. Nici în cele două luni care au 
trecut din acest an. gradul de folo
sire a mașinilor-unelte nu a marcat 
o creștere substanțială.

în ce constau cauzele acestei situa
ții și măsurile ce se impun pentru 
înlăturarea lor ? Redăm succint cî- 
teva opinii exprimate de lucrători 
din cadrul întreprinderii.

Maistrul Constantin Eftenie. de la 
secția sculărie : Capacitatea sculăriei 
nu este corelată cu aceea a secțiilor 
de bază. în acest caz. se pune pro
blema ca unele operații de prelu
crări mecanice pentru sculărie să se 
execute în sectoarele de producție, 
care au capacități disponibile. O co
laborare în acest sens există, dar nu 
pe măsura posibilităților. Bunăoară, 
apelăm pentru anumite operații la 
strungurile carusel de 3 200 din sec
țiile de bază, mașini-unelte care, 
practic, nu sint utilizate nici în două 
sehimburi complete. Dar comenzile 
noastre nu sint întotdeauna realizate 
cu promptitudinea cuvenită. în mod 
asemănător, la un tip de raboteze se 

efectuează pentru noi numai o parte 
din operațiile de prelucrare, cele mai 
simple, restul urmînd a le exocuta 
în sculărie. prin diferite improvi
zații.

Șeful echipei de mașini grele. 
Guști Denghel : Cu excepția strun
gului de 5 000. celelalte carusele n-au 
fost niciodată încărcate la întreaga 
capacitate. Adeseori, nu dispunem 
de o programare a comenzilor pen
tru mai mult de o săptămînă și. ca 
atare, nu sîntem în măsură să ne 
asigurăm sculele, dispozitivele și ve
rificatoarele necesare.

Anchetă într-o unitare industrială din Rîmnicu-Vîlcea

Șeful secției sculărie, ing. Nlcanor 
Ponoran : Indicele scăzut de folosire 
a mașinilor-unelte se datorește unor 
lipsuri în organizarea producției, co
laborării încă necorespunzătoare din
tre compartimentele tehnice, pro
ductive și auxiliare. Un exemplu 
la începutul acestui an. secția de 
sculărie a lansat spre execuție la 
strungurile carusel din secția de pre
lucrări meeanice un lot de ma
trițe pentru îndoit inele la cald. 
Matrițele n-au fost prelucrate, deși 
a existat capacitate suficientă la 
aceste strunguri, pentru că sculăria 
n-a asigurat cuțitele de strunjire. 
Sculăria n-a fabricat cuțitele respec
tive. întrucit tehnologii n-au dat de
taliile tehnice necesare și n-au emis 
comanda de execuție. Iar tehnologii 
nu și-au îndeplinit obligațiile respec
tive, deoarece secția prelucrări* me
canice nu le-a cerut acest lucru pe 
bază de... comandă fermă.

Șeful biroului plan, Ilie Pătrutes- 

cu : în unele cazuri, deși avem ca
pacități de producție disponibile, 
manifestăm reținere la contractarea 
anumitor colaborări solicitate de be
neficiari ca „Autobuzul" din Bucu
rești, întreprinderea de osii si bo
ghiuri din Balș. întreprinderea 
de vagoane din Caracal. ..Electropu- 
tere“ din Craiova, Și aceasta pentru 
că la unele mașini-unelte de per
formanță lucrează tineri oare nu au 
încă o calificare corespunzătoare, la 
nivelul dotării tehnice a întreprin
derii.

Directorul adjunct, ing. Vlad Păun: 

în momentul de față este dificil să 
extindem colaborările cu alte unități. 
Up argument este acela că. de regulă, 
se condiționează cedarea unei co
laborări de execuția, de către noi, a 
sculelor, dispozitivelor și verifica
toarelor necesare. Or. capacitatea 
sculăriei nu ne permite acest lucru.

— Cum v-au sprijinit Centrala 
industrială de utilaj tehnologic chi
mic. petrolier și minier și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
pentru completarea, prin colaborări, 
a deficitului de capacitate de la scu
lărie ?

— NI s-au promis multe și. prac
tic, s-a făcut puțin. Trebuie să mal 
relev că și nominalizarea cu întîr- 
ziere a fabricației nu ne permite să 
stabilim gradul de încărcare exactă 
a diferitelor tipuri de mașini-unelte, 
pentru a determina capacitățile dis
ponibile și a contracta — pe această 
bază — unele colaborări.

Alături de aceste situații, de ast

fel de justificări, aveam să aflăm că. 
practic, în întreprindere nu există un 
plan de colaborare cu alte unităti din 
țară. în locul unor ‘ contracte cu 
clauze ferme se preferă ..înțelege
rile de principiu", ocazionale care 
nu obligă de fapt pe nimeni la ni
mic. De aceea. întreprinderea de 
osii și boghiuri din Balș. deși a soli
citat unității vîlcene să-i prelucreze 
circa 7 060 cutii de unsoare N.K.P.. 
nu a trimis pină Ia mijlocul lunii 
februarie nici un lot de semifabri
cate. La fel, „Electropirțere" din Cra
iova. din 60 de carcase pentru mo

toare electrice. ce urmau să fie pre
lucrate la întreprinderea din Rîm- 
nicu-Vîlcea. nu a expediat unității 
colaboratoare decît 4 bucăți.

în finalul anchetei noastre, am do
rit să consemnăm părerea directoru
lui întreprinderii vileene, ing. Dan 
Pirvănescu. în legătură cu cele con
statate, precum și cu măsurile pe 
care conducerea acestei unităti con
structoare de mașini intenționează 
să le întreprindă pentru creșterea 
gradului de folosire a mașinilor- 
unelte. Directorul a răspuns însă 
resemnat :

— Colaborările n-au mers șl nu 
vor merge bine niciodată.

Indiscutabil, un asemenea răspuns 
ne-a surprins, pentru că reflectă o 
atitudine fatalistă. în ciuda oricăror 
greutăți de moment, nu o asemenea 
atitudine trebuie să manifeste un ca
dru de conducere care poartă răs
punderea pentru bunul merș al acti

vității întreprinderii, pentru îndepli
nirea ritmică și integrală a tuturor 
sarcinilor de plan.

Din discuțiile avute în întreprin
dere, s-au d'-ȘP'ins două direcții 
importante in care trebuie să se 
acționeze pentru utilizarea eficientă, 
la întreaga capacitate, a mașinilor- 
unelte :

1. Mai buna organizare internă a 
fabricației. a colaborărilor dintre 
secții și compartimente, o preocu
pare stăruitoare pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor și întărirea a- 
sistentei tehnice.

2. întocmirea. împreună cu cen
trala și ministerul de resort, a unui 
program clar și ferm de colaborări, 
pe baza căruia să se treacă neîntîr
ziat. sub supravegherea forurilor 
amintite, lg încheierea contractelor 
economice de colaborare,

Este de datoria organizației de 
partid din întreprindere de a des
fășura o intensă muncă politico-edu- 
cațivă pentru mobilizarea eforturilor 
tuturor — de la muncitor ia director 
— in vederea eliminării grabnice a 
neajunsurilor organizatorice interne, 
pentru întărirea răspunderii factori
lor de care depind bunul mers al 
activității unității, soluționarea pro
blemelor legate de utilizarea inte
grală a capacităților de producție. 
Tinărul colectiv de aici dispune de 
mari resurse și posibilități de a 
mupei mai bine, de a folosi cu ran
dament superior mijloacele tehnice 
și, în acest scop, trebuie să 1 se asi
gure toate condițiile pentru a realiza 
ireproșabil sarcinile de plan si an
gajamentele asumate în întrecere p» 
acast an.

Cornelii! CARLAN 
Ion STANCIU

BRAȘOV
în lunile ianuarie și februarie, 

pe ansamblul industriei județu
lui Brașov planul a fost depășit 
cu 132.6 milioane lei la produc
ția globală, cu 102.7 milioane lei 
la producția-marfă și cu 1.7 la 
sută Ia productivitatea muncii. 
Demn de subliniat este faptul că 
93 la sută din sporul producției 
obținut în acest an s-a realizat 
pe seama creșterii productivită
ții muncii, ceea co demonstrează 
gradul de eficientă economică ri
dicat al activității productive 
desfășurate de Întreprinderile 
județului in attest an. Printre 
colectivele de unități care au 
adus o contribuție importantă la 
obținerea acestor rezultate se 
numără întreprinderea de trac
toare, întreprinderea de rul
menți, ,-Electroprecizia" Săcele, 
Combinatul chimic din Făgăraș. 
(N. Mocanu).

BRĂILA
în două Jurii din acest an. oo- 

Igctivele întreprinderilor indus
triale din județul Brăila au rea
lizat peste prevederile planului 
o producție-marfă în valoare de 
peste 83 milioane lei. între al- 
telș. au fost livrate suplimentar 
însemnate cantităti de energie 
elgetrjcă. mașini și utilaje pen
tru industria metalurgică, lami
nate. plăci aglomerate din lemn, 
mobilă, confecții, ciment ș.a. Se 
cuvine reținut faptul că peste 
70 la sută din sporul producției 
industriale a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității mun
cii. (M. Bunea).

OLT
Cu bune rezultate au încheiat 

primele două luni ale anului și 
unitățile industriale din județul 
Olt. Puternic mobilizați de or

ganele și organizațiile de partid, 
în această perioadă oamenii 
muncii din industria județului 
au obtinut peste sarcinile pla
nificate o producție industrială 
de peste 31 milioane lei, care se 
concretizează in 570 tone alumi
niu și produse din aluminiu. 
50 000 cărămizi și blocuri cera
mice. utilaje pentru agricultură 
în walogre de 8 milioane lei, im
portante cantități de produse 
alimentare ș.a. (E. Rouă).

ILFOV
Preocupați să valorifice mai 

bine potențialul de producția 
existent în unitățile economice, 
oamenii muncii din județul Ilfov 
au obtinut în primele, două luni 
din acest an o producție-marfă 
suplimentară în valoare de 
peste 60 milioane lei. Printre 
altele, au fost realizate peste 
plan prefabricate din beton, 
ambalaje metalice, mobilă, con
serve din carne, nutretuti com
binata. (Al. Brad).

CÎMPIA TURZII
Metalurgiștii de Ia Clmpîa 

Turzii se afirmă și în acest în
ceput de cincinal in întrecerea 
socialistă. Astfel, în două luni 
din acest an. ei au realizat peste 
prevederi, printre altele. 3 700 
tone produse metalurgice, din 
care 172 tone de otel aliat șl 
înalt aliat, 1 000 tone laminate, 
1 300 tone sîrme trefilate, 410 to
ne bare trase, 160 tone sîrmă tre
filată și alte produse, S-a remar
cat în această perioadă colecti
vul laminorului nr. 3, care • 
executat o reparație capitală în- 
tr-un timp record fată de cel 
planificat, creîndu-și o impor
tantă rezervă de producție. De 
asemenea, otelarii au elaborat 
noi sortimente de oteluri șpecia- 
le. de calitate superioară. (Al. 
Mureșan).

■
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Deși lucrările de la noua Fabrică 

de ciment din Tașca-Bicaz nu au în- 
oeput de multă vreme, constructorii 
Grupului nr. 2 de șantiere Săvinești 
— antreprenorul general — muncesc 
anergic, cu multă rodnicie. Ambiția 
lpr, dovedită prin fapte, are un scop 
precis : transformarea acestei platfor
me de investiții 
intr-un șantier 
model.

Cum a luat 
naștere această 
inițiativă ? într-o 
recentă dezbatere, 
care a vizat atit 
realizarea sarci
nilor economice, 
ctt și activita
tea polltico-edu- 
cativă, colectivul 
șantierului, în 
frunte cu comu
niștii, a hotărît să 
demonstreze că
tehnologiile și
procedeele de construcție — deo
sebit de complexe — ale unor 
asemenea „coloși" ai industriei 
materialelor de construcții pot, fi 
îmbunătățite considerabil. Concret, 
preocupările constructorilor s-au 
îndreptat în citeva direcții pre
cise de acțiune. într-o primă etapă, 
experiența dobindită de alte colec
tive de constructori la realizarea unor 
obiective similare a fost supusă unei 
temeinice analize critice. Ei au tras 
concluziile cuvenite atît din metode
le bune de lucru aplicate, cît și din 
greutățile Intîmpinate pe parcursul 
construirii altor fabrici de ciment. Pa
sul următor l-a constituit întocmirea 
tmnl riguros program de măsuri, în 

urma unei largi consultări cu fiecare 
membru al colectivului. Nu ne vom 
opri asupra numeroaselor măsuri cu
prinse în acest program. Vom releva, 
în schimb, altceva în legătură cu 
acest program, și anume atenția a- 
cordată, sub multiple aspecte, proble
melor legate de construcția fiecărei

„Neam propus — și credem că am reușit —

REALIZAREA UNUI ȘANTIER MODEL"
Inițiativa constructorilor Fabricii de ciment din Tașca-Bicaz

Instalații șl capacități componente a 
fabricii. Astfel, s-au urmărit asigura
rea unor condiții optime de execuție, 
organizarea temeinică a activității de 
la fiecare loc de muncă în ce pri
vește efectivele de muncitori, utila
jele și materialele de construcții ne
cesare ; de asemenea, s-au stabilit 
date exacte de finalizare a lucrărilor 
și, bineînțeles, răspunderile precise 
ce revin. în acest scop, fiecărei echipe 
și fiecărui lucrător în parte.

Facem un tur de orizont la princi
palele puncte de lucru de pe șantier. 
La cota 682 a muntelui Suhardu, o 
formație de „alpiniști", sub conduce
rea inginerului Francisc Ambruș, a 
dislocat în aceste zile cel de-al 
50 000-lea mc de pămXmt și a Început 

turnarea fundației ta cele două conca- 
șoare giratorii ce vor asigura extra
gerea materiei prime necesare viitoa
rei fabrici de ciment. Lucrarea se 
află în avans cu două săptămîni față 
de grafice și se execută după o teh
nologie nouă, originală, pusă la punet 
chiar aici pe șantier. La stația de 

sortare și reconcasare, echipa mais
trului Gheorghe Lungu toarnă, a- 
cum, primii. metri cubi de beton ia 
„Cota zero". „Am ciștigat. numai 
printr-o mai bună organizare a loeu- 
lui de muncă, ne spunea maistrul 
Lungu. un avans față de grafice de 
circa 10 zile".

Dar nici formațiile de lucru condu
se de inginerul Vașile Popovici și nici 
cele ale maistrului Mihai Gheorghiu, 
de Ia punctul „uscare marnă", nu se 
lasă mai prejos. Buna organizare a 
muncii are drept rezultat avansuri 
substanțiale la lucrările structurii de 
rezistentă. La moara de făină s-au 
pilotat în avans 10 stîlpi, la primele 
trei pile ale cuptoarelor rotative de 
clincher ș-a trecut la turnarea fun

dației. 1a platforma de coacere s-a 
ajuns la cota 6 și a început realiza
rea cu două săptămini in avans a 
structurii de beton armat monolit.

Poposim și la punctul de lucru nu
mit „turn cicloane". Aici îl avem ca 
interlocutor pe ing. Teodor Huluță : 
„Deocamdată ne pregătim intens 

pentru a prelua din mers realizarea 
structurii de rezistentă metalică. 
Avem convingerea că vom putea în
cepe lucrarea cu mult înainte de ter
men. pentru că și tovarășii noștri 
care înaltă baza primului turn mun
cesc bine și sint in avans față de 
grafic".

în Încheiere, discutăm cu tovarășii 
ingineri Constantin Crețu și Marin 
Gheorghe, doi dintre comuniștii care 
au initiat această acțiune — de larg 
interes economic și educativ — de a 
transforma șantierul Fabricii de ci
ment Tașca-Bicaz într-un loc de 
muncă model, Primim explicații su
plimentare în legătură cu o primă șl 
importantă consecință pozitivă a aces
tei acțiuni. De pildă, în scopul fina

lizării în bune condiții a inves
tiției. cu sprijinul centrului da per
fecționare din domeniul industriei 
materialelor de construcții, pe șantier 
au luat ființă cursuri de ridicare a 
calificării pe meserii. Prima promoție 
— de 40 de constructori — a și absol
vit aceste cursuri și toț ei se si

tuează acum, cu 
rezultate bune, In 
fruntea acțiunii 
de organizare ști
ințifică a produc
ției și a muncii 
pe șantier, in 
fruntea întrece
rii în muncă. 
De asemenea. în 
scopul înlăturării 
oricărei pierderi 
de ciment, au 
fost reduse de
pozitele interme
diare, aprovizio
narea punctelor 
de lucru făcin- 

du-se djrect de Ia actualul Combi
nat de lianți și azbociment din Bicaz. 
Măsuri demne de reținut au fost în
treprinse și pe linia economisirii ma
terialelor de construcții. în acest sens, 
soluțiile cuprinse în fiecare proiect 
de execuție se analizează la fata lo
cului, în prezenta specialiștilor care 
l-au elaborat. O asemenea analiză 
asigură adoptarea „din mers" a unor 
soluții originale și eficiente în raport 
cu profilele de fier beton și alta ma
teriale de construcții existente pe 
șantier, fără a diminua însă cu nimic 
calitatea și siguranța lucrărilor.

Ion MANEA 
C. ANTONESCU

Pe platforma de Investiții de la întreprinderea de mașini grele din 
București se află intr-un stadiu avansat de construcție o serie de ca
pacități productive de mare amploare. Ritmul și calitatea lucrărilor 
realizate în primele două luni ale acestui an relevă atenția deosebită 
acordată de colectivul acestui șantier unei cît mai bune organizări a 
activității de construcții și montaj tehnologic. Pe primul plan al pre
ocupărilor se află ordinea și disciplina în muncă, asigurarea la fiecare 
punct de lucru a unor condiții materiale și tehnice optime de execuție, 
îndrumarea și controlul direct al formațiilor de muncitori. Adică, 
preocupări riguros subordonate punerii rapide în funcțiune a tuturor 
instalațiilor șî capacităților planificate. în imagine, un grup de con
structori înaltă acoperișul structurii de rezistentă la una din noile hale.

Foto i Sandu Cristian

f
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A TELIERELE STUDENȚEȘTI
(fe la Universitatea din Galați

Integrarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția — sarcină funda
mentală trasată de partid școlii noas
tre de toate gradele — înseamnă, in 
esență, activizarea și dinamizarea 
invățămîntulul, ancorarea lui in rea
litățile țării, în perspectivele sale de 
dezvoltare, educarea tînărului in 
spiritul muncii, prin muncă produc
tivă efectivă în atelier-școală, in la
borator, în uzină sau pe șantiere, 
componente esențiale ale școlii mo
deme. în documentele Congresului 
al XI-lea al partidului, în expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceste 
obiective prioritare ale integrării au 
fost formulate cu claritate, urmînd 
ca Instituțiile de învățămînt de toate 
gradele să adopte măsuri pentru 
transpunerea lor în viață în funcție 
de specificul fiecăreia.

în ce privește universitatea noas
tră, problema principală cu care am 
fost confruntați a fost aceea de a 
găsi formele, căile și metodele prin 
care să concretizăm in practică acest 
proces instructiv-educativ complex. 
Am pornit la lucru cu convingerea 
fermă că integrarea învățământului 
cu cercetarea și producția este un 
proces necesar și pe deplin realizabil 
și în universități, nu numai în insti
tutele tehnice, legate prin profilul 
lor de producție de economia na
țională. La întocmirea planului de 
integrare s-a avut în vedere faptul 
că preocuparea de bază a studenți
lor din Facultatea de învățămînt pe
dagogic este aceea de a se pregăti ca 
viitori profesori. De asemenea, planul 
tie integrare vizează pe toți studen
ții facultății, diferențiat pe ani de 
studii, finind seama și de specificul 
fiecărei secții.

Concret, activitatea practică ș-a 
organizat astfel : pentru studenții 
din anii I și II ai secțiilor de ma- 
tematică-fizică și fizică-chimie prac
tica productivă s-a organizat în a- 
telierele universității — de proto
tipuri și microproducție. de mijloace 
de învățămînt, de sticlărie și mase 
plastice, de electronică și radio- 
tehnică. Ea are ca scop realizarea 
unei microproducții, orientată în 
special spre confecționarea de apa
ratură didactică de laborator sau 
mobilier școlar. în anul 1975 a fost 
planificată o microproducție de 
950 000 lei, pe bază de contracte cu 
diferite unități beneficiare și care a 
fost integral realizată. Experiența a- 
oumulată în cei patru ani de cînd 
realizăm produse pe bază de con
tract ne-a convins că obligațiile pot 
fi. duse la îndeplinire 
atunci cînd se cunosc 
clnile de plan și se 
rila cuvenite pentru 
zai de materii prime, pentru pregă
tirea procesului tehnologic. Din 
acest motiv, facultatea noastră a 
prospectat încă din anul trecut o 
serie de beneficiari încheind chiar 
contracte pentru anul 1976 în valoare 
de peste un milion de lei, iar în pre- 

faza de a realiza 
o perioadă mai

fizică sînt îndrumați să efectueze lu
crări de întreținere și amenajare a 
bazelor sportive ale universității, să 
arbitreze și să organizeze diferite 
competiții școlare și universitare 
etc. Studenții din anii I și II ai secției 
de limbi străine au lucrat, in cadrul 
practicii productive comasate, în bi
blioteca universității la fișarea și 
catalogarea a sute de cărți și
viste, în atelierele de multiplicat și 
legătorie, iar o grupă de studenți a 
activat direct în cadrul întreprinde
rii poligrafice din Galați. De aseme
nea, studenții de la secția de limbi 
străine, sub directa îndrumare a ca
drelor didactice, realizează, pe bază 
de convenție sau contract, traduceri 
din alte limbi, solicitate de catedrele

re-

Propuneri sugerate de o 
concludentă experiență a* 
cumulată în organizarea 
practicii studenților din în- 

vățămîntul pedagogic

mult mai ușor 
din vreme sar- 
pot lua măsu- 
asigurarea ba-

universității și de întreprinderi seu 
instituții din municipiul Galați.

După cum se vede, procesul de In
tegrare a studenților din facultățile 
de invățămint pedagogic poate îmbră
ca forme din cele mai variate. Ac
tivitatea practică în laboratoare, în 
atelierele de microproducție, în 
școli contribuie evident la dezvolta
rea conștiinței profesionale a studen
ților — viitori profesori, la formarea 
lor în spiritul dragostei de muncă, al 
responsabilității civice. Desigur, în 
această direcție mai există încă di
ficultăți, uneori destul de mari șl 
greu de învins. Există uneori ten
dința de a subaprecia o formă d« 
practică în dauna celeilalte sau de 
a le privi unilateral. în ce ne priveș
te, răminem la părerea că ambele 
forme de practică — de microproduc
ție și pedagogică — nu pot fi privite 
decît ca laturi ale aceluiași proces 
de integrare a studentului — viitor 
profesor. Din păcate, o serie de lip
suri se manifestă în fiecare din res
pectivele forme de practică.

în legătură cu practica de micro- 
producție, deși multe lucruri-s-au pus 
la punct de-a lungul timpului, există 
încă posibilități nefructificate în ri
dicarea funcționalității atelierelor- 
școală, în diversificarea producției 
lor ; în plus, aprovizionarea cil ma
terii prime rămîne una dintre pro
blemele greu de rezolvat. Fără în-

zent sînteim în 
contracte pentru 
lungă.

în ultimii ani, 
oe în ce mai mare 
clpă, alături de cadre didactice, la e- 
laborarea de contracte de cercetare 
științifică. Toate acestea au făcut să 
crească responsabilitatea studentului, 
care de la un simplu înregistrator 
de cunoștințe transmise de la catedră 
s-a transformat într-un producător 
de bunuri materiale, puse la dispo- 
liția producției și a școlii.

Pentru studenții din anii I și II al 
Secțiilor de educație fizică și limbi 
străine procesul de integrare are cu 
totul alt conținut. în cadrul practi
cii semestriale, cit și în practica de 
vară, studenții secției de educație

un număr din 
de studenți parti-

doială. aplicarea prevederilor 
recentul decret al Consiliului 
Stat privind înființarea, organizarea 
și funcționarea unităților de produc
ție. cercetare, proiectare și servicii 
pentru integrarea învâțămîntului su
perior cu producția și cercetarea 
științifică ne va ajuta să rezolvăm 
multe din aspectele concrete și de 
principiu ale activității noastre pro
ductive. In contextul în care toate 
facultățile de învățămînt pedagogic 
au o activitate de microproducție din 
ce în ce mai dezvoltată se va im
pune o mai strinsă conlucrare 
factorii de răspundere pentru 
cializarea producției, eventual 
tru realizarea în colaborare a 
produse etc.

Poate n-ar fi rău să șe ia în 
cuție înființarea, pe lingă fiecare fa
cultate de învățămînt pedagogic, a 
unui atelier pentru repararea mij
loacelor de învățămînt din școlile de 
toate gradele, știut fiind că multe 
dintre aceste mijloace, aparate și dis
pozitive de laborator se depreciază 
Cu timpul.

Cît privește 
aceasta ar fi 
din punct de 
dacă s-ar reconsidera rolul și modul 
de funcționare a seminarului peda
gogic. Regulamentul lui de funcțio
nare stipulează clar sarcinile facul
tăților, dar nu obligă cu nimic alta 
foruri administrative și profesionale 
sub a căror tutelă studenții desfă
șoară o bună parte din practica pe
dagogică. De asemenea, ored că ar 
trebui reglementată ca obligatorie 
practica pedagogică continuă (de 2—3 
săptămîni) in mediul rural, avînd 
în vedere că absolvenții facultăților 
de învățămînt pedagogic sînt repar
tizați cu prioritate în comunele di
feritelor județe din țară. In acest 
cadru, s-ar cere definit șl rolul di- 
feriților factori (inspectorate școlare, 
consilii populare comunale etc.) che
mați să concurs la buna desfășurare 
a practicii, la crearea unui climat 
propice pentru încadrarea organică a 
tinerilor în viața social-politică »i 
culturală a satului.

Fără Îndoială, cele arătate mal sus 
reprezintă doar o parte dintre preocu
pările principale ce ne stau în față 
pe linia integrării studenților. Im
portant este ca aceste mijloace să 
fie îmbunătățite și găsite totodată 
altele noi, care în final să conducă 
la formarea unui bun profesor, a 
unui cetățean responsabil în întreaga 
sa activitate viitoare.

Conf. dr. Tudose COSMA

Specialiste din cadrul Institutului de cercetâri textile testează rezistența flzlco-mecanicd a unor noi produse

[faptul
DIVERS

intre 
spe- 
pen- 
unor
dis-

practica pedagogică, 
simțitor îmbunătățită 
vedere al conținutului

Expoziția de artă muntenegreană
Expoziția de „ArtA mun

tenegreană din prima ju
mătate a secolului al XX- 
lea“, deschisă recent în să
lile Ateneului Român, este 
prima manifestare artisti
că de amploare menită să 
prezinte publicului româ
nesc culmile atinse de pic
torii și sculptorii muntene
greni în creațiile lor.

Reunind, în cea mai mare 
parte, lucrări aflate în pa
trimoniul artistic național, 
creații ale unor reprezen
tanți de seamă ai popoare
lor înfrățite ale Iugoslaviei 
contemporane, expoziția o- 
feră o imagine concludentă 
asupra artelor plastice din 
țara vecină și prietenă. Este 
de relevat, de la început, 
diversitatea talentelor, va
rietatea căutărilor și a so
luțiilor plastice — reflex 
direct al prezentei unui 
mare număr de artiști, de 
formații diverse și care 
s-au dezvoltat în condiții 
Istorice diferite. Regăsim, 
astfel, în expoziție. por
tretele lui Anastas Boca- 
ric, unul din maeștrii re- 
cunoscuți ai artei munte- 
negrene, primul pictor 
muntenegrean care după 
terminarea studiilor s-a 
stabilit la Cetinje. Tot așa 
după cum, 
important 
reprezehtat un alt maestru 
al picturii iugoslave, Pero 
Pocek. Peisajele sale, 
dincolo de echilibrul și 
prospețimea formelor, ates
tă existenta unei atmosfe
re specifice. Este o atmo
sferă impusă de respectul 
tradiției — nu numai în 
sensul desăvîrșirii mijloa
celor de expresie, ci și în

raportarea continuă la 
xemplele oferite de 
populară și medievală, 
crările unuia dintre maeștrii 
cei mai mari ai artei 
iugoslave contemporane — 
Petar Lubarda, personali
tate artistică de excepțional 
prestigiu — lucrări rea
lizate în deceniul patru al 
acestui secol, reflectă pu
ternica ancorare a artistu
lui în realitățile tării lui. 
Nu numai teme de interes 
major precum „Bombarda
rea orașului San Sebastian"

e- 
arta 
lu-

care în definirea unui lim- 
mun- 

aici, 
asi- 
cele 
mo- 
în-

baj propriu al artei 
tenegrene. Pornind de 
artiștii au încercat să 
mileze curente dintre 
mai variate ale artei 
derne, să depășească 
velișul faptic pentru a se 

spre . problemele 
poporu-

orienta 
mari ale existentei 
lui lor.

Deși întreruptă 
rar de izbucnirea 
lui război mondial, 
nor creatori precum 
Milunovic, Risto

CARNET PLASTIC

cu un număr 
de lucrări, este

»an „Refugiat! spanioli", 
dar și peisajele inspirate de 
munții muntenegreni, de 
golfurile Gruz sau Budva 
atestă, încă o dată, vigoa
rea talentului său.

Reevaluarea spiritualită
ții artei populare, investi
garea formelor de expresie 
pe care aceasta le oferă 
par a fi constante ale ar
tei plastice muntenegrene- 
Puternica amintire a luptei 
eroice pentru libertate,, dar 
și vestigii culturale. pre
cum frescele pictate la Mo
rada (1252), au fost metru 
prezente în amintirea ar
tiștilor. Astfel, picturile lui 
Spiro Bocaric (de e- 
xemplu ; „Bosniacă", „Mo
tiv din Bosnia" etc.) atestă 
o puternică legătură cu ar
ta și oamenii ținuturilor 
sale natale. Dar această re
evaluare a spiritualității 
artei populara și investiga
re pasionată a forrinelor 
sale de expresie sint doar 

■ unul din punctele de ple-

Noul centru de calcul electronic de la întreprinderea ,,Industria Sirmei" din Cinipia Turzil

IW*

O interesantă experiență artistică
„Citltorul de contor", 

fubstanțială și subtilă me
ditație în actualitate, care, 
în chip aproape inexplica
bil, n-a interesat nici un 
teatru bucureștean, a vă
zut din nou lumina rampei 
la un teatru din țară — la 
Pitești — în însăși regia 
autorului, sub titlul „Ar
mistițiu cu diavolul".

Eforturile dramaturgului 
angajat în transfigurarea 
•cenică a propriei scrieri 
nu s-au redus la o demon
strație de adecvare (că în 
cazul montărilor lui Au
rel Baranga) și n-au gene
rat nici preocuparea relu
ării, adîncirii realiste a 
textului (cum s-a întîm- 
plat atunci cînd Marin So- 
rescu a fost invitat să-și 
pună în scenă, la Piatra 
Neamț, „Matca"). Cum 
era, ’intr-un fel, de aștep
tat, Paul Everac cedează 
cu acest prilej tentației de 
dezvoltare eseistică a di
mensiunii filozofice a piesei.

Lucrarea la care ne re
ferim aduce în atenție fră- 
mîntările unui om al zile
lor noastre — un creator, 
un constructor. Și mai 
concret : eroul piesei Iul 
Paul Everac, arhitectul 
Gh. Jinga, este „vizitat". 
Intr-un moment de criză, 
de către propria sa con
știință. Pe ușa casei lui 
prospere își face apariția 
un musafir insistent și ne
iertător, care se recomandă 
a fi: „Cititorul de contor". 
El „citește", „numără". 
Fiindcă „a venit momentul 
regularizării contului". Oas
petele este o întruchipa- 

,conștiinței autocri- 
autorul.

re a „i
tice", care, zice
„lucru pozitiv, ne curăță 
și ne ferește de greșeli, • 
un motor al progresului".

tempo- 
primu- 
arta u- 

i Milo 
Stijovic,

Miloi Vuskoviă sau Mirco 
Kujacii, prezenți acum în 
expoziție, s-a dezvoltat pe 
aceeași bază a legăturii pu
ternice cu viața și lupta po
porului. Diferențele sînt. Jn 
acest caz, de ordin mai 
mult stilistic. Influențele 
mai tîrzii ale Impresionis
mului și postimpresionis- 
mului au fost organic asi
milate, în funcție de perso
nalitatea fiecăruia, astfel 
îneît lucrările sint expresia 
unor gînduri și sentimente 
proprii.

De o deconcertantă 
versitate, concretizînd
pertoriul tematic al cultu
rii populare sau semnalînd 
universul, și natura create 
de om, aventura sa în ra
port cu lumea, trăită în ti
parele timpului și ale ex
perienței istorice, lucrări
le, foarte numeroase, reali
zate de artiști afirmați 
imediat după primul război 
mondial și a căror activita
te a continuat pînă in

di- 
re-

preajma anilor ’50. mărtu
risesc pulsația unei vieți 
sensibile, de o neobișnuită 
intensitate. Există, de e- 
xemplu, in lucrările semna
te de Jovan Zonjiă („Ate
lierul", „Autoportret"), Mi- 
hajlo Vukotic („Motiv din 
Belgrad", „Peisaj din îm
prejurimile orașului Cetin
je"). Milan Bozovid („Por
tul Rijeka") sau Ivo Nova- 
covic („Munca", „Litoral"), 
aspecte variate ale acele
iași mari realități economi
ce, sociale, culturale ale 
Iugoslaviei contemporane. 
Lucrările lor reflectă atitu
dinea angajată, militantă, 
a unor creatori ancorați 
profund în realitățile și 
aspirațiile cele mai de 
preț ale colectivităților 
din mijlocul cărora s-au ri
dicat. Expresia artistică, a- 
sociindu-se sentimentului 
patriotic, pune în evidență 
sensibilități organice spe
cifice, manifestări ale unui; 
suflu de autentică vibrație.

'Expoziția din sălile Ate
neului își află rațiunea de 
a fi 
care 
de a 
tivă, 
zentativă 
creației muntenegrene. 
se constituie ca una 
manifestările de

. ale acestui gn. a cărei sem
nificație e sporită prin va
loarea lucrărilor și gravita
tea viziunii. Este încă un 
prilej de apropiere spiritua
lă. de întărire a legăturilor 
tradiționale de prietenie și 
colaborare cu popoarele în
frățite ale Iugoslaviei.

Marina PREUTU

Mulțumire»

INe scrie Maria Ștefan, din 
Brăila, str. Griviței nr. 469: „Vă 
rog să mă ajutați să aduc, si 
Ipe calea ziarului, cele mai sin

cere și călduroase mulțumiri 
medicilor chirurgi de la spita- 

Ilul „Caritas" din București și, 
in mod deosebit, profesorului 
doctor Dumitru Burlui. După trei 
dificile intervenții chirurgicale, 

Izile și nopți la rtnd am fost 
vegheată la căpătii de medici 
și asistente care au făcut totul 

Ica să-mi salveze viața. Le mul
țumesc din tot sufletul nu nu
mai pentru grija deosebită pe 

Icare mi-au purtat-o, ci și pen
tru nădejdea și încrederea pe 
care mi le-au dat, pentru zîm- 
betul și căldura cu care m-au 

I înconjurat și care mi-au fost, 
poate, 
ment".

cel mai bun medica-

La comandă
de curtnd. despre Con- 

Guină se știa că este

în însuși ’scopul pe 
și-1 propune — acela 
crea o imagine suges
tie ansamblu, repre- 

pentru nivelul 
Ea 

din 
prestigiu

Pînă 
stantin ____ __ „____  ___
co.ntabil la ferma de vaci a în
treprinderii agricole de stat Ha- 
lînga, județul Mehedinți. Acum 
s-a mai aflat și altceva : că era 
pus pe căpătuială. A întocmit, 
ca din partea unității.io notă de 
comandă către baza de aprovi
zionare din localitate. în nota 
respectivă, contabilul a coman
dat cinci anvelope pentru auto
turism. Patru, plus una de re
zervă. Să fie și să se găsească. 
S-au găsit toate anvelopele la el 
acasă. Că-i trebuiau. Acum nu 
mai are nevoie de ele. în cali
tate de contabil știe singur cam 
cît se socotește asemenea... 
pravă.

rului

is-

fost dat in fo- 
Mărulul — Gă
ti modern dis- 
ce-i trebuie —

Dar nu numai atît. El 
mai întruchipează și o 
altă dimensiune, o altă 
componentă a universului 
interior : spaima. „Spaima 
de ratare ; spaima de a 
pierde. Spaima de a nu 
mai avea ce am dobindit. 
Spaima de a nu mai creș
te". Această ipostază a 
conștiinței — pe care E- 
verac o dezvoltă, o sub
liniază în varianta de la 
Pitești — nu mai este un 
binevenit... „cititor de con-

însă, după opinia noastră, 
la fel de limpede și răspi
cată în privința mesajului 
ei final — atîta vreme cit 
nu reiese cu claritate că 
„pactul" favorabil creației 
se face cu spaimele din 
conștiință. Și că el, acest 
„armistițiu", nu presupune 
totodată compromisul cu 
exigențele de comportare 
etică, de responsabilitate 
paternă, de echitate față de 
colegii de profesie etc.

Montarea de la Pitești

levă o adîncire, o tensio
nare a ideilor care defi
nesc piesa. Și în această 
privință regizorul trece e- 
xamenul în

Nu la fel 
cînd autorul 
regîndească 
chip teatral 
zeze, să contureze metafo
re plastice 
reze stări, 
me, obsesii 
sau atunci ___ ____ „ _
simboluri scenice (așa, de

chip strălucit, 
stau lucrurile 
încearcă să-și 

scrierea — in 
— să vizuali-

care să suge- 
neliniști, dile- 
ale conștiinței, 
cînd concepe

tor", ci mai degrabă — 
metaforic vorbind — „dia
volul". Cum se va delimita 
Jinga de cele două „fețe" 
atît de diferite ale neobiș
nuitului său „vizitator" ?

Piesa lui Everac sugerea
ză puterea omului contem
poran de a-și identifica e- 
rorile morale, de a și le 
asuma, de a și le „citi". 
De asemenea : forța sa de 
a depăși neîncrederea, tea
ma, spaimele, de a se lupta 
cu ele și de a construi mai 
departe (de aici și sensul 
noului titlu : „Armistițiu 
cu diavolul"). Nemulțumit 
probabil de felul în care 
transmitea „lupta cu spai
mele" în prima variantă a 
piesși, autorul devenit re
gizor a încercat să o dez
volte și chiar să mute ac
centul pe ea. Din păcate, 
această dezvoltare nu șe 
face pe parcursul piesei, 
ci numai in final și nu e 
prea percutantă, prea con
vingătoare.

Cert, varianta de la Pi
tești este mai complex 
dialectică, mai subtilă. Nu

nere- 
o re- 

nici 
puțin 
con-

debutează concis, limpede, 
tensionat. Replicile sint 
rostite cu subtilitate. Dia
logul e fluid, precis, rit
mat nervos ; mușcător și 
complezent, inteligent sau 
patetic — după necesități. 
Cum era de așteptat, regi
zorul citește cu respect și 
pătrundere textul autorului, 
nesacrificînd sau 
scriind aproape nici 
plică, nici o scenă, 
chiar secvențe mai 
izbutite. (De pildă :
diția transfugului Vladi
mir, ori relația arhitectului 
cu soția sa). Spectacolul 
piteștean certifică preocu
parea realizării unei radio
grafii cît mai clare și 
adinei a procesului de con
știință prin care trece un 
arhitect matur și puternic 
afirmat. își alege ca cen
tru de gravitate, ca mo
tiv principal condiția crea
ției. dificultatea unui acord 
perfect armonios între fap
ta constructivă și con
știință (calmul, liniștea, 
împăcarea conștiinței). Con
fruntarea personajelor re-

pildă, dnd plimbă îndelung 
în fața noastră, Ordonat 
sau haotic, personajele pre
zente în mintea arhitectu
lui ; atunci cind cere in
terpretului „Cititorului de 
,contor“-„Diavolul“ „poze" 
malițios demonice și a-
titudini hieratice) ; sau
atunci cînd face apel ex
cesiv la lumini, 
cuvinte, 
pe care le 
prea multe, explicite, in
sistente și de un gust dis
cutabil.

Handicapat de o colabo
rare nu prea rodnică în 
privința cadrului sceno
grafic și a costumelor (ne
funcționale, copiate parcă 
— unele — după un jurnal 
de mode, adică nescenice 
chiar și atunci cînd par 
frumoase), Paul Everac a 
avut în schimb șansa con
lucrării cu o echipă de in
terpret nu numai talentați 
și subtili, dar evident in
teresați de partituri, de 
stilul intelectual al dramei, 
de mesajele ei. Fără să es
tompeze întru totul, prin

Cu alte 
efectele scenice 

propune sînt

elemente de compoziția, 
diferența dintre virsta sa 
și cea a arhitectului plin 
de prestanță care este 
.Tinga, Vistrian Roman 
configurează convingător 
siguranța ușor arogantă a 
personajului, dar și febra 
lui constructivă, spaimele 
lui de creator și dilemele 
Iui familiale, drama lui 
intelectuală. Admirabilă e 
calitatea replicii
Roxin (Cititorul de con
tor — Diavolul), 
tatea tonului, finețea pri
virii. Actorul alternează 
cu notabilă siguranță pro
fesională adresa precisă și 
dezvăluirile insinuante ; el 
face din „Cititor" un per
sonaj ce conduce jocul re
memorărilor și anticipări
lor cu calmul lui Prospero, 
Se cuvin menționați, de 
asemenea, din distribuție 
Angela Radoslavescu, Con
stantin Stavril, Adrian Vi- 
șan, Nina Zăinescu, Sorin 
Zavulovici, cel mai adesea 
sugestivi, îndeosebi inter
pretele a două roluri fe
minine : Maria Andreea 
Raicu pentru complexitatea 
umană conferită Clarei 
Mogoș, pentru finețea și 
diversitatea cu care și-a 
conceput aparițiile, și Ilea
na Focșa, a cărei compo
ziție dificilă, după noi ușor 
distonantă stilistic, este un 
act de virtuozitate.

„Cititorul de contor" de 
Paul Everac, devenită „Ar
mistițiu cu diavolul", șl 
pusă în scenă la teatrul 
„A. Davila" din Pitești, în 
regia autorului, constituie, 
fără îndoială, o interesantă 
experiență teatrală.

lui Ion
subtili-

Natalia STANCU- 
ATANAS1U

• Agendă băcăuană. „Cuceri
rea independentei de stat a 
României — încununarea luptei 
de veacuri a poporului nostru" 
— se intitulează simpozionul 
care a avut loc in sala Teatrului 
dramatic din Bacău. în același 
oraș s-a deschis, la Galeriile de 
artă, expoziția personală a pic
torului local Ilie Boca. • Sub 
genericul „Tribuna inovatoru
lui" se desfășoară intilnirile 
periodice pe care cel 1 800 de 
membri ai cercurilor tehnlco- 
aplicative de la Casa pionieri
lor din Bacău le au cu mun
citorii fruntași și cu inovatorii 
din întreprinderile industriale 
ale orașului. La ultima întilnire.

care a avut loc zilele trecute, 
ei au discutat despre ce va 
aduce nou cincinalul tehnico- 
științific în întreprinderile me
talurgice și de industrie ușoară 
din localitate. Cu acest prilej 
s-a organizat și o interesantă 
expoziție cu cele mai semnifi
cative lucrări executate în 
cefcurile pionierești de aeromo- 
dele, construcții, electromeca
nică etc. • Filiala din Deva a 
Arhivelor Statului a organizat o 
expoziție itinerantă care cuprin
de aspecte din lupta clasei mun
citoare condusă de Partidul Co
munist Român pentru instaura
rea puterii democrat-populare 
în țara noastră. în peste

50 de cămine culturale și 
cluburi din comunele și cen
trele industriale hunedorene 
s-au ținut, în ultimele zile, 
simpozioane, expuneri si dezba
teri pe tema „Programul Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism — 
carta ridicării patriei pe noi 
culmi de civilizație și bunăsta
re". • în șirul de manifestări

politice și cultural-educative 
înmănuncheate sub genericul 
„Itinerar cultural Brăila ’76". 
la librării și în numeroase 
întreprinderi din orașul dună
rean au fost amenajate expozi
ții de carte tehnică și științifică. 
• în cinstea fruntașilor recolte
lor bogate din unitățile agricole 
de stat ialomițene, la Slobozia 
s-a organizat un spectacol cul
tural-artistic, la care și-au dat 
concursul cele mai bune forma

Complexitatea sarcinilor
omului de stiintă

9 9
trebuie să fie dublată de alte atribu
te ale 
anima 
aceste 
derea 
bilatea si echitatea, calitățile de or
ganizator, atașamentul față de insti
tuția în care-și desfășoară activitatea 
si patriotismul — dorința fierbin
te de a adăuga ceva pozitiv Ia bunul 
nume pe care tara sa ii are in lume.

Regenerarea unei școli științifice, 
prin includerea de nor membri și 
prin înnoirea continuă a tematicii de 
cercetare și a mijloacelor de investi
gație. reprezintă una din cerințele de 
bază ale succesului acesteia, ale per
manentizării ei. Fiind o entitate în-, 
tr-un anume context de organizare 
socială, o școală științifică nu poate 
supraviețui dacă nu este organic în
cadrată în mediul înconjurător. Ea 
trebuie să răspundă imperativelor' 
majore ale societății cu mijloacele 
oe-i sint proprii.

Dacă vom privi școala științifică 
numai prin prisma aportului pe care 
cei mai experimentați îl au în for
marea si maturizarea celor mai ti
neri, vom da cu siguranță dovada de 
unilateralitate. Prezența tinerilor in 
colectivul de cercetare nu este recla
mată numai de necesitatea de a for
ma noi specialiști, ci și pentru reali
zarea unui climat mai propice orien
tării către soluții noi. O cotitură ra
dicală în maniera de tratare a unor 
probleme științifice va fi mai lesne 
realizată de către un tînăr cercetă
tor. mai puțin înclinat spre rutină și 
— în general — dispus către mai 
jnultă cutezanță (istoria recentă a 
științei ne oferă destule exemple în 
acest sens). Practica activității noastre 
de cercetare arată că tinerii sînt ca
pabili să se desprindă de sub tutela 
celor mai experimentați încă din pri
mii ani de activitate, cind e vorba de 
domenii teoretice ale oercetării. Pen
tru domenii oe presupun o acumulare 
mai mare de date experimentale, 
timpul emancipării vine-ceva mai 
tîrziu. Oricum, forța unui colectiv 
trebuie măsurată și prin capacitatea 
sa de a aduce la maturizare pe cei 
tineri, de a le crea condiții prielnice 
de valorificare cît mai amplă a po
tențialului lor intelectual.

în această optică se cuvine, cred, 
analizată mai atent activitatea de cer
cetare științifică din tara noastră, 
orientate eforturile colectivelor de 
creație din învățămîntul superior.

(Urmare din pag. I)
reconsiderării, iar instituțiile de 
învățămînt superior de creație 
recentă, atît în țara noastră, cit și 
peste hotare, au adoptat forme de 
organizare ce întrunesc intr-o mai 
mare măsură condițiile necesare for
mării cadrelor de tip 
de actualul stadiu de 
științei și economiei.

Prin aceeași prismă 
listă, imprimată de cerințele mari pe 
care societatea socialistă, partidul și 
statul nostru le pun cercetării știin
țifice, trebuie să reconsiderăm și for
mula de „școală științifică". Una 
din trăsăturile esențiale in activita
tea de cercetare modernă este aceea 
de a reuni. în cadrul aceluiași co
lectiv, un număr de cercetători cu 
preocupări mai mult sau mai puțin 
apropiate. Existenta acestor colective 
faoe posibilă o mai bună documenta
re. un schimb sistematic de idei și 
permite abordarea unor probleme mai 
complexe de cercetare — se poate 
trece de la cercetarea fundamentală 
la cea aplicativă (și invers) — pot fi 
întreprinse cercetările interdiscipli- 
nare și multidisciplinore. O școală 
de cercetare științifică presupune, pe 
lingă existenta unui colectiv de cer
cetare de tipul menționat mai sus. 
colectiv ce poate avea și alte preo
cupări (activitatea didactică, de pil
dă), unele realizări care să-i confere 
o anume identitate în lumea științifi
că. o anume tradiție. Este un adevăr 
lesne de constatat faptul că cele mai 
profunde cercetări științifice din 
ultimele decenii,. soldate cu rezultate 
remarcabile, au fost rodul activității 
unor colective de cercetare sau al 
unor oameni ancorați în astfel de co
lective. In activitatea universitară, 
existenta urnei școli științifice este 
factorul hotărîtor în asigurarea unei 
pregătiri eficiente și de înaltă ținută 
pentru studenți. doctoranzi și alte 
cadre tinere. Exemplele. în acest sens, 
sint numeroase si la îndemîna tutu
ror. Pentru a nu mă referi la dome
niul matematicii, voi menționa școa
la de cercetare în domeniul 
nicii 
peririle 
intrat 
științei, 
per pentru 
viitoare. Fără îndoială că nu
mai creatorii in știință, calitate ce

personalității, pot întemeia și 
o școală științifică, 

atribute nu 
in proprii

Dintre 
pot lipsi încre- 
colaboratori, pro-

nou. cerute 
dezvoltare al

exigentă, rea-

meca- 
desco- 

au 
al

re- 
și

fluidelor. Multe din 
datorate acestei școli 

în patrimoniul clasic 
constituind puncte de 

generațiile actuale 
Fără îndoială că i

/

Anul trecut a 
losință, la Valea 
lăți, un frumos 
pensar. Are tot 
de la cabinete de specialitate,
pină la aparatură perfecționată. 
Numai că frumoasele cabinete 
stau acum mai mult închise. 
Cel stomatologic este chiar si
gilat. Cauza : plecarea de la 
începutul acestui an a medicu
lui Rodica Popovici intr-o altă 
comună mai apropiată de... oraș. 
In locul ei n-a mai venit ni
meni. La rindu-i, casa de naș
teri este sigilată in urma unor 
indicații „venite de la județ“, 
după care gravidele din Valea 
Mărului trebuie dirijate să 
nască la... Tecuci. Pe bună 
dreptate, oamenii din Valea 
Mărului pun întrebarea : de ce 
s-a mai ridicat un asemenea edi
ficiu de sănătate ce a ajuns atit 
de repede el însuși in... sufe
rință 7

Dănut
9

din Găesti
Se numește Joița Cornel. Co

legii ii spuneau Dănuț. Are 
15 ani și jumătate. Este elev al 
unui liceu din Găești, județul 
Dîmbovița. De vreo două săp
tămâni nu s-a mai dus la școală. 
Nici pe-acasă n-a mai dat. Este 
blond, inalt de 1,70 m și îmbră
cat intr-o haină neagră trei- 
sferturi. Se mai știe că în ziua 
in care a lipsit de la școală a 
fost văzut prin Pitești, in com
pania unui prieten. Cum nu i s-a 
dat încă de urmă, familia lui 
Dănuț adresează, și pe această 
cale, o rugăminte : dacă va fi 
întîlnit să i se spună că pă
rinții îl caută și-l așteaptă. 
Liceul, așișderea.

De-ar mai 
trăi tatăl lor...

t
PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o Idee : Janos Bo
lyai (1802—1860).

10.30 Micul ecran... pentru cei mici.
11,00 Teleclnemateca.
13,00 Portativ ’76. Revista muzicii ușoare.
13.30 Telex.
13.35 Călușarul transilvănean.
13,45 „O, mamă, dulce mamă". Emisiu

ne închinată evocării figurii ma
mei in literatura română, clasică 
și contemporană.

14.35 „Pentru flecare primăvară". Al 
treilea film din ciclul de documen
tare artistice consacrate costu
mului popular românesc.

15,00 Desene animate : „Plxie șl Di
xie". Producție : Walt Disney.

15,15 Caleidoscop cultural-artistic.
15.35 Club T la întreprinderea „Vulcan*.
10.30 Muzică populară.
16,55 Derbiul ..Turneului celor 5 națiuni* 

la rugbi : Țara Galilor — Franța. 
Transmisiune directă de la Car
diff.

18.30 Cintece de dragoste.
18,40 ’ .................... ” - - -Inscripții la vîrsta țării. Emisiu

ne muzical-literară.
..6 martie 1945“. Documentar TV. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleenciclopedla. 
Film serial : „Kojak*. 
24 de ore.

Un dosar burdușit eu „piese" 
doveditoare a fost depus la Ju
decătoria din Tg. Jiu. Recla
mant: Iustinian Bușe, originar 
din județul Gorj, domiciliat în 
Mediaș. învinuiți: frații săi din 
Tg. Jiu — Dumitru și Alexandru 
Bușe. Acuzarea: cei doi frați 
n-au achitat partea ce li se cu
venea din cheltuielile cu în- 
mormîntarea răposatului tată fă
cute de către reclamant, adică 
fratele din Mediaș. La prima în
fățișare, Iustinian din Mediaș a 
avut cîștig de cauză, ceilalți doi 
fiind obligați să-i plătească fie
care partea cuvenită. Dar unul 
din cei doi frați, Alexandru, n-a 
fost de acord cu sentința. „Pro
bele de la dosar sînt ticluite" — 
ripostează el. Argumentul „for
te": sicriul nu a fost făcut la 
Mediaș și nu a costat cît zice 
Iustinian, ci la o cooperativă din 
Tg. Jiu și a costat de trei ori 
mai puțin. Și o ține morțiș că 
nu se lasă pînă nu se face lu
mină în problema... coșciugului. 
Fapt pentru care cercetările și 
certurile frățești continuă.

Imprudență
19.60
19.20
19,30
20.00
20.50
21.40
22,00 CIntăm pentru voi. Emisiune con

curs de muzică ușoară româneas
că. (Ediția a II-a).

ții de amatori din județ. 
• în județul Vaslui a început 
faza de masă a Festivaiului- 
concurs de creație și interpre
tare a poeziei patriotice, sub 
genericul „Pe drumul de cos
tișe", organizat în pregătirea 
Congresului educației politice si 
al culturii. Concursul își pro
pune, pe lingă promovarea poe
ziei de acest gen. valorificarea 
creațiilor într-o' culegere lite
rară cu titlul „Izvoarele lu
minii". • Muzeul de artă con
temporană românească din Ga
lați găzduiește o valoroasă ex
poziție de sculptură, organizată 
cu prilejul centenarului Brân- 
cuși. Intitulată „Figurativul in

sculptura românească contem
porană", expoziția reunește lu
crări, aflate în patrimoniul mu
zeului. apartinînd creatorilor 
Gh. Anghel, Ion Irimescu. Ion 
Jalea, Ion Vlasiu, Gh. Apostu, 
Milita Petrașcu ș.a. Tot in ju
dețul Galați, în comuna Slobo
zia Conachi, s-a desfășurat o 
șezătoare literară. intitulată 
„Baladă pentru acest pămint", 
la care au luat parte poeți gă- 
lâțeni — Ion Trandafir. Petre 
Manolache, Sterian Vicol, Cor- 
neliu Antoniu. în deschidere a 
fost prezentată expunerea „In
dependența în conștiința po
porului român".

Corespondenții „Scînteli"

S-a întîmplat la Unitatea de 
mecanizare, transport și con
strucții forestiere Tg. Lăpuș, ju
dețul Maramureș. Dimineața, șo
ferul Vaier Pop (în vîrstă de 45 
țle ani, tată a trei copii), i-a 
spus ajutorului său să urce la 
volan, iar el a început să pilo
teze autotrenul pe care lucrau 
împreună. După ce manevra a 
fost executată și autotrenul re
adus la drum, șoferul Vaier Pop 
a încercat să se urce în cabină, 
din mers. A alunecat, a căzut 
și a fost călcat de roțile din 
spate ale autotrenului. Cu toate 
îngrijirile date de medicii unui 
spital din Cluj-Napoca. Valet 
Pop n-a mai putut fi salvat.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Celei de-a 39-a Convenții naționale 
a Partidului Socialist din Japonia

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează partlcipanțl- 
lor la cea de-a 39-a Convenție națională a Partidului Socialist din Japonia, 
tuturor socialiștilor japonezi cele mai călduroase salutări și urări de succes, 
odată cu mesajul de sinceră prietenie din partea comuniștilor, a întregului 
popor român. Urmărim cu interes activitatea partidului dv. consacrată inte
reselor fundamentale ale poporului japonez, lupta pe care o desfășurat! pen
tru cauza democrației și socialismului, pentru pace, securitate și înțelegere 
internațională. Ne bucurăm de succesele obținute pe linia întăririi continue 
a unității de acțiune a clasei muncitoare, a celorlalte forțe democratice și 
progresiste, de pașii importanți întreprinși pe calea Întăririi colaborării și 
acțiunilor comune dintre socialiști și comuniști, în lupta pentru apărarea 
drepturilor oamenilor muncii, pentru Înfăptuirea năzuințelor de progres ale 
poporului japonez.

Ne exprimăm, șl cu acest prilej, satisfacția pentru relațiile prietenești 
•tatornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Japonia 
fi sîntem ferm convinși că ele se vor adinei și amplifica în viitor, spre binele 
colaborării dintre cele două popoare ale noastre, in folosul dezvoltării rapor
turilor multilaterale dintre Republica Socialistă România și Japonia, al cauzei 
unității tuturor forțelor antiimperlaliste, al păcii și colaborării în întreaga 
lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

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

Doresc să transmit Excelenței Voastre și guvernului român sincere mul
țumiri pentru mesajul dumneavoastră cordial de felicitări adresat cu ocazia 
Zilei naționale a statului Kuweit.

Folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai bune pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru continua prosperitate a 
poporului român prieten. f

JABER AL-AHMED AL-SABAH
Prinț moștenitor și prim-ministru

al Kuweitului

• SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

FOTBAL.

Mîine, prima etapă a returului în diviziile A și B
Mîine vor avea loc meciurile din 

prima etapă a returului în campio
natele diviziilor A și B. Mecidrile 
din prima divizie vor începe la ora 
16, iar cele din divizia sâcundă la 
ora 11 dimineața.

Cele nouă partide ale etapei a 
XVIII-a în divizia A sînt următoa
rele : Olimpia (puncte 14, locul 16) — 
Rapid (17 p. — 9). arbitru — C. Teo- 
dorescu ; Universitatea Cluj-Napoca 
(13 p — 17) — Sportul studențesc 
(15 p — 14), arbitru — O. Anderco ; 
U.T.A. (14 p — 15) — F.C. Argeș
(17 p — 11), arbitru — N. Petricea- 
nu ; A.S.A. (18 P — 6) — Jiul (15 p 
•— 13), arbitru — F. Coloși ; Politeh-

ÎN CÎTEV
HOCHEI : Azi începe 

campionatul european pentru 
juniori (grupa B)

La București și Ploiești începe as
tăzi Campionatul european (grupa B) 
de hochei pe gheată pentru juniori.

Cele 9 echipe care și-au anunțat 
participarea la această competiție au 
fost repartizate .în două, serii preli
minare, după cum urmează : seria A 
(meciurile se vor disputa la patinoa
rul „23 August" din Capitală) : Fran
ța, Italia, Norvegia, Spania. Româ
nia { seria B (partidele se vor des
fășura la patinoarul din Ploiești) : 
Austria, Danemarca, Iugoslavia și 
Ungaria.

Primele clasate în cele două serii 
preliminare se vor întîlni la 14 mar
tie. la București. într-un meci care 
va desemna pe cîștigătoarea compe
tiției.

HANDBAL 

nica Timișoara (17 p — 10) — S.C. 
Bacău (19 p — 4). arbitru — Gh. Va- 
silescu I ; Politehnica Iași (19 p — 
3) — Universitatea Craiova (15 p — 
12), arbitru — R. Stincan ; F.C. Con
stanța (18 p — 5) — F.C. Bihor (17 
p — 8), arbitru — C. Dinulescu ; 
Dinamo (23 p — 2) — C.F.R. (13 p 
— 18), arbitru — C. Ghiță ; Steaua 
(24 p — 1) — F.C.M. Reșița (18 p — 
7), arbitru — N. Cursaru. Acest din 
urmă meci va fi televizat în direct 
începînd de la ora 16.

Reamintim că întrecerile din divi
zia C vor fi reluate la 14 martie, 
iar cele pentru juniori la 28 martie 
a.c.

RÎNDURI
sabie a fost cîștigată de Mîhai Frun-. 
ză cu 4 victorii. Au urmat în cla
sament G. Nebald (Ungaria) — 3 
victorii și Șamsu Dinov (U.R.S.S.) — 
3 victorii. Astăzi sînt programate 
probele pe echipe.

HALTERE
Competiția internațională de hal

tere ..Cupa Dunării",, care reunește , 
la start șapte echipe reprezentative,’ 
a început vineri la Galați. In prima 
zi au fost desemnați învingătorii la 
două categorii. în limitele categoriei 
muscă, victoria a revenit maghiaru
lui F. Hornyak cu 215 kg. Au urmat 
în clasament Ion Hortopan (Româ
nia) — 212,5 kg și J. Otava (Ceho
slovacia) — 190 kg. Iată primii trei 
clasați la categoria cocoș : 1. Stefa- 
novics (Iugoslavia) 240 kg : 2. Mus- 
tafov (Bulgaria) — 237 kg ; 3. Pittner 
(Austria) — 235 kg.

Cronica zilei
George Maoovescu. ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Ghana, col. 
Roger J. A. Felii, cu prilejul Zilei 
naționale a acestei țări.

Vineri, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat o manifestare culturală cu 
prilejul Zilei naționale a Ghanei. Dr. 
ing. Ion Olteanu. cercetător științific 
la Institutul de cercetări și proiec
tări pentru industria lemnului, a îm
părtășit impresii de călătorie din 
Ghana, iar apoi a fost prezentat un 
film documentar ghanez.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S., Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă si cul
tură. un numeros public.

Au fost de fată reprezentanți ai 
ambasadei Ghanei în tara noastră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 martie. în țară : Vreme rece, mal 
ales noaptea și dimineața. Cerul va fi 
variabil, cu înnorftri mai accentuate în 
sudul și estul țării, unde vor cădea nin
sori locale. în rest, ninsori izolate. Vînt 
moderat cu intensificări în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 14 și minus 4 gra
de. pe alocuri mai coborite în primele 
nopți, iar maximele între minus 3 și 
plus 7 grade. Dimineața și seara ceață. 
In București : Vreme rece, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul vă fi 
variabil, favorabil ninsorii slabe în pri
mele zile. Vînt moderat.

Actualitatea la box
• Ia Brăila și Galați, intere
sante întreceri pe categorii 
de greutate • Numeroase în
scrieri la turneul internațio

nal ,,Centura de aur"
Săptămîna viitoare. între 9 și 14 

martie, se vor desfășura, la Brăila și 
Galați, două dintre cele mai intere
sante turnee interne de box. la care 
vor participa un mare număr de du- 
giliști. inclusiv unii componenți ai 
lotului olimpic. La Brăila se vor în
trece boxeri de la categoriile muscă 
(51 kg), pană (57). ușoară (63.500), 
mijlocie mică (71) și semigrea (81). 
Printre cei 117 coneurenți înscriși 
pentru turneul de la Brăila se află 
și cunoscuții pugiliști Ibrahim Fare
din (51), Calistrat Cuțov (63.500) și 
Costică Dafinoiu (81). membri ai lo
tului olimpic. Pentru cele sase cate
gorii ale căror întreceri vor avea loc 
la, Galați s-au înscris 126 concu- 
renți. inclusiv membrii lotului re
prezentativ Al. Turei și T. Ghinea 
(48). Hajnal Carol (67) si Mircea Dan 
Simon (plus 81).

Pe de altă parte, federația de box 
ne informează că au sosit înscrieri 
ferme pentru turneul international 
„Centura de aur" : echipele yenezue,- 
lefesi Cubei vor veni Ig. București „îți 
formații complete, cu boxeri, la toate 
cele il categorii I De asemenea, fe
derațiile din Nigeria si Ghana au co
municat că sportivii din loturile 
olimpice respective vor fi prezenti la 
„Centura de aur", iar federația din 
Olanda a trimis înscrierea nominală 
a trei coneurenți. Pînă în prezent, 
înscrieri numerice s-au primit din 
U.R.S.S. (7), Franța (6) și Ceho
slovacia (5).

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;
SUCEAVA. La Ostra — Important 

centru muncitoresc al minerilor de 
la Tarnița și Leșu Ursului — s-a 
deschis, din Inițiativa comitetului 
județean Suceava al U.T.C., primul 
șantier al tineretului. Organizați în 
detașamente de muncă patriotică, ti
nerii care vor lucra aici s-au anga
jat să-și aducă o contribuție sporită 
lâ punerea în funcțiune înainte de 
termen a unor obiective sociale, în
tre care un complex comercial și o 
cantină-restaurant. (Gheorghe Pa- 
rascan).

VÎLCEA. Pentru copiii muncitori
lor care lucrează la combinatul de 
prelucrare a lemnului și la între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport Rîmnicu-Vîlcea a fost 
dată în folosință o creșă cuplată cu 
grădiniță. Edificiul are o capacitate 
totală de 340 locuri. O altă construc
ție similară se înalță în cel mai 
tînăr și mai mare cartier al muni
cipiului Rm. Vîlcea — cartierul Os- 
troveni. De ea vor beneficia copiii 
lucrătorilor din unitățile chimice și 
hidroenergetice. (Ion Stanciu).

IAȘI. Rețeaua comercială ieșeană 
cunoaște o amplă dezvoltare și mo
dernizare. Numai în 1975. aceasta s-a 
extins cu 55 unități noi, însumînd o 
suprafață de peste 9 000 mp. în pe
rioada următoare se vor da în fo
losință numeroase unități noi. Con
comitent, rețeaua comercială a lașu
lui parcurge un proces de reprofi
lare și specializare. în acest dome
niu consemnăm. între altele, organi
zarea unui magazin tip „Romarta", 
care s-a dat în folosință la începutul 
săptăminii în curs.

VRANCEA. în ocoalele silvice si
tuate in zona de șes a județului 
Vrancea, campania de împădurire sa 
află în plină desfășurare, acțiunea

MANIFESTĂRI IN CINSTEA ZILEI DE 8 MARTIE
Ziua de 8 Martie — Ziua interna

țională a femeii — este întimpinată. 
în orașe ca și la sate, prin acțiuni 
de o mare diversitate, cu care prilej 
este subliniat din nou rolul important 
al femeilor in societatea noastră ca 
participante active și egale la viata 
economică, politică și social-culturală. 
la făurirea noii orînduiri sociale.

Sub egida comitetelpr și comisiilor 
de femei. în județul Hunedoara s-au 
desfășurat. în centre cu vechi tradi
ții muncitorești. simpozioane și 
dezbateri pe teme ca „Rolul femeii în 
întărirea și menținerea tinereții na
țiunii noastre" și „Femeia — parti
cipantă activă la făurirea valorilor 
materiale și spirituale ale societății 
noastre". în centrul minier Uricani 
s-a inaugurat un club „Femina". care 
și-a stabilit, de la început, un pro
gram bogat de activități.

în unitățile economice din Segarcea 
expunerile au avut ca temă „Rolul 
femeii în viața ecdnomico-socială. în 
dezvoltarea multilaterală a societății 
noastre". O expoziție cuprinzind do
cumente.- cărți și publicații, precurrt'.'’ 
și un medalion literar sînt găzdufrâ? 
de biblioteca județeană din Craiova. 
Și în comunele Bratovoești. Dobrești, 
Sadova. Teasc, Ostroveni. din județul 
Dolj, a fost prezentat simpozionul 
„Femeia și multitudinea atribuțiilor 
sale — de mamă, soție, și om al 
muncii".

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Cîmpulung Moldovenesc a avut 

urmind să fie extinsă pe măsura 
îmbunătățirii timpului și în zona 
montană. Anul acesta sș vor împă
duri peste 3 000 hectare. Specialiștii 
Inspectoratului silvic județean au 
pregătit toate condițiile în vederea 
îndeplinirii integrale și la un nivel 
calitativ ridicat a programului de 
împăduriri. Materialul săditor a fost 
repartizat pe specii în cadrul sub
unităților și șantierelor, acestea fiind 
dotate cu uneltele necesare efec
tuării lucrărilor. Pînă acum au fost 
împădurite peste 150 de hectare, în
deosebi pe terenuri degradate și 
aliniamente.

BUZĂU. Concomitent cu lucrările 
de fertilizare a terenului, de repa
rare și revizuire a parcului de ma
șini. pregătirea campaniei de primă
vară include și organizarea forma
țiilor de lucru în cooperativele agri
cole, stabilirea modului de retri
buire a oamenilor. Pentru a lămuri 
unele probleme legate de organiza
rea și retribuirea muncii, ziarul 
„Viața Buzăului", în colaborare cu o 
seamă de specialiști, a editat o foaie 
volantă, în coloanele căreia sînt cu
prinse prevederile legale în acest 
domeniu și relatări din experiența 
unităților fruntașe din județ. (Mihai 
Bâzu).

VASLUI. în acest an, aproape 
1 100 de familii de oameni ai muncii 
din orașul de reședință a județului 
Vaslui se vor muta în apartamente 
confortabile construite în noile car
tiere. Pentru realizarea unui astfel 
de obiectiv, constructorii din orașul 
Vaslui au început zilele acestea lu
crările la două noi blocuri de lo
cuințe. Tot în acest an. constructorii 
vasluieni vor mai da în folosință și 
importante obiective pentru învăță- 
mîntul general și liceal. (Crăciun 
Lălucl).

loc un concurs cu tema „Femeia — 
participantă activă la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate". concurs care a adus pe scenă 
două echipe de muncitoare de la fi
latura de bumbac și de la coopera
tiva meșteșugărească „Deia". Răs
punsurile concurentelor au evidențiat 
condiția actuală a femeii în patria 
noastră, drepturile și libertățile de 
care se buciiră, contribuția ei. pe 
toate planurile vieții economice și 
sociale.

Se cuvine menționată și o valoroa
să inițiativă a organizațiilor de femei 
din județele Prahova, Dîmbovița și 
Buzău : acestea au colectat mai bine 
de șase mii kg deșeuri de textile și 
au realizat lucrări de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților în va
loare de peste două milioane lei, 
succese pe care le-au dedicat zilei 
de 8 Martie. Totodată. în orașele ce
lor trei județe, ca și la cluburile și 
căminele culturale din peste 150 da 
localități au fost organizate simpo- 
gioane.Jje«fpuneri și alte manifestSsft* 
în cadrul-eărora ș-au relevat contrițșu-. 
fia femeilor la opera de dezvoltare' șl 
înflorire a patriei, deplina egalitate 
în drepturi, măsurile întreprinse de 
statul nostru pentru ocrotirea mamei 
și copilului, semnificația zilei de 
8 Martie. întimpinată de femeile din 
țara noastră prin bilanțuri remar
cabile în muncă.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A GHANEI
. ... \

Excelenței Sale
Colonel IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG 

Președintele Consiliului Militar Suprem al Republicii Ghana
Cea de-a XlX-a aniversare a proclamării independenței de stat a Re

publicii Ghana îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele poporului 
și guvernului român, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări, 
sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și noi succese pa 
calea progresului poporului ghanez prieten,

îmi exprim convingerea că relațiile bune de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări ale noastre, conlucrarea dintre ele pe tărîmul vieții 
internaționale se vor dezvolta în viitor, spre binele popoarelor român și 
ghanez, al păcii și înțelegerii Internaționale, al făuririi unei noi ordini po
litice și economice internaționala,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ghana a fost prima 
tară din zona Africii 
tropicale care și-a 
proclamat indepen
dența în perioada post
belică (6 martie 1957), 
devenind un important 
avanpost în lupta îm
potriva colonialismu
lui. în istoria tînărului 
stat, s-a înscris ca un 
moment de seamă 
data de 13 ianuarie 
1972, cînd a preluat 
puterea Consiliul re
deșteptării naționale, 
format din militari pa- 
trioți. Sub conduce
rea consiliului. Gha
na promovează o poli
tică de apărare a in
tereselor naționale, de 
întărire a rolului sta
tului în economia na
țională. de eforturi in
tense pentru dezvol
tare.

Această politică îsl 
găsește reflectare în 
faptul că anul trecut, 
de pildă, s-a investit

o sumă record de 246 
milioane de cedi (mo
neda națională) în ve
derea dezvoltării eco
nomice. Planul cinci
nal pentru perioada 
1976—1980. al doilea 
din istoria tării, pre
vede creșterea produc
ției industriale și di
versificarea agricultu
rii. valorificarea mai 
intensă a resurselor 
naționale. în acest ca
dru o atentie deose
bită acordîndu-se pre
lucrării bauxitei. Tot
odată. în agricultură 
se pune un accent 
sporit pe exploatările 
agricole de stat. Para
lel cu menținerea unei 
producții ridicate de 
cacao (Ghana deține 
primul loc în lume în 
exportul de cacao), 
întreprinderile agri
cole de stat urmează 
să asigure. într-un 
viitor cit mal apropiat, 
acoperirea nevoilor de

Filme românești 
la festivaluri 

internaționale
Creații cinematografice românești 

vor fi supuse. în curînd, exigențelor 
juriilor unor confruntări internațio
nale de prestigiu — festivaluri ale 
filmului de lung și scurt metraj. în 
această lună, tara noastră va figura 
printre participanții la Festivalul 
internațional al filmului științific de 
la Bruxelles (8—13 martie), urmind 
a prezenta, cu acest prilej, pelicula 
„Armele naturii" și „Cristale lichi
de". Cunoscutul film artistic „Pati
ma" va reprezenta producția cine
matografică românească a anului 
1975 la Festivalul filmului de autor 
de la San Remo (25—31 martie), iar 
„Pădurea pierdută" a fost selecțio
nat spre a concura la Festivalul In
ternațional de la Los Angeles (21 
martie — 4 aprilie). în ultima săp- 
tămină a lunii martie, localitatea 
francei ă La Baule Va fi gazda Fes
tivalului, internațional al filmului 
s(k>rtiv7 - manifestare pentru •' care 
Centrala Româniafilm a ales scurt 
metrajul „Tenis, tenis, tenis".

Și tot în această primăvară, țara 
noastră și-a anunțat participarea la 
alte manifestări cinematografice in
ternaționale de la Viena, Avellino 
(Italia), Sofia și Praga.

(Agerpres) 

produse alimentare ale 
tării!

în spiritul politicii 
sale de solidaritate 
activă cu lupta popoa
relor africane pentru 
libertate și progres. 
România socialistă a 
urmărit și urmărește 
cu simpatie eforturile 
poporului ghanez în
dreptate spre dezvol
tarea economiei si 
propășire socială. în
tre România si Ghana 
s-au statornicit ra
porturi strînse de 
prietenie si colaborare. 
Contactele si schim
burile de vederi ro- 
mâno-ghaneze au pri
lejuit reafirmarea do
rinței reciproce ■ de 
amplificare si diversi
ficare. in continuare, 
a colaborării dintre 
cele două țări. în In
teresul reciproc, al 
cauzei păcii, libertății 
și progresului în lume.
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AU APĂRUT:

„ERA SOCIALISTĂ1*
NR. 5/1976

Din sumarul revistei : Măsuri 
energice, eficiente pentru dezvolta
rea agriculturii noastre socialiste î 
Activitatea ideologico-educativă și e- 
xigențele actuale, de Miu Dobrescu I 
Educația politică a maselor, de An
drei Sida.

La rubrica „Consultații" revista pu
blică articolul : Principii fundamen
tale ale trecerii în viitor spre socie
tatea comunistă.

Sint publicate, de asemenea, ar
ticolele : Accesul larg al po
poarelor la cuceririle ,științei șl 
tehnicii moderne, de Costin Mur- 
gescu ; O pagină glorioasă din istoria 
patriei : Răscoala secuilor din anii 
1595—1596, de Lajos Demeny.

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 9 din 5 martie 1976
Din sumar : Democrația economi- 

că : structuri, conștiință, acțiune î 
Plan — angajamente : Cum le rea
lizăm ? Pregătirea la timp a tuturor 
condițiilor necesare — cerință esen
țială a îndeplinirii planului ; Un o- 
biectiv major în sporirea eficienței 
fietărei întreprinderi : reducerea 
cheltuielilor materiale.

în sprijinul cursanților la învăță- 
mintul politico-ideologic de partid — 
cursul „Politica economică interni 
și internațională a P.C.R.", revista 
publică consultația la tema 8 : Sar
cinile trasate de documentele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. privind 
pregătirea forței de muncă in in
dustrie.

în sala sporturilor din Baia Mare 
S-a desfășurat aseară întîlnirea a- 
mlcală de handbal dintre echipele de 
tineret ale României și Franței, în
cheiată cu scorul de 25—16 (13—6) 
în favoarea handbaliștilor noștri. A 
fost un meci frumos, urmărit cu viu 
interes de miile de spectatori băi- 
mărenl. Duminică se va desfășura 
Întîlnirea revanșă (Gh. Susa).
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SCRIMA
Cea de-a 10-a ediție a competi

ției internaționale de scrimă pentru 
tineret „Turneul Prietenia" a conti
nuat vineri în Sala sporturilor de 
1* Floreasca. Proba Individuală de

Condiția femeii în lumea 
sub semnul inegalităților Și

capitalului:
discriminării

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 5 MARTIE 1978

EXTRAGEREA I : 72 19 86 37 34 54
M 75 81

EXTRAGEREA a n-a i 44 40 57 87
73 84 63 11 89

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI ll
931 778 lei din care 59 802 lei report.

Azi ultima zi la tragerea 
extraordinară Pronoexprcs
Astăzi este ultima zi în care 

«e mai pot procura bilete pen
tru tragerea extraordinară Pro- 
noexpres de mîine, 7 martie. 
Desfășurată după o nouă for
mulă tehnică, la această tragere 
extraordinară Pronoexprcs vor 
avea loc 10 extrageri în loc de 7 
ea la tragerile extraordinare an
terioare și vor fi extrase 50 de 
numere față de numai 38. Se 
vor atribui numeroase și Impor
tante premii în bani (de valori 
fixe și variabile), autoturisme 
„Dacia 1 300“ și „Skoda S-100", 
precum și excursii în U.R.S.S. 
(cu trenul și avionul, durata cir
ca 14 zile, pe ruta Kiev—Lenin
grad—Moscova), în R.S. Ceho
slovacă (cu autocarul, durata 
circa 16 zile pe’ ruta Bratisla
va—Brno—Praga—Karlovi Vary), 
Italia (cu autocarul, durata cir
ca 18 zile) și Grecia (cu avionul, 
durata circa 8 zile). Participarea 
se face cu bilete de 6 lei și 15 
lei, ultima variantă — cea de 
15 lei — avînd drept de partici
pare la toate extragerile. Trage
rea se va efectua în trei faze 
după cum urmează: la faza I 
— 4 extrageri (I, a Il-a, a IlI-a 
fl a IV-a), fiecare de cîte 5 nu
mere diferite extrase din 45; la 
faza a Il-a — 5 extrageri (a V-a, 
a Vl-a, a VII-a, a VIII-a și a 
IX-a), flecare de cîte 5 numere 
diferite extrase din 45: la faza 
a IlI-a — o extragere (a X-a), 
de 5 numere diferite extrase din 
45. Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă miercuri, 
10 martie 1976, la ora 13 în lo
calitățile nereședință de județ 
gi pînă Joi, 11 martie 1976, la 
ora 13, în orașele reședință de 
județ.

I
Apropierea Zilei internaționale a femeii prilejuiește presei occiden

tale reflecții și dezvăluiri privind condiția precară în care se găsește 
jumătate din populația țărilor capitaliste. în ciuda anumitor progrese 
înregistrate în ultimii ani in ce privește afirmarea unor drepturi ele
mentare ale femeilor, în lumea capitalului persistă flagrante discrimi
nări. agravate si mai mult în condițiile de criză economică. Semnifi
cative în această privință sînt spicuirile de mai jos. din presa inter
națională. •

Un drept elementar - refuzat
50 000 de femei au demonstrat re

cent pe străzile capitalei italiene — 
relatează cotidianul „L’UNITA". Sa
lariate sau șomere, casnice sau proas
pete absolvente ale universității, în 
căutare de lucru. Au venit din toate 
colturile peninsulei, de la Caltanis- 
seta sau Milano. Sassari sau Torino, 
Neapole sau Florența. Pe pancartele 
pe care le purtau se putea citi: „în 
Sicilia doar nouă Ia sută din femei 
au asigurat un loc de muncă". „Fe
meile sînt primele care plătesc pre
țui actualei crize economice", „Peste 
200 000 de femei nu găsesc de lucru 
In provincia Reggio Calabria".

La marele miting din Piața Navona 
au luat cuvîntul zeci de manifestantei 
Luigia Bisson, de la „Singer" din To
rino, fabrică ocupată de peste 200 de 
zile : „Soluțiile parțiale nu simt de

ajuns. Am spus „NU" concedierilor 
și sîntem hotărîte să n>u cedăm în 
lupta noastră. Vrem salarii .egale cu 
bărbații și posturi sigure de lucru" ; 
Grazia Coda, absolventă a unui insti
tut de tehnică a turismului. în pre
zent șomeră : „Am studiat pentru a 
putea munci. Lupt pentru a putea 
avea garanția unui post stabil și ca
lificat". Urmează apoi o mamă napo
litană. care vorbește despre lipsa cre- 
șelor și grădinițelor ; o tînără învăță
toare din Potenzâ — despre încercă
rile sale zadarnice de a ocupa o 
catedră în învățămînt ; o activistă pe 
tărîm social care se referă Ia lipsa 
de protecție a mamei și copilului.

Cuvinte încărcate de neliniște, dar 
ferme, expnimînd voința de a cuceri 
un drept elementar ce continuă să 
le fie refuzat : dreptul la muncă.

Performanțe feminine în dublu sens
Yunko Tabel este prima femeie 

care a cucerit Everestul, iar Noriko 
Kovayashi a stabilit un record femi
nin mondial, străbătînd, la bordul 
unui yacht, distanța dintre San Fran
cisco și Okinawa în numai 57 de zile; 
asemenea performanțe, care dovedesc 
încă o dată capacitățile cu nimic mai 
prejos ale femeilor comparativ cu 
bărbații, au readus în atenția presei 
nipone persistenta unor anacronica 
discriminări la care sînt supuse fe
meile japoneze. „Egalitatea dintre 
bărbați și femei a fost acceptată mal 
de mult și este garantată în consti
tuție — scrie „JAPAN TIMES". To
tuși. femeile muncitoare nu sînt tot
deauna egale cu bărbații în privința 
angajării în muncă, promovării, sa
larizării ; In plus, numărul insuficient

„Ciudata
„Mai mult de jumătate din cei ce 

caută de lucru sint tinere femei care, 
datorită unei curioase fatalități, sint 
ținute deoparte". „Ciudata fata
litate" despre care vorbește artico
lul : „Șomajul, răul timpurilor noas
tre", publicat in ziarul „LA LIBRE 
BELGIQUE", lovește in existența nu

de ereșe și Instituții preșcolare 
creează dificultăți mamelor în ce pri
vește continuarea activității profesio
nale. ele fiind nevoite să se angaje
ze. în condiții dezavantajoase, pe 
baza unor contracte parțiale,

Potrivit unul raport al Ministerului 
Muncii, salariul mediu al femeii re
prezintă 53,9 la sută din cel al mun
citorilor bărbați. Referindu-se la 
această situație, ziarul „DAILY YO- 
MIURI" arăta : „Există o discrimi
nare certă, chiar dacă este discreță, 
Împotriva femeilor". La rândul său, 
publicația „SHIPPING AND TRADE 
NEWS" preciza că, din cele 245 000 
de studente care vor absolvi institu
tele de învățămint superior în acest 
an, peste 20 la sută nu au șanse să-și 
găsească un loc de muncă.

fatalitate"
numai a tinerelor, ci a femeilor mun
citoare in general. Potrivit celor mai 
recente date publicate de Oficiul na
țional al muncii din Belgia, la sfirși- 
tul lunii ianuarie procentul de creș
tere a șomajului față de sfirșitul lu
nii decembrie 1975 era de 6 la sută 
pentru bărbați si de 14,2 la sută pen-

tru femei.. Datele arați, așadar, ci 
femeile sint primele victime ale cri
zei economice, primele cărora li se 
desfac contractele de muncă si li se 
arată cu cinism poarta. Absenta cre- 
șelor este o altă cauză a șomajului 
feminin, finind seama de faptul că 
70 la sută din femeile muncitoare 
fără lucru sint căsătorite, au copii 
si la un moment dat pur și simplu 
se văd silite să renunțe la slujbă

pentru că nu li s-au creat nici un 
fel de facilități in vederea îngrijirii 
copiilor. Intervin apoi abuzurile > 
patronii procedează la concedieri 
atunci tind muncitoarele ajung în 
pragul obținerii unei trepte supe
rioare de salarizare, angajind in lo
cul lor tinere ce pot da același ran
dament, însă pentru un salariu mai 
scăzut".

„Anul internațional
al concedierii (cu prioritate) a femeilor?*'

La începutul acestui 
an, guvernul elvețian a 
creat o comisie federală 
pentru problemele femi
nine, cu sarcina de a 
formula sugestii și reco
mandări în domeniul a- 
sigurării drepturilor fe
meii. Comentind eveni
mentul, ziarul „TRI
BUNE — LE MATIN" 
face un scurt bilanț al 
preocupărilor din ulti
mii ani în domeniul li

chidării discriminării 
față de femei în diferi
tele sectoare ale socie
tății elvețiene : în urmă 
cu cinci ani, femeile el
vețiene au obținut drep
tul la vot pe plan fede
ral ; tot mai multe fe
mei lucrează astăzi în 
sfera economiei, iar ac
cesul la unele profe
siuni le-a fost deschis 
în acești ani pentru pri
ma oară. Ziarul puna

însă următoarea Între
bare : „1975, Anul inter
național al femeii, n-a 
fost oare și anul conce
dierii cu prioritate a fe
meilor ?“. Răspunsul îl 
furnizează federația sin
dicatelor : „Poziția fe
meii s-a deteriorat con
siderabil în decurs de 
un an. Femeile munci
toare sînt primele afec
tate de recesiunea eco
nomică". •

O tristă „politețe":
- După dumneavoastră... la șomaj

Sub acest titlu, ziarul parizian „LE 
FIGARO" a publicat recent. în cadrul 
unei anchete internaționale, un arti
col în care arată, printre altele: Deși 
în Franța femeile reprezintă 38 la 
sută din populația activă a tării, ele 
se află în fața unor bariere discrimi
natorii de netrecut. O primă discre
pantă, foarte gravă prin consecințele 
ei economice, sociale și psihologice, 
este diferența de salarii. O femeie 
cîștigă în medie cu 33 la sută mai pu
țin decît un bărbat, la același nivel de 
calificare și volum de munca. Uneori

această diferență poate ajunge pînă 
la 55 la sută. Totodată, femeile re
prezintă 60 la sută din muncitorii cu 
cea mai slabă calificare. Doar 2.6 la 
sută din corpul ingineresc sînt femei. 
După cum constată, pe de altă parte, 
ancheta publicată de revista „L’HU- 
MANITfi DIMANCIIE", 61 la sută 
din noile cereri de serviciu aparțin 
femeilor, care reprezintă peste jumă
tate din numărul șomerilor — în con
dițiile în care ele nu constituie decît 
ceva mai mult de o treime din popu
lația activă.

„Imigrante, într-o societate a bărbaților"
Peste jumătate din femeile austrie

ce in virstă de 15—60 de ani sint an
gajate in timpul muncii — cifră foar
te ridicată comparativ cu alte țări 
vest-europene. $i cu toate acestea, 
condiția femeii austriece care lucrea
ză este echivalentă cu aceea a unor 
„imigrante intr-o societate a băr
baților" — apreciază Helge Pross, 
reputat sociolog. Astfel, deși posibi
litățile de formare profesională sint, 
prin lege, aceleași, indiferent de sex, 
doar 17 la sută din numărul femeilor 
absolvente de facultate dețin funcții 
de răspundere, fată de peste 50 la 
sută in cazul bărbaților cu pregătire

echivalentă. Intre cei 65 de șefi de 
secție din ministere, existenti in Aus
tria, nu se află nici o femeie. Din 
1514 judecători, doar 64 sint fe
mei, iar din 920 de profesori univer
sitari — doar 21.

Inegalitatea se manifestă si în do
meniul retribuției muncii, salariul 
personalului feminin fiind în medie 
cu o treime mai mic decît cel al băr
baților. „Femeia austriacă beneficia
ză, prin Constituție, de drepturi egale 
cu bărbatul — scrie revista „ARBEIT 
UND WIRTSCHAFT". In practici 
insă egalitatea este chiar și astăzi, in 
multe domenii, o simplă lozincă".

BALANȚA DISCRIMINĂRII

latâ cum vede, simbolic, sâptâmînalul francez „LE POINT" condiția 
de inegalitate a femeii în societatea capitalistă

în labirintul
Femeile sînt cel mai 

prost plătite, scrie în 
„NEW YORK TIMES" 
Bella Abzug, deputată 
în Camera Reprezen
tanților a Congresului 
S.U.A. La muncă egală 
cu bărbatul, femeia pri
mește cu 30—40 la sută 
mai puțin, iar femeile 
de culoare, portoricane 
sau originare din Mexic 
primesc sub 50 la sută 
din salariul bărbaților. 
Accesul lor la locuri de 
muncă de înaltă califi
care — se arată în con
tinuarea articolului — 
este foarte limitat. Așa 
»e face că. deși femeile 
formează 53 la sută din

Drepturi rătăcite 
procedurilor constituționale
corpul electoral, ele de
țin doar 9 la sută din 
posturile de profesor, 7 
ia sută din cele de me
dic, 3 la sută din cele 
de avocat și 1 la sută 
din cele de judecător, 
în Camera Reprezen
tanților a Congresului 
S.U.A., care are 435 de 
deputați, numai 19 sînt 
femei, iar în Senat, în 
care sînt 100 de locuri, 
nu există nici o femeie, 
cu toate că femeile re
prezintă 51,2 la sută din 
populația S.U.A.".

„Acum 56 de ani — 
declara, la rîndul său, 
congresmanul John Moa- 
kley — Congresul *

acordat femeilor dreptul 
la vot, dar a refuzat să 
le garanteze alte drep
turi". Comentind aceas
tă declarație, presa a- 
mintește că abia în 1972 
a fost adoptat de Con
gres un amendament la 
Constituția țării, menit 
să asigure egalitatea în 
drepturi a femeii cu 
bărbatul. Pînă în pre
zent, acest amendament 
a fost ratificat doar da 
34 de state ale S.U.A, 
Pentru a deveni parte a 
Constituției, el trebuie 
să fie adoptat de 38 de 
state pînă la 22 martie 
1979. ,
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Încheierea Congresului al XXV-lea
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășul Leonid Brejnev a fost reales 
al C.C. al P.C.U.S.

secretar general

Sesiunea Comisiei mixte

MOSCOVA ț. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 5 
martie, la Palatul Congreselor din 
Kremlin, a avut loc ședința finală a 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S. 
Au fost prezenți delegații la congres 
reprezentînd partidele comuniste din 
republicile unionale, organizațiile de 
partid de ținut, regionale. distric
tuale, orășenești și raionale ale par
tidului.

Delegații și oaspeții au salutat cu 
puternice aplauze, la intrarea în sală, 
pe membrii Prezidiului congresului.

In prezidiu se afla tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, conducătorul 
delegației Partidului Comunist Ro
mân, alături de conducători 
delegații de peste hotare.

In încheierea lucrărilor. 
Brejnev, care a fost reales 
general al C.C. al P.C.U.S.,___
o cuvîntare, în care a arătat că.

ai altor
Leonid 

secretar 
a rostit 

---- —---------    în 
prima sa ședință. Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a ales ca membri ai Bi
roului Politic pe tovarășii : Leonid 
Brejnev, Iurl Andropov, Andrei Gre- 
ciko, Viktor Grișin. Andrei Gromiko, 
Andrei Kirilenko, Alexei Kosighin, 
Fiodor Kulakov, Dinmuhamed Ku
naev, Kirill Mazurov, Arvid Pelșe, 
Nikolai Podgornii, Grigori Romanov, 
Mihail Suslov, Dmitri Ustinov. Vla
dimir Scerbițki. Au fost aleși, tot
odată, ca membri supleanțl ai Bi
roului Politic tovarășii : Gheidar A- 
liev, Piotr Demicev, Piotr Mașerov,

Boris Ponomarlov, 
Mihail Solomențev. 
Comitetului Central 
varășii : Leonid Brejnev, 
general. Mihail Suslov, Andrei Kiri
lenko, Fiodor Kulakov, Dmitri Usti
nov, Boris Ponomariov, Ivan Kapi
tonov, Vladimir 
Katușev, Mihail 
tin Cernenko.

Ca președinte 
lului de Partid a fost ales 
Pelșe. Comisia Centrală de Revizie a 
ales ca președinte al acesteia pe 
Ghennadi Sizov.

In cuvîntul său, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. a arătat că, în 
prezent, sarcina principală a comu
niștilor sovietici constă în transpu
nerea în viată a hotărîrilor congre
sului. adică în asigurarea obținerii 
unor noi, victorii pe calea comunis
mului și a păcii. Congresul, a spus 
el. a dezbătut rezultatele cincinalu
lui trecut, a analizat experiența acu
mulată, planurile de viitor. Acum se 
poate vedea mai bine unde se află 
noile surse, noile rezerve ale dezvol
tării viitoare, pot fi înțelese mai 
bine sarcinile care stau în fața parti
dului. Congresul a stabilit linia po
litică principială a partidului pentru 
anii viitori, a trasat noi linii în lupta 
pentru creșterea continuă a puterii 
tării, pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor sovietici, pentru 
perfectionarea întregii vieți sociale. 
Congresul a stabilit noi sarcini con-

Șaraf Rașidov, 
Ca secretari ai 
au fost aleși to- 

secretar

Dolghih, Konstantin 
Zimianin, Konstan-

al Comisiei Contro- 
Arvid

crete în domeniul politicii externe, 
ln lupta pentru pace și colaborare 
internațională, pentru libertatea și 
independenta popoarelor.

Planurile aprobate de congres sînt 
foarte mari și deloc ușoare. Sarci
nile trasate de congres sînt foarte 
importante. Sîntem ferm convinși — 
a spus vorbitorul — că aceste pla
nuri vor fi traduse în viată, iar sar
cinile vor fi îndeplinite. Ele au ca 
scop asigurarea înfloririi continue a 
patriei noastre 
pașnice și fericite 
tici și, de aceea, 
fără îndoială, de

în încheiere, 
cuvinte de calde mulțumiri la adresa 
delegațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești, partidelor și mișcărilor 
national-democrate care au luat 
parte la lucrările congresului»

în acordurile Internaționalei, lu
crările Congresului al 
Partidului Comunist al 
vietice au luat sfirșit.

★
Vineri după-amiază.

Central al P.C.U.S. a oferit, la Pala
tul Congreselor din Kremlin, o re
cepție în cinstea oaspeților 
hotare care au participat 
rile congresului.

La recepție a luat parte 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

guvernamentale
PARIS 3 — Corespondentul nostru 

transmite : Vineri, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză de coope
rare economică, științifică si tehnică, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, a conti
nuat convorbirile cu președintele 
părții franceze, Raymond Barre, mi
nistrul comerțului exterior.

în cursul reuniunii plenare, comi
sia a constatat că există condiții pen
tru dezvoltarea, ln continuare, a coo
perării In numeroase sectoare de ac
tivitate industrială. în cadrul lucră-

româno-franceze
rllor sesiunii un loe Important a fost 
acordat cooperării pe terțe plete. In 
acest domeniu au fost Identificate 
posibilități concrete, în funcție de po
tențialul celor două țări.

Vineri după-amiază a fost încheiat 
protocolul celei de-a VH-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze. Documentul a fost 
semnat din partea română de tovară
șul Gheorghe Rădulescu, iar din par
tea franceză de Raymond Barre.

Cu prilejul încheierii 
basadorul României la 
stantin Flitan, a oferit 
saloanele ambasadei.

sesiuntt, un-
Con-

!n
Paris, 
un cocteil

socialiste, a vieții 
a oamenilor sovie- 

vor fi sprijinite, 
poporul sovietic, 
vorbitorul a rostit

XXV-lea al 
Uniunii So-

Comitetul

de peste 
la lucră-

delegația

Este necesară continuarea politicii 
de destindere

O declarație a Iul Willy Brandt
experiența acumulată în timpul «răz
boiului rece» nu este nici pe departe 
atrăgătoare pentru a ne reîntoarce la 
ea“. El a subliniat că social-democra- 
tii vest-germani sînt hotărîti să con
tinue linia politică a cărei coordona
tă principală este destinderea și se 
vor pronunța împotriva acelora care 
doresc o reîntoarcere la trecut, care 
continuă să se Împotrivească liniei 
politice a destinderii.

BONN 3 (Agerpres). — In cadrul 
unui interviu acordat ziarului „Sud- 
deutsche Zeitung", președintele Parti
dului ■ Social-Democrat 
Willy Brandt, 
și importanta 
destindere pe 
Willy Brandt 
depunerea in
pentru reducerea încordării pretutin
deni unde este posibil". El a rele
vat că „necesitatea evitării unui al 
treilea 
tuală,
tea extinderii colaborării economice, 
acolo unde există interese comune". 
„La aceasta, a precizat Willy Brandt, 
nu există nici o alternativă realistă...

din R.F.G., 
a subliniat necesitatea 
continuării politicii de 
arena internațională, 
s-a pronunțat „pentru 
continuare de eforturi

război mondial rămine ac- 
la fel ca și necesita-

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.S. ITALIAN

întrevederea reprezentantului P.C.R.
cu secretarul general al P. S. I.

1

ROMA B. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Tovarășul Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. care reprezintă Partidul Co
munist Român la cel de-al 40-1 ea 
Congres al Partidului Socialist Ita
lian, a avut o întilnire cu secretarul 
general al P.S.I., Francesco de Mar
tino.

Reprezentantul P.C.R. a transmis 
din partea secretarului general al 
P.C.R., tovarășul.. Nicolae Ceaușescu, 
un salut cordial și urări de noi suc
cese în activitatea desfășurată de 
Partidul Socialist Italian. Mulțumind, 
Francesco de Martino a adresat, la 
rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și cele mal 
sincere urări de succes în activitatea 
multilaterală. în fruntea comuniști
lor și a poporului român, consacrată 
operei de edificare a societății socia
liste.

în cadrul întîlnlrii, desfășurată in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, a 
fost exprimată dorința reciprocă de 
dezvoltare în continuare' a relațiilor 
dintre P.C.R. și P.S.I., în folosul ce
lor două popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii în Europa și in lume.

★
La Roma au continuat lucră

rile celui de-al 40-lea Congres al 
Partidului Socialist Italian. Pe mar
ginea raportului prezentat de secre
tarul general al P.S.I. au luat

„0. N. U. trebuie să corespundă pe deplin noilor condiții 
internaționale, aspirațiilor popoarelor"L

un mare număr de delegați,’ 
ai Direcțiunii P.S.I,, mili- 
partidului, care s-au referit 

care

cuvintul 
membri 
tanți ai . 
la actuala criză politică prin 
trece țara, la raporturile dintre for
țele de stingă, la necesitatea defi
nirii unei politici de alternativă la 
actuala politică promovată de Parti
dul decnoerat-creștin. Numeros! vorbi
tori au relevat importanța unității 
forțelor de stingă pentru stimularea 
proceselor pozitive din țară, pentru 
înfăptuirea unor reforme de struc
tură ln actuala societate italiană.

DE PRETUTINDENI

TENSIUNEA SOCIALĂ DIN SPANIA IN CREȘTERE 
după incidentele singeroase din orașul Vitoria

MADRID B (Agerpres). — Orașul 
basc Vitoria, unde au avut loc in
cidente singeroase între muncitori! 
greviști, sprijiniți de studenți, șl 
forțele polițienești și care s-au sol
dat cu trei morți și peste o sută de 
răniți, avea, joi seara, aspectul unui 
oraș în stare de asediu.

Intervenția brutală a poliției îm
potriva manlfestantilor din Vitoria 
a stîrnit proteste atît în oraș, cit și 
în toata regiunile țării. Consiliul mu
nicipal din localitate, reunit într-o 
sesiune de urgență, a condamnat me
toda represaliilor împotriva demon
stranților. Consiliul a hotărît decreta
rea unei sile da doliu în memoria 
celor uciși de politie. Aproximativ 
B0 000 da persoane, reprezentînd ma
joritatea populației orașului spamoi 
Vitoria, au participat vineri la fune
raliile celor trei muncitori uciși 
miercuri de polițiști. „Cerem aresta
rea imediată și pedepsirea celor vino
vat! de masacrul de la Vitoria" — 
se menționează într-o declarație 
dată publicității de Partidul Socia
list Muncitoresc. „Cele petrecuta 1* 
Vitoria, arată documentul, demon
strează că nimic nu s-a schimbat în 
Sptala, ln ciuda tuturor declarații
lor ai * promisiunilor".

într-o declarație remisă presei vi
neri, la Paris, secretarul general *1 
Partidului Comunist din Spania, 
Santiago Carrillo, a subliniat:

„Evenimentele acestor ultime săp
tămîni, cu amplitudinea deosebită ps 
care o capătă conflictele și durata 
luptelor în diferitele sectoare (trans
porturi, învățământ, servicii publice, 
minier, construcții etc.), demonstrea
ză nevoia urgentă de schimbare po-

nivel national".
secretar al Partidului 

Muncitoresc Spaniol 
Felipe Gonzales, a apre-

litică, ce ar putea conduce la o nouă 
situație în care să fie rezolvate toa
te problemele. într-o perspectivă de
mocratică și cu participarea totală a 
oamenilor muncii". „Trebuie să de
clarăm încă o dată, a arătat Santiago 
Carrillo, că numai abandonarea 
vechii maniere de conducere' și sta
bilirea unui guvern cu legitimitate 
democratică, în care să fie incluse 
toate forțele politice și sociale ale tă
rii, pot rezolva gravele probleme care 
se pun la

Primul 
Socialist 
(P.S.M.S.),
ciat că evenimentele din Vitoria „do
vedesc că nu poate exista o compati
bilitate între democrație și .actualul 
regim din Spania".

Evenimentele de la Vitoria au ca
talizat nemulțumirea populară cres- 
cîndă față de lipsa măsurilor și re
formelor democratice, de înrăutăți
rea condițiilor de trai, determinând 
declanșarea unei adevărate reacții 
în lanț a grevelor, demonstrațiilor 
și acțiunilor de protest. In primele 
ore ale dimineții de vineri, relatea
ză agențiile de presă, orașul Pam
plona, capitala regiunii Navarra, a 
cunoscut o rapidă intensificare a 
mișcărilor greviste, organizate în 
semn de solidaritate cu victimele de 
la Vitoria. Peste 30 000 muncitori din 
întreprinderile industriale ale Pam- 
plonei au anunțat întreruperea lu
crului. In provincia Vizcaya s-au pro
dus. de asemenea, incidente între 
greviști și forțele polițienești. In ace
lași timp. în capitală au fost organi
zate puternice demonstrații studen
țești.

I

PARIS

S.W.A.P.O. cheamă la luptă unită pentru lichidarea
dominației rasiste in Africa australă

IDAKAR 5 (Agerpres). — Repre
zentantul Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest în Africa occi
dentală. Timothy Hishongwa. a re
afirmat, în cadrul unei declarații fă
cute la Dakar, că S.W.A.P.O. nu va 
lua parte la așa-numitele negocieri 
constituționale inițiate la Windhoek, 
de regimul rasist sud-african. El a 
subliniat că aceste convorbiri sînt 
ilegale, vizează încurajarea trîbalis- 
mului și tind să violeze integritatea 
teritorială și unitatea Namibiei, 
stat unitar, în 
rasiste.

ca
interesul minorității

Timothy Hishongwa a subliniat, 
de asemenea, că regimul de la Pre
toria trebuie să aleagă între a trans
fera imediat puterea în mîinile 
S.W.A.P.O., organizarea de alegeri 
naționale supervizate și controlate 
de Organizația Națiunilor Unite în 
Namibia sau a face fată inevitabil 
unei lupte armate. In încheiere, el 
a lansat un apel tuturor popoarelor 
din Africa australă pentru a-și uni 
eforturile în a pune capăt domina
ției rasiste în această parte a conti
nentului.

Aspră demascare a
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Intr-un raport prezentat Organi
zației Națiunilor Unite, grupul spe
cial de experți creat de Comisia 
O.N.U. pentru drepturile omului, sub
liniază că legile represive aplicate 
de regimul rasist din Republica Sud- 
Africană oferă „posibilități nelimita
tei1 pentru înăbușirea oricăror potriv
nici ai politicii de apartheid, promo
vată de guvernul de la Pretoria. Ra
portul. relevă că aplicarea . acestor 
legi este în flagrantă contradicție cu 
normele elementare ale dreptului in
ternational. Documentul precizează, 
de asemenea, că în închisorile sud- 
africane, 
nuți, se 
tura.

Grupul 
O.N.U.

UNITE 5 (Agerpres).

pline pînă la refuz de deți- 
aplică în mod curent tor-

de experți ai Comisiei 
pentru drepturile omului 

cheamă Organizația Națiunilor Unite 
să protesteze în mod ferm împotri
va politicii de represiune și apart
heid, promovată de autoritățile ra
siste, cerînd eliberarea imediată a

„0 chestiune de independență
și demnitate națională11

în rfndurile opiniei publice fran
ceze au produs vii reacții de nemul
țumire și dezavuare un șir de de
clarații și demersuri din surse ame
ricane în legătură cu perspectiva 
reprezentării comuniștilor în guver
nele unor țări vest-europene, inclu
siv Franța.

f)upă cum este știut, această pro
blemă sa ridică tot mai insistent ca 
expresie atit a procesului obiectiv 
al mutațiilor survenite în raportul 
forțelor de clasă, al creșterii conti
nue a influenței forțelor de stingă, 
în primul rând a partidelor comu
niste, cit și a înțelegerii de către 
masele largi, de către numeroși oa
meni politici realiști a necesității 
unirii tuturor forțelor naționale, pa
triotice, ca o condiție esențială pen
tru soluționarea gravelor probleme 
economico-sociale și, implicit, poli
tice care confruntă în prezent aces
te țări. Dar, desigur, modul cum să 
se soluționeze aceste probleme, cine 
să participe sau nu la guvern con
stituie o problemă strict internă a 
fiecărei țări, nimeni din afară nefiind 
îndreptățit să dea indicații, lecții 
sau „sugestii" în această privință, 
iar orice tentativă în acest sens nu 
poate fi apreciată decât ca un ames
tec inadmisibil în treburile interne 
ale unui stat suveran.

' Tocmai în acest fel au fost consi
derate declarațiile făcute zilele tre
cute la Miinchen de generalul ame
rican Haig, care, vorbind în calitatea 
Si de pe pozițiile comandantului-șef 
al N.A.T.O., nu s-a sfiit să declare că 
vede într-0 eventuală participare a 
„partidelor marxiste" în guvernele 
occidentale un „pericol de moarte" 
și care — după cum scrie zia
rul „LE MONDE" — a profitat de 
ocazie pentru a chema la „ordine", 
pe aliați. După cum a remarcat Geor
ges Sarre, membru al Biroului Exe
cutiv al Partidului Socialist Francez, 
declarațiile lui Haig nu constituie o 
,.scăpare" întâmplătoare șl nici un 
fenomen leolat, ci se înscriu in sui
ta unor acte șl declarații făcute ln 
ultimul timp de oficialități ameri
cane, avlnd ca temă comună „opozi
ția categorică a Statelor Unite fată 
de intrarea comuniștilor în guverne
le unor țări membre ale N.A.T.O.".

Pentru modul cum s-au produs 
aceste acte de Ingerință și pentru 
reacția pe care ele au trezit-o este 
semnificativă o relatare din „LE 
JOINT**. Săptămânalul parizian de

mare tiraj a informat că un membru 
important al Ambasadei S.U.A. la 
Paris a luat legătură, la sfirșitul 
lunii ianuarie a.c., cu Robert Pontil- 
lon, secretarul național pentru afa
cerile externe al Partidului Socia
list Francez, precum și cu Gaston 
Defferre, membru al Comitetului E- 
xecutiv al aceluiași partid, avlnd ca 
misiune 6ă comunice „în mod dis
cret" liderilor socialiști că la Wa
shington se dorește să se știe „dacă 
ei au înțeles bine ceea ce i s-a spus 
lui Mitterand cu prilejul vizitei se
cretarului general al P.S.F. in 
S.U.A.", șl anume că „se apreciază

OPINIA PUBLICA RES
PINGE INGERINȚELE 
IN PROBLEMA PARTI
CIPĂRII COMUNIȘTI

LOR LA GUVERN

ca nefastă alianța cu partidul 
comunist". Potrivit revistei, Robert 
Pontillon a răspuns că „socialiștii 
sînt majori și știu ceea ce au de 
făcut". în ce privește convorbirea cu 
G. Defferre, revista arată că pri
marul Marsilîei, întrerupînd. discuția, 
i-a replicat sec interlocutorului : 
„Nu avem nevoie de sfaturile voas
tre".

După declarațiile generalului Haig, 
reacțiile de nemulțumire și protest 
s-au amplificat atit in rîndurile oa
menilor politici, cit și în presa pa
riziană. Deputatul socialist Jean- 
Pierre Cot a adresat 
ministrului francez al 
externe întrebarea dacă guvernul 
înțelege să reacționeze la „cuvinte
le scandaloase ale comandantului 
suprem al N.A.T.O.", arătînd că „nu 
pot fi tolerate asemenea ingerințe 
inadmisibile în treburile interne 
franceze". în răspunsul său, minis
trul de externe, Jean Sauvagnargues, 
a declarat că „nici un conducător 
militar al N.A.T.O. nu are dreptul să 
se pronunțe asupra problemelor de 
ordin politic care țin de situația in
ternă a unor țări din cadrul alian
ței" și că „respinge orice amestec 
străin In treburile interne ale Fran
ței". Totodață, purtătorul de cu- 
vînt al partidului majoritar U.D.R., 
Lucien Neuwirth, * declarat în

ln scris 
afacerilor

„QUOTIDIEN DE PARIS" că este 
deplasat ca generalul Haig să dea al
tora lecții cu privire la linia de ur
mat în politica internă. „Adaug, a 
spus el. că generalul american se 
inșeală în ce privește epoca : în 
1976, noi sintem cei cărora ne revi
ne să hotărîm asupra propriilor 
noastre treburi interne... Conțandan- 
tul-șef al N.A.T.O. nu avea dreptul 
să spună ceea ce a 
gaulliștii, aceasta 
de suveranitate".

Ziarele din Paris 
odată, și declarațiile făcute de pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., Willy Brandt, care, fără 
a se declara în favoarea colaborării 
dintre socialiști și comuniști, a recu
noscut totuși că „este necesar de a 
vorbi, de a dialoga cu partidele comu
niste, care reunesc în jurul lor o mare 
parte a clasei muncitoare, a clasei 
mijlocii și numeroși intelectuali" — 
declarație ce reflectă, în fond, adevă
rul că problema reprezentării comu
niștilor în guvern nu ține de dorința 
subiectivă a unora sau altora, ci este 
o problemă direct legată de deplasă
rile în raportul de forțe pe plan 
intern, de procesul obiectiv al afir
mării crescinde a forțelor de stingă.

Sintetizînd intr-un editorial de larg 
răsunet esența reacțiilor produse de 
ingerințele americane in Franța și 
relevind anacronismul acestora, zia
rul „LE MONDE" scrie : „Aceste de
clarații sînt fără precedent în limba
jul diplomatic modern sau mai cu- 
rind ele ne readuc departe in urmă, 
în anii ’50, în epoca -cruciadelor» 
lui Foster Dulles și a șantajului său 
cu privire la «revizuirea tragică». 
Dar, Ia ora actuală, apare deosebit 
de șocant de a se mai agita «marea 
bîtă» deasupra Europei occidentale. 
In cadrul unei alianțe, un membru 
nu are dreptul să decidă care tre
buie să fie orientarea internă a 
partenerilor săi. ci, invers, revine fie
căruia dintre ei dreptul de a apre
cia dacă înțelege sau nu să mai ră- 
mină intr-o asemenea alianță... A- 
ceasta este o chestiune de demnita
te și de independență...".

în mod incontestabil, ziarul „LE 
MONDE" a reflectat părerea unani
mă a opiniei publice, care se pronun
ță pentru respectarea unuia din co
mandamentele majore ale vremurilor 
noastre : acela ca fiecare popor să 
fie stăpîn la el acasă.

Paul DIACONESCU

spus. Pentru noi, 
este o chestiune
au reprodus, tot-

politicii de apartheid
miilor de africani deținuți în închi
sorile și lagărele de concentrare din 
R.S.A.

GENEVA 5 (Agerpres). — Comisia 
O.N.U. pentru drepturile omului a 
adoptat o rezoluție in care condamnă 
Republica. Sud-Africană pentru pro
movarea în continuare a unei politici 
de apartheid și discriminare rasială, 
ca și pentru ocuparea ilegală a Na
mibiei. Documentul califică situația 
din Africa australă drept ..o amenin
țare serioasă la adresa securității șl 
păcii internaționale".

NAȚIUNILE UNITE : Corespon
dentul nostru transmite : La Națiu
nile Unite continuă lucrările Comite
tului pentru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației, organism compus 
din 47 de state, printre care și 
România.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentantul României s-a refe
rit la concepția generală care stă la 
baza propunerilor prezentate de țara 
noastră la O.N.U. în 1975, în legă
tură cu îmbunătățirea și democrati
zarea activității organizației și întă
rirea rolului O.N.U. în viața interna
țională. El a arătat, între altele, că 
propunerile României pornesc de la o 
realitate obiectivă, și anume aceea 
că omenirea se găsește în pragul unei 
ere noi, pregătită de marile procese 
care au avut loc în societatea con
temporană și care au modificat confi
gurația politică a lumii. Pe scena in
ternațională se desfășoară lupta pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte. In acest context, po
poarele așteaptă de la O.N.U. acțiuni 
menite să contribuie la instaurarea 
unei noi ordini mondiale, la stator
nicirea unor relații de prietenie, co
laborare, încredere și respect reciproc 
între state, care să asigure fiecărei 
națiuni dreptul la dezvoltare liberă, 
la adăpost de orice amenințare din 
afară. In -această ordine de idei, Vor-1 
bitorul. a precizat că propunerile 
României privind îmbunătățirea 
Cartei O.N.U. se întemeiază pe nece
sitatea ca aceasta să corespundă pe

deplin noilor condiții ale vieții inter
naționale, aspirațiilor si voinței po
poarelor.

Referindu-se la faptul că și alte 
delegații au manifestat interes fată 
de tema reglementării pașnice a di
vergentelor, delegatul român a subli
niat importanta creării condițiilor 
pentru sporirea încrederii statelor în 
capacitatea O.N.U. de a acționa în 
domeniul menținerii păcii si secu
rității internaționale, pentru a trans
forma în regulă generală 
de către 
oferit de 
tionarea 
porane.

• ARTIȘTII - IN SPRI
JINUL GREVIȘTILOR. In 
sprijinul luptei muncitorilor, de 
la „Leyland-Innocenti", ame
nințați să rămână pe dru
muri, ca urmare a intenției 
conducătorilor firmei de a în
chide porțile fabricii, oamenii 
de cultură și artă cu opinii de
mocratice din Milano au de
clanșat o vastă campanie pen
tru strîngerea unor fonduri in 
valoare de circa o jumătate mi
liard de lire. La această cam
panie își dau concursul, intra 
alții, renumitul pianist Maurizio 
Pollini, care va oferi un concert 
la Conservatorul din. Milano, cu
noscuta regizori Georgio Streh- 
ler și Dario Fo, care vor orga
niza seri de teatru, diferiți pic
tori ale căror lucrări vor fi pre
zentate în cadrul unei expoziții 
speciale, tablourile urmînd a fi 
adjudecate printr-un sistem de 
loterie cu participare de masă 
ș.a. Sumele obținute in urma a- 
cestor manifestări artistice vor 
fi depuse în beneficiul munci
torilor care ocupă fabrica amin
tită și care de luni de zile nu 
mai primesc salariu.

folosirea 
statele membre a cadrului 
organizație pentru solu- 

problemelor lumii contem-

★
Națiunile Unite trebuie să aibă și 

în viitor un rol de prim rang în 
menținerea păcii și securității : 
naționale, a declarat secretarul 
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
cuvîntul Ia conferința anuală . 
ganizațiilor neguvemamentale 
O.N.U; Vorbitorul a relevat, în con
tinuare. că problema centrală a Or
ganizației Națiunilor Unite rămine 
dezarmarea și a chemat toate țările 
să sprijine multilateral și activ e- 
forturile O.N.U. pentru frînarea 
cursei înarmărilor.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, secretarul general a ca
lificat-o drept una dintre cele mai 
complexe și a subliniat necesitatea da 
a se continua eforturile tuturor păr
ților interesate pentru o reglementa
re pașnică.

inter- 
gene- 
luînd 
a or- 

■ ale

• CUM SĂ RENUNȚI 
MAI UȘOR LA FUMAT. 
Un grup de medici californdeni 
a pus la punct o nouă metodă 
de renunțare la fumat, denumită 
MD-4. Fără a renunța dintr-o 
dată și integral la țigări, persoa
na ln cauză continuă un timp să 
fumeze, dar folosind sucoesiv, 
vreme de opt săptămîni, patru 
tipuri de filtre diferite, fiecare 
din ele cu o capacitate sporită 
de reținere a gudronului și nico- 
tinei. Reducerea treptată a can
tității de gudron și nicotină ab
sorbite face ca persoana respec
tivă să nu mai resimtă acea 
senzație acută de privațiune, 
care de multe ori se dovedește 
mai puternică decît voința de a 
se lăsa de fumat. In condițiile 
aplicării noii metode însă, afir
mă medicii amintiți, voința îșrl 
găsește un aliat prețios în orga
nismul pregătit în prealabil, iar 
renunțarea la fumat devine mult 
thai lesnicioasă.

agențiile de presă transmit:
Ministrul finanțelor din 

România, Florea
întreprins. în perioada 
vizită la Varșovia, la 
nistrului 
Kisiel.
vorbiri 
sacrate 
polone 
industriale și social-culturale. Florea 
Dumitrescu a -fost primit de M. Ja- 
gielski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.t\ Polone. în timpul 
întîlnlrii au fost examinate aspecte 
ale dezvoltării continue a colaborării 
bilaterale în domeniile economic și 
financiar. La întilnire a participat 
ambasadorul țării noastre la Varșo
via, Aurel Duca.

Dumitrescu, a
2—S martie, o 
invitația mi- 

finanțelor, II.polonez al
Ministrul român a avut con- 
la Ministerul de Finanțe, con- 
dezvoltării relațiilor româno- 
și a vizitat unele obiective

odată, 35 de țări membre ale Com- 
monwftalthului au hotărit să urgenteze 
acordarea unui ajutor Mozambicului 
în noua situație creată.

0 nouă întrevedere * de- 
legațiilor sovietică și americană par
ticipante la tratativele privind limita
rea armamentelor strategice ofensive 
a avut loc la Geneva.

Vizită. Primul ministru al Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, Fidel Castro Ruz, va face o 
vizită oficială in R.S.F. Iugoslavia, 
între 6 și 8 martie anul acesta — 
informează ziarul „Granma".

Președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tit0’ 
primit joi. la Brioni, pe Vitor Alves, 
membru al Consiliului Revoluției 
din Portugalia, și a avut cu acesta o 
convorbire prietenească.

In sprijinul hotărîrii Mo- 
zambicului. Secretariatul Gene
ral al O.U.A. salută hotărîrea . pre
ședintelui Mozambicului, Samora 
Machel. privind închiderea frontiere
lor țării cu Rhodesia, ca rezultat al 
numeroaselor acte de agresiune co
mise de regimul lui Ian Smith. Tot-

Comunicatul comun 
vietnamezo-irakian

HANOI 5 (Agerpres). — In comu
nicatul- comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre Nguyen 
Duy Trinh, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al R.D. Viet
nam, și Saadoun Hammadi, minis
trul irakian al afacerilor externe, 
care a efectuat o vizită oficială in 
R.D. Vietnam, se apreciază că o ca
racteristică a situației actuale inter
naționale o constituie creșterea lup
tei popoarelor din întreaga lume 
pentru pace, independență națională, 
democrație și progres social.

Comunicatul subliniază că. în ulti
mii ani mișcarea țărilor nealiniate 
a devenit o forță importantă anti- 
imperialistă și joacă un rol din ce 
în ce mai mare în viata internațio
nală. R.D. Vietnam și Republica Irak 
se angajează să aducă o contri
buție activă în cadrul acestei miș
cări. împotriva politicii de agresiu
ne și de monopol a imperialismului, 
pentru apărarea independenței na
ționale și reafirmarea dreptului ina
lienabil al popoarelor de a fi pe de
plin stăpine pe bogățiile lor natura
le. de a se instaura o nouă ordine 
economică internațională, pe baza e- 
galității în drepturi și avantajului 
reciproc.

Convorbiri bulgaro—ci
priote, Sofia au avut loc con
vorbiri între Tano 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, și Markos Spa
nos, ministrul muncii al Ciprului, 
aflat în vizită in Bulgaria. Au fdfet 
discutate probleme privind coopera
rea economică dintre cele două țări.

Țolov, prim-vice-

„Convenția constituțio
nală nord-irlandeză va 11 
dizolvată la miezul nopții de vineri 
spre simbătă" — a declarat, în Ca
mera Comunelor, Merlyn Rees, secre
tar de stat pentru Irlanda de 
— deoarece în cele 10 luni de 
tentă ea a eșuat în misiunea 
găsi o formulă de guvernare a 
vinciei acceptabilă atit majorității 
protestante, cit și minorității catolice. 
Ca urmare, Irlanda de Nord va con
tinua să fie condusă de guvernul de 
la Londra, prin secretarul de stat, 
care va fi membru al cabinetului 
britanic.

Nord 
exis- 
de a 
pro-

La Praga, David Scott> pre_ 
ședințele părții americane din ca
drul Consiliului economic americano- 
cehoslovac, a avut convorbiri cu ofi
cialități guvernamentale ale țăril- 
gazdă. Au fost examinate perspec
tivele dezvoltării comerțului și a 
cooperării economice dintre S.U.A. 
și R. S. Cehoslovacă, precum și pro
bleme privind viitoarea reuniune 
din iunie a.c., de la Praga. a Con
siliului economic americano-ceho- 
slovac, relatează agenția C.T.K.

Ministrul de externe al 
Portugaliei, Mel° Antunes, aflat 
în vizită oficială la Teheran, unde a 
avut convorbiri cu omologul său 
iranian, Abbas Aii Khalatbari, a a- 
preciat drept fructuoase întrevede
rile sale cu oficialitățile guverna
mentale ale țării-gazdă. El a subli
niat, totodată, necesitatea consoli
dării relațiilor economice și cultura
le dintre Iran și Portugalia. La rîn
dul său, Abbas Aii Khalatbari s-a 
pronunțat pentru extinderea 
rării tehnice bilaterale.

• SFÎRSITUL „CAPO
DOPEREI ", Controversat* 
sculptură a americanului Cari 
Andre, achiziționată, ln mod 
surprinzător, de galeriile lon
doneze Tate — care se bucură, 
în general, de reputația de se
riozitate — și expusă recent pu
blicului, a fost, în cele din urmă, 
retrasă, în împrejurări întrucât
va neașteptate. „Lucrarea", car* 
constă din... două rânduri supra
puse de cărămizi, a stîrnit dez
bateri contradictorii — pe micul 
ecran, in ziare, la radio, ba 
chiar și în Camera Comunelor !
— aprecierea generală fiind că 
prezentarea sa drept „operă de 
artă" nu are nici o justificare. 
Și iată finalul mai puțin prevă
zut al acestui episod : un vizi
tator — pictor amator de altfel
— și-a exprimat justificata in
dignare, golind asupra celor 
cîteva cărămizi conținutul unei 
sticle de vopsea albastră, în a- 
plauzele tuturor celor veniți să 
„contemple" așa-zisa capodo
peră. Trezită în fine la realitate, 
conducerea galeriilor a hotărît 
îndepărtarea pseudosculpturii cu 
pricina.

coope-

ame-
Liderul majorității de 

mocrate din Senatul 
riCOn, Milîe Mansfield, a anunțat
că nu-și va prezenta candidatura la 
alegerile din acest an pentru re
înnoirea mandatului pe care îl deți
ne în Camera Superioară. Mansfield 
a devenit 
1953 și 
Partidului 
tirziu.

membru al Senatului in 
lider al reprezentanților 

Democrat opt ani mai

„Lockheed" 
prin aplicarea im- 
declarat premierul 
Miki. Vorbind în 

Executiv al P.L.D., 
la unlta- 
apreciind 
constituie

S când aiul
trebuie elucidat 
parțială a legii, a 
Japoniei, Takeo 
fața Consiliului
premierul nipon a chemat 
tea liberal-democraților, 
că elucidarea acestui caz 
un test pentru întregul partid de gu-
vernămînt. El și-a exprimat îngrijo
rarea în legătură cu speculațiile unor 
membri ai P.L.D. față de acest scan
dal și a subliniat că problema trebuie 
abordată la nivelul partidului si nu 
al fracțiunilor sale.

• „COLȚII RECHINU
LUI" - UN BUSINESS 
PROFITABIL. După succesul 
repurtat de filmul „Colții de te
mut ai rechinului" în riadul 
unei anumite părți a publicului 
occidental dornice de senzații, in 
țările apusene s-a declanșat o 
adevărată psihoză a „spaimei de 
a fi devorat" — apreciază „Tri
bune de Geneve" — psihoză or
ganizată în vederea unui profi
tabil business. Este vorba de un 
înfloritor comerț cu articole ca 
bluze tip sport — avind impri
mate terifiante figuri de re
chini — coliere din dinții temu
tului animal de pradă care, cică, 
ar garanta succes în afaceri (? !), 
cărticele și broșuri cuprinzînd 
„sfaturi" și „recomandări" în 
lupta cu rechinii, mijloace de 
protecție — de parcă plajele ar 
fi invadate de rechini și multe 
altele asemănătoare. încă un 
exemplu, scrie publicația elve
țiană, de modul în care membrii 
„societății de consum" sînt „con
diționați" în scopul de a spori 
profiturile diferitelor firme.

Federatia Internațională de Aviație

Confirmarea unor noi recorduri de zboruri cosmice
MOSCOVA 5 (Ager

pres). — Federația In
ternațională de Avia
ție (F.A.I.) a recunos
cut ca cele mai impor
tante activități ale a- 
nului 1975 în Cosmos 
— zborul comun al 
navelor sovietică și a- 
mericană „Soiuz-Apol- 
lo“ și expediția cos- 
monautilor sovietici la 
bordul stației 
fice orbitale 
4", relatează

științi- 
„Saliut- 
agenția

T.A.S.S.. în cadrul șe
dinței comisiei astro- 
nautice a F.A.I. au 
fost confirmate ca re
corduri mondiale și 
s-au acordat cele mai 
înalte titluri ale F.A.I. 
participantilor la aces
te misiuni spațiale.

Comisia a înregistrat 
și a introdus in codul 
sportiv patru noi re
corduri mondiale ab
solute în categoria 
zborurilor lnternațio-

nale comune. Acestea 
sint : durata zborului 
„Soiuz-Apollo", cind 
cele două nave au fost 
cuplate — 48 de ore, 
46 minute și 44 secun
de ; distanta parcursă 
in timpul zborului — 
1 309 974 kilometri ; 
greutatea maximă a 
celor două nave cu
plate — 20 977 kilogra
me ; altitudinea maxi
mă a zborului — 237 
kilometri.

• COMPUTERUL LU
MII INTERLOPE. Autorită
țile din capitala niponă și-au 
propus crearea unei „bănci de 
date" asupra lumii interlope : 
este vorba de un cazier foarte 
amănunțit (cu sute de rubrici) 
asupra tuturor delincvenților 
din ultimii cinci ani. Informa
țiile strinse urmează să alimen
teze memoria unui computer- 
ahchetator, la care vor fi conec
tate toate centrele polițienești 
din Tokio. Se speră că, datorită 
computerului, elucidarea cazu
rilor în suspensie va progresa 
mult mai rapid decît în prezent. 
„Vremurile s-au schimbat în rău 
— a declarat directorul general 
al poliției japoneze, Seitaro A- 
sanuma. Cu zece ani în urmă 
dădeam de firul a 60 la sută din 
delictele comise, astăzi abia *- 
jungem la 50 la sută".
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